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Palkitseminen on erittäin tärkeä osa yritystoimintaa henkilöstön motivoinnin ja sitouttami-
sen välineenä. Työelämä on murroksessa, työsuhteet ovat lyhyempikestoisia ja ihmiset 
vaativat enemmän työnantajiltaan myös palkitsemisen suhteen. Nykyään halutaan moni-
puolisempaa, joustavampaa ja yksilöllisempää palkitsemista.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia lyhyen aikavälin tulospalkitsemisen parhaita 
käytäntöjä. Työn toimeksiantajana on suomalainen öljy-yhtiö Neste Oyj. Työ käsittelee 
pääosin suuryritysten palkitsemiskäytäntöjä, ja se on rajattu koskemaan lyhyen aikavälin 
tavoitteisiin pohjautuvia tulospalkkioita sekä erillispalkkioita. Tavoitteena on tuottaa toimek-
siantajalle sovellettavissa olevia, ja toimintaa mahdollisesti parantavia, kehitysehdotuksia 
lyhyen aikavälin tulospalkitsemisesta. 
 
Parhaita käytäntöjä lähdettiin selvittämään perehtymällä palkitsemisen teoriaan, toimeksi-
antajan nykyiseen lyhyen aikavälin tulospalkitsemisen malliin, valikoitujen vertailuyritysten 
käytäntöihin sekä erillisiin tapausesimerkkeihin.  
 
Työssä valittiin tarkasteltavaksi globaaleja, toimialansa johtaviin kuuluvia pörssiyhtiöitä, joi-
den palkitsemiskäytäntöihin tutustuttiin. Nämä vertailuyritykset jaettiin kolmeen kategori-
aan: Beyond Budgeting -yrityksiin, Ison-Britannian suuriin pörssiyhtiöihin ja Yhdysvaltain 
menestyjiin. Näiden yritysten ja kategorioiden kesken tehtiin vertailua. Lisäksi oli syytä tu-
tustua myös erillisiin tapausesimerkkeihin koskien pääasiassa erillispalkkioita. Tämä sen 
takia, että vertailuyrityksistä sai pörssiyhtiöiden raportointivelvollisuuksien takia tietoa ly-
hyen aikavälin tavoitteiden tulospalkkioista, mutta ei erillispalkkioista. 
 
Työssä esitellään teoria- ja vertailuosuuksien jälkeen useita erilaisia kehitysehdotuksia toi-
meksiantajan lyhyen aikavälin palkitsemismalleihin. Ne koskevat muun muassa kollegoi-
den palkitsemista, bonusten painotuksia ja palkitsemisasioiden seurantaa. Työssä selvite-
tään myös mahdolliset jatkotutkimuksen aiheet kyseisille kehitysehdotuksille. Lopussa on 
vielä pohdintaosio työn kokonaisuudesta ja sen valmistumisprosessista. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö käsittelee suuryritysten lyhyen aikavälin tulospalkitsemisen parhaita 

käytäntöjä. Tarkoituksena on selvittää, miten toimialansa johtaviin yrityksiin kuuluvissa 

globaaleissa, suurissa organisaatioissa toteutetaan lyhyen aikavälin tavoitteisiin pohjautu-

vaa palkitsemista, sekä miten niissä annetaan tunnustuksia, eli erillispalkkioita, kuten 

tässä tutkimuksessa niitä kutsutaan.  

 

Tutkimuksen kohteena on kolmeen eri kategoriaan jaettuja globaaleja pörssiyhtiöitä. Ta-

voitteena on etsiä tulospalkitsemisen parhaita käytäntöjä maailmalta, ja näiden pohjalta 

esittää kehitysehdotuksia kohdeyrityksen käyttämiin palkitsemismalleihin. Kehitysehdotus-

ten täytyy olla kohdeyritykseen sopivia ja mahdollisia toteuttaa. Kohdeyritys voi käyttää 

tätä vertailua ja näitä ehdotuksia työkaluina arvioidessaan tulevien vuosiensa palkitsemis-

suunnitelmaansa, ja kenties ottaa tämän työn tuloksena syntyneitä ideoita käyttöön omiin 

palkitsemisen käytäntöihinsä.  

 

Kohdeyritys ja tämän tutkimuksen toimeksiantaja on Neste Oyj (myöhemmin tekstissä 

Neste). Neste haluaa palkita työntekijöitään tuloksista niin, että palkitseminen olisi sa-

maan aikaan toimintaa ohjaavaa yrityksen kannalta haluttuun suuntaan sekä työntekijää 

itseään motivoivaa. Ohjaavampaan ja motivoivampaan tulospalkitsemiseen tämä tutkimus 

lähtee etsimään vastauksia ennalta määriteltyjen vertailuryhmien mielenkiintoisista suur-

yrityksistä ja niiden palkitsemismalleista. Tässä työssä tullaan käsittelemään myös muita-

kin kiinnostavia case-esimerkkejä monipuolisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi parhaita 

Nesteelle sovellettavissa olevia tulospalkitsemisen käytäntöjä etsiessä. 

 

Tätä työtä varten palkitsemisen osa-alueista oli tarvetta tutustua lyhyen aikavälin tavoittei-

den sekä erillispalkkioiden ympärille rakennettuihin palkkiomalleihin. Kun näitä malleja oli 

tutkittu toimeksiantajayrityksen osalta, vertailuyrityksissä ja case-esimerkeissä, oli syytä 

arvioida niiden toimivuutta, ja nostaa sitten esiin kehitysehdotuksia sekä arvioida näiden 

implementointimahdollisuutta toimeksiantajayrityksen palkitsemisstrategiaan.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajan sekä vertailuyritysten konsernikieli on englanti, ja työn ma-

teriaaleissa sekoittuvat välillä suomen- ja englanninkieliset termit samoista asioista. Ly-

hyen aikavälin tavoitteet ovat englanniksi esitetty usein muodossa Short-Term Incentive 

Plan, ja erillispalkkioita kutsutaan yleensä englanniksi nimellä Recognition Awards.  
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1.1 Toimeksiantajan esittely 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on suomalainen jalostettujen öljytuotteiden valmistaja Neste 

Oyj. Nesteen liikevaihto oli vuonna 2017 13,2 miljardia euroa ja se on liikevaihdoltaan 

Suomen toiseksi suurin yritys. Neste työllistää reilut 5000 henkilöä. (Kauppalehti 2018.)  

 

Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja. 

Vuonna 2018 maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalla Neste sijoittui 

toiseksi. (Neste 2018a, 3, 20.)  

 

Yrityksen matka perinteisestä öljy-yhtiöstä edelläkävijäksi ilmastonmuutoksen vastaisessa 

taistelussa on ollut pitkä. Neste on perustettu toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948 

turvaamaan Suomen öljyhuolto. Valtion omistama yhtiö sai nimekseen Neste Oy. Neste 

hankki ensimmäisen säiliöaluksensa Norjasta, millä se aloitti öljyn maahantuonnin. Suo-

men ensimmäisen öljynjalostamon toiminta käynnistyi Naantalissa vuonna 1957, ja tätä 

seurasi toinen jalostamo Porvoon Kilpilahteen vuonna 1965 öljytuotteiden kulutuksen kas-

vaessa. 1970-luvulla Neste nousi Suomen suurimmaksi yritykseksi. Vähitellen liiketoiminta 

oli laajentunut muun muassa maakaasun, öljyn ja kaasun etsintään ja tuotantoon sekä 

omiin Neste-liikenneasemiin. (Neste 2018b.) 

 

Neste Oy listautui Helsingin Arvopaperipörssiin vuonna 1995 valtion pysyessä edelleen 

enemmistöomistajana. Neste yhdistyi valtioneuvoston päätöksellä niin ikään valtio-omis-

teisen energiantuotantoyhtiö Imatran Voima Oy:n kanssa loppuvuodesta 1997, ja näiden 

muodostama Fortum-konserni listattiin pörssiin seuraavan vuoden joulukuussa. Öljyn ja 

sähkön liitto kesti vuoteen 2005, jolloin Fortumin öljyliiketoiminta erkaantui omaksi yhtiök-

seen ja listautui Neste Oil Oyj:nä Helsingin pörssiin. (Neste 2018b.) 

 

Neste Oilin nimestä tiputettiin vuonna 2015 sana ’’Oil’’ pois. Yhtiön mukaan nimenmuutos 

kuvasti Nesteen muutosta perinteisestä öljynjalostajasta maailmanlaajuiseksi edelläkävi-

jäksi uusiutuvissa polttoaineissa. Suomeksi uusi virallinen nimi oli siis tuosta lähtien Neste 

Oyj, ja englanniksi Neste Corporation. (Neste 2015.) 

 

Tänä päivänä Neste on valittu jo 12 kertaa peräkkäin Dow Jonesin kestävän kehityksen 

indekseihin (Neste 2018c). Neste valmistaa uusiutuvia tuotteitaan nykyään Porvoossa, 

Rotterdamissa ja Singaporessa. Näille kolmelle jalostamolle sekä Naantalin jalostamolle 

on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. (Neste 2018d.) Nesteen uusiutuvien tuot-

teiden tuotantokapasiteetti on nyt 2,6 miljoonaa tonnia ja tavoitteena on nostaa se 3 mil-

joonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä (Neste 2018a, 106-107). 
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Yrityksen osake Helsingin pörssissä on toimitusjohtaja Matti Lievosen kymmenvuotiskau-

den aikana seitsenkertaistunut, ja se on nykyään pörssin kallein osake. Nesteen liiketulos 

oli vuonna 2017 1,1 miljardia euroa voitollinen. (HS 2018.) Suomen valtio ei ole enää yri-

tyksen enemmistöomistaja, vaan 2018 aikana tekemiensä osakemyyntien jälkeen se 

omistaa Nesteen osakekannasta 44,75 % (Neste 2018e). 

 

1.2 Tutkimuksen tausta ja ratkaistavat ongelmat 

Tutkimus sai alkunsa, kun kirjoittajaa kiinnosti palkitsemisen aihepiiri, ja työskennelles-

sään toimeksiantajayrityksessä, hän lähestyi palkitsemisen parissa työskentelevää yrityk-

sen työntekijää toimeksiannon mahdollisuudesta tiedustellen. Tämä työntekijä piti aihealu-

etta potentiaalisena opinnäytetyön aiheena, ja lopulta toimeksiantosopimukseen päädyttiin 

yhteisten neuvottelujen jälkeen.  

 

Tämän työn tarkoitus on selvittää, minkälaisia palkitsemismalleja maailmalla on käytössä, 

ja olisiko sieltä löydettyjä parhaita käytäntöjä mahdollista soveltaa kohdeyrityksen palkit-

semiseen. Palkitsemisen tavoitteenahan on ohjata työntekijöitä yrityksen toiminnan kan-

nalta haluttuun suuntaan sekä samalla motivoida heitä parempiin tuloksiin. Tällaista palkit-

semista varmasti jokainen yritys tavoittelee. Tässä tapauksessa sitä yritetään löytää sillä 

näkökulmalla, että käytännöt olisivat sovellettavissa kohdeyrityksen, eli Neste Oyj:n, pal-

kitsemiskäytäntöihin, ja sillä rajauksella, että palkitsemisessa tarkastellaan lyhyen aikavä-

lin tavoitteisiin pohjautuvia tulospalkkioita sekä erillispalkkioita.   

 

Tutkimuksessa pääkysymyksenä on, että kuinka lyhyen aikavälin tulospalkitsemisesta 

saadaan ohjaavampaa ja motivoivampaa kohdeyrityksessä?  

 

Tähän kirjoittaja lähtee etsimään vastausta tutkimalla teorioita ja tutkimuksia aiheesta 

sekä tutustumalla vertailuyritysten vuosikertomuksiin ja palkitsemisraportteihin.  

 

Jotta päätutkimuskysymykseen saadaan vastaus, täytyy ensin ratkaista seuraavat alatut-

kimuskysymykset: 

 

− Millaisia lyhyen aikavälin palkitsemismalleja maailmalla menestyvillä muilla suuryrityk-

sillä on käytössään? 

 

− Millaisia erillispalkitsemisen malleja on käytössä ja minkälaisia tuloksia ne ovat tuotta-

neet? 

 

− Millaisia malleja olisi sovellettavissa kohdeyrityksen käytäntöihin? 
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Työ on rajattu koskemaan lyhyen aikavälin tavoitteiden palkitsemista sekä erillispalk-

kiokäytäntöjä. Tässä ei siis tutkita sen tarkemmin esimerkiksi kokonaisvaltaista palkitse-

mista tai pitkän aikavälin tavoitteiden palkkiojärjestelmiä. Vertailukohteina käytettävät yri-

tykset on jaettu kolmeen kategoriaan, joista kustakin kategoriasta perehdytään kahden 

alansa johtavan suuryrityksen palkitsemiseen tarkastelun alla olevien käytäntöjen osalta.  

 

Nuo vertailuyritykset on jaettu seuraaviin kategorioihin: 

 

- Beyond budgeting -yritykset 

 

- Ison-Britannian suuret pörssiyhtiöt 

 

- Yhdysvaltain menestyjät. 

 

Kerätystä aineistosta on tarkoitus löytää näiden yritysten tulospalkitsemisen käytännöt, ja 

niiden eroavaisuudet toisistaan, ja tehdä niistä yhteenveto. Lisäksi tutkimuksessa tullaan 

tutustumaan mielenkiintoisiin case-esimerkkeihin muualtakin maailmasta, ja tämän materi-

aalin avulla pyritään tekemään johtopäätökset suuryritysten palkitsemisen parhaista käy-

tännöistä.  

 

1.3 Keskeisiä käsitteitä 

Lyhyen aikavälin tavoitteet (Short-Term Incentives): Lyhyen aikavälin tavoitteet ovat 

tyypillisesti vuoden tarkasteluajanjaksolle sijoitettavia tavoitteita, joihin yltämisestä työnte-

kijää palkitaan. Nämä tavoitteet laaditaan ohjaamaan työntekijän toimintaa yrityksen ly-

hyen aikavälin strategian mukaiseksi.  

 

Erillispalkkiot (Recognition Schemes): Erillispalkkioista käytetään usein nimitystä ’’tun-

nustus’’. Tässä työssä käytetään kuitenkin johdonmukaisesti nimitystä erillispalkkio sel-

keyden takia, vaikka kyseessä ei olisikaan mikään rahallinen etu. Erillispalkkiot voivat olla 

melkein mitä vain, kuten kiitos, palkallinen vapaapäivä, viinipullo tai jokin rahasumma. 

Näitä annetaan yleensä tilannekohtaisesti, huomioiden työntekijän esimerkillinen toiminta. 

Tällaisia tilanteita voisi olla esimerkiksi sellainen, missä työntekijä on suoriutunut erityisen 

hyvin haastavasta tehtävästä, tehnyt isot kaupat tai vaikkapa huomannut kriittisen virheen 

ja puuttunut asiaan.  

 

Beyond Budgeting: Johtamisfilosofia, joka mahdollistaa vapaamman ja joustavamman 

johtamistavan perinteisen käske-ja-kontrolloi -mallin sijaan. Kuten nimi kertookin, tarkoitus 
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on mennä ’’yli budjetoinnin’’, ja tarjota jotain enemmän. Beyond Budgeting -malli pohjau-

tuu periaatteisiin, jotka keskittyvät arvo ja tarkoitus edellä menemiseen, läpinäkyvyyteen ja 

luottamuksen ilmapiirin luomiseen organisaatiossa. Beyond Budgeting -organisaatioissa 

pyritään jättämään prosesseista pois hierarkkinen kontrolli ja byrokratia, sekä turhan yksi-

tyiskohtaiset ja ennalta määrätyt tavoitteet, säännöt, budjetit ja käytännöt. Palkitsemistakin 

toteutetaan Beyond Budgeting -yrityksissä joustavammin; suoritusta arvioidaan kokonais-

valtaisesti, kollegoiden palautteen perusteella ja palkkioita annetaan menestyksestä suh-

teessa kilpailuun, sen sijaan, että arvioitaisiin vain mittareiden perusteella ja palkittaisiin 

etukäteen määriteltyihin tavoitteisiin yltämisestä. (BBRT 2018.) 

 

 



 

 

6 

2 Palkitseminen 

Palkitsemisen kenttä on laaja kokonaisuus, johon kuuluu aineellista ja aineetonta palkitse-

mista, aina kiitoksesta ja työolosuhteista peruspalkkaan ja optio-ohjelmiin. Rantamäki, 

Kauhanen & Kolari ovat kirjassaan Onnistu palkitsemisessa (2006, 16) jakaneet palkitse-

misen kokonaisuuden neljään eri ryhmään: työhön ja tapaan toimia, kasvuun ja kehittymi-

seen, henkilöstöetuihin ja rahalliseen palkitsemiseen. Heidän mukaansa palkitseminen on 

vaihtosuhde, jossa työntekijä vaihtaa työpanoksensa yritykselle vastineeksi erilaisista asi-

oista, ja tämän suhteen pitäisi hyödyttää molempia osapuolia (Rantamäki ym. 2006, 15).  

 

Ihmisiä palkitaan työstä yleensä rahalla tai rahanarvoisina etuina, mutta palkitseminen voi 

olla myös aineetonta. Palkkausjärjestelmillä pyritään kannustavaan ja oikeudenmu-

kaiseksi koettavaan palkkojen porrastukseen. Tällöin palkka perustuu työn vaativuuteen, 

henkilön osaamiseen ja työn tuloksiin. (EK 2018.)  

 

Työelämä on jatkuvassa ja alati kiihtyvässä muutoksessa. Tieto liikkuu hetkessä ympäri 

maailman, ihmisetkin jo varsin nopeasti. Informaatiota, virikkeitä ja verkostoja on kaikki-

alla, ja uudempia sukupolvia on yhä vaikeampi saada sitoutettua pitkäksi aikaa yhteen yri-

tykseen. Tämä tilanne on varsinkin Yhdysvalloissa tällä hetkellä, kun työttömyysluvut ovat 

alhaisia, ja asiantuntijoista on kova kilpailu työnantajien välillä. Työsuhteet ovatkin nyky-

ään lyhyempikestoisia. (Forbes 2016.) 

 

Pohjimmiltaan palkitseminen on yrityksen omistajien sijoitus parempaan tulokseen pääse-

miseksi. Yrityksen omistajien edustajana toimii yrityksen hallitus, ja heidän tehtävänä on 

miettiä mitä he tekisivät omistajan asemassa. Heitä kannattaa palkita eniten, keiden toi-

minnalla on paras mahdollisuus viedä yritys kohti parempaa tulosta. Tämän takia rajattu-

jen palkitsemispanosten jakamista keskitetään usein yrityksen johdon suuntaan, sillä hei-

dän toiminnalla koetaan olevan isoin vaikutus tulokseen. (Hiltunen 2015.)  

 

Tässä opinnäytetyössä on keskitytty kahteen tulospalkitsemisen tapaan: lyhyen aikavälin 

tavoitteisiin perustuvaan palkitsemiseen sekä erillispalkkioihin.  

 

2.1 Tulospalkkio ja erillispalkkio 

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmiin perustuvaa palkitsemista voi kutsua myös tulospalkki-

oksi. Vartiainen & Kauhanen (2005, 23) käyttävät kirjassa Palkitseminen globaalissa Suo-

messa sanaa tulospalkkio ja kertovat siitä näin:  
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’’Tulospalkkioilla tarkoitetaan peruspalkkaustapoja täydentävää, muuttuvaan pal-

kanosaan kuuluvaa lisäpalkkaa. Tulospalkkioiden perusteena ovat tavoitteiden saa-

vuttaminen ja niiden ylittäminen. Tulospalkkiojärjestelmän käyttämisestä päättää yh-

teisö. Tulospalkkioiden maksuväli on yleensä palkanmaksukautta harvempi. Tulos-

palkkiojärjestelmä on yleensä ryhmä-, harvoin yksilökohtainen. Poikkeuksena ovat 

organisaation ylimmän johdon tulospalkkiot’’.  

 

Lyhyen aikavälin tavoitteet heijastelevat yritykselle tärkeitä asioita esimerkiksi vuoden ai-

kajaksolla ja niihin yltämisestä palkitaan työntekijöitä yleisimmin bonuksilla. Tohtorit Locke 

ja Graham ovat nostaneet esiin periaatteita, jotka on otettava huomioon tavoiteasetan-

nassa. Tavoitteiden on oltava sitouttavia, mitattavissa olevia ja tarpeeksi haastavia, jotta 

ne ovat yksilölle motivoivia. (Locke & Latham, 2002, 707-709.) 

 

Erillispalkkiot ovat tavallisesti kertaluonteisia aineellisia palkkioita. Niiden määräytymispe-

rusteet voivat olla tapauskohtaisesti määriteltävissä tai ennakkoon tiedossa. Erillispalkkioi-

den kirjo on erittäin laaja. Hyvästä työsuorituksesta maksettava meriittipalkkio on tyypilli-

nen esimerkki. (Kauhanen & Vartiainen 2005, 23.) 

 

Palkkioiden tarkoituksena on antaa tunnustusta henkilöille hyvistä suorituksista ja työpa-

noksesta. Palkkiot voivat olla taloudellisia tai ei-taloudellisia. Kun palkkiot ovat tavoittele-

misen arvoisia, saavutettavissa olevia ja henkilöt tietävät miten saavuttaa ne, palkkiot voi-

vat toimia motivaattoreina. Kannustimia suunnitellaan henkilöiden tavoitteiden saavuttami-

sen edistämiseksi. Niiden tarkoituksena on tuottaa suoraa motivaatiota, kun tietyn asian 

saavuttamisesta annetaan sopiva palkinto. (Armstrong 2007, 122.) 

 

Tyypillisesti tulospalkkioiden tavoite on motivoida ja sitouttaa työntekijöitä. Bonuksia mak-

setaan henkilöille, jotka ovat olleet oleellisia organisaation, oman tiimin tai itsensä hyvään 

suoritukseen, taikka useamman näiden yhdistelmään. Tulospalkkioiden avulla sitoutetaan 

ja motivoidaan henkilöitä muun muassa seuraavilla tavoilla; mahdollistamalla yksilöiden 

nauttia koko organisaation menestyksestä, antamalla tunnustusta menneistä suorituksista 

ja kannustamalla vastaaviin tulevaisuudessakin, tarjoamalla suora kannustin henkilökoh-

taiseen ja tiimikohtaiseen suoriutumiseen sekä varmistamalla, että tulotaso on kilpailuky-

kyinen ja tätä kautta houkutellaan osaavia ihmisiä sekä tulemaan että jäämään töihin. 

(Armstrong 2007, 363.) 

 

Tulospalkkauksen vaikutuksia tuottavuuteen ja motivointiin on pyritty tutkimaan Suomessa 

ja ulkomailla, mutta itse tulospalkkauksen varsinaista merkitystä on vaikea erotella kai-

kista muista tekijöistä. Asiaa on pyritty tutkimaan niin, että vertaillaan yritysten, joissa on ja 
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ei ole tulospalkkausjärjestelmä käytössä, arvonlisää huomioimalla useat erilaiset liiketu-

lokseen vaikuttavat muuttujat. Yleiseksi tuottavuuseron arvioksi tulospalkkausyritysten 

puolesta esitetään Suomessa 6—20 %. Kansainväliset tutkimukset ovat päätyneet 3—30 

%:in. Uusitalo (2002) on oman tutkimuksensa pohjalta pitänyt luotettavimpana arviona 10 

%:n tuottavuuseroa. Hänen mukaansa etenkin toimihenkilöille kohdistettu tulospalkkaus 

kohentaa tuottavuutta. Kauhanen ja Piekkola (2002) eivät erotelleet toimihenkilöitä ja 

työntekijöitä toisistaan, ja päätyivät 6—13 %:n vaikutukseen. On kuitenkin vaikea sanoa, 

johtuvatko tuottavuuserot nimenomaan tulospalkkauksesta. Voi olla, että tuottavammat 

yritykset haluavat ottaa tulospalkkauksen käyttöön tai että jokin havaitsematon seikka, ku-

ten yritysjohdon kyvykkyys, aiheuttaa havaitun eroavaisuuden. (Vartiainen & Kauhanen, 

2005, 231.) 

 

Työvoiman liikkuvuutta koskevia vaikutuksia on helpompi tutkia. Suomessa Uusitalo 

(2002) ja Snellman (2002), ovat tarkastelleet tilastojen avulla, miten tulospalkkaus vaikut-

taa vaihtuvuuteen. Tutkimuksista ei selviä onko kyseessä ollut vapaaehtoinen liikkuvuus 

vai ei, mutta molempien saamat tulokset viittaavat tulospalkkausyrityksissä työntekijöiden 

vaihtuvuuden olevan pienempää. Uusitalo oli keskittynyt toimihenkilöihin, ja Snellman tar-

kasteli myös tavallisia työntekijöitä, joiden vaihtuvuuteen tulospalkkauksella ei näyttänyt 

olevan yhtä suurta yhteyttä. (Vartiainen & Kauhanen, 2005, 232.) 

 

Kauhanen ja Piekkola (2004) tutkivat minkälaisia tulospalkkausjärjestelmiä pidetään moti-

voivina. Tulokset osoittivat, että järjestelmän piirteet vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten 

motivoivana se koetaan. On tärkeää, että työntekijät tuntevat pystyvänsä vaikuttamaan 

toiminnan tuloksellisuuteen. Tähän päästään usein yksilö- tai tiimikohtaisilla suoritusmit-

tauksilla. Käytettävien mittareiden tulisi olla myös selkeästi työntekijöiden tiedossa. Tulok-

sista kävi myös ilmi, että tulospalkkausjärjestelmät, joissa palkkiota maksetaan kuukausit-

tain, ovat kaikkein kannustavimpia. Palkkioiden tason tulisi olla riittävä vaikuttaakseen 

kannustavuudentunteeseen. Lisäksi työntekijöiden osallistaminen järjestelmän suunnitte-

luun paransi sen koettua kannustavuutta verrattuna siihen, että työnantaja yksin määritte-

lee järjestelmän piirteet. (Vartiainen & Kauhanen, 2005, 233-234.) 

 

2.2 Kritiikki tulospalkkioita kohtaan 

Tämän päivän kannustin- ja palkkiojärjestelmille on osoitettu myös kritiikkiä. Kansanta-

loustieteen tohtori ja vuoden 2016 taloustieteen Nobel-palkinnon sopimusteorian tutkimuk-

sistaan saanut Bengt Holmström on kritisoinut esimerkiksi nykyisiä johdon kannustinjär-

jestelmiä. Holmströmin mukaan yksinkertaisuus on valttia, ja monet nykyisistä palkkiojär-

jestelmistä ovat niin monimutkaisia, että niiden kannustinvaikutusta on vaikea ymmärtää, 

ja tämä aiheuttaa ’’pelaamista’’ kyseisillä järjestelmillä. (Talouselämä 2016.) 
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Holmström on tutkimuksissaan pohtinut muun muassa suoritusperusteista palkitsemista 

sopimusten valossa: pitäisikö ammattilaisille maksaa vain kiinteää palkkaa, vai myös suo-

ritusperusteista palkanosaa, ja miten paljon johdon palkitsemisessa pitäisi hyödyntää bo-

nusjärjestelmiä? Holmström tutkijakollegoineen on todennut vuoden 1991 analyysissaan, 

että työ koostuu usein monenlaisista tehtävistä, joista osaa työnantajan on vaikea seurata 

ja mitata. Jos palkitsemisen kriteereinä käytetään vain helposti mitattavissa olevia asioita, 

saattaa se ohjata työskentelyä väärään suuntaan. Esimerkkinä Holmström on käyttänyt 

opettajia: jos opettaja saa palkkion vain hyvistä koetuloksista, saattaa paljon tärkeitä asi-

oita jäädä opettamatta, kuten luovuutta ja itsenäistä ajattelua. Jos taas johtoa palkitaan 

vain yrityksen lyhyen aikavälin tuloksen kehityksestä, saattaa toiminta olla yritykselle epä-

edullista pitkällä aikavälillä. (Mandatum Life 2016.) 

 

Holmström on siis suositellut palkkiojärjestelmissä yksinkertaisuutta, mutta usein töiden 

ollessa monimutkaisia, ei mitattavat ja palkittavat asiat voi olla pelkästään helppoja ja yk-

sinkertaisia, sillä silloin hankalammin mitattavat asiat jäävät huomiotta. Nämä monimutkai-

semmat asiat taas ovat usein hyvin tärkeitä työn kokonaisvaltaisen onnistumisen kan-

nalta, mutta jos palkitaan vain tietyistä asioista, niin työpanoskin keskitetään todennäköi-

sesti niihin palkittaviin asioihin. (Talouselämä 2016; Mandatum Life 2016.) 

 

Daniel Pink puhuu kirjassaan Drive (2009) ihmisten motivaatiosta. Pink nostaa esille mo-

nia tutkimuksia, joissa on havaittu rahallisten kannustimien heikentävän suoritusta, vaikka 

yleisen käsityksen mukaanhan palkkio parantaisi suoritusta ja tehostaisi ihmisten keskitty-

mistä haluttuun asiaan. Kokeissa on kuitenkin havaittu ulkopuolisen palkkion haittaavan 

sisäistä motivaatiota, ja siitä mikä aiemmin oli nautinnollista ja vapaaehtoista hommaa, 

saattaa palkkion myötä tulla vain työtä. (Pink 2009, 1-32, 37-38.)  

 

Palkkioiden on huomattu tehostavan toimintaa, kun kyse on ollut yksinkertaisista rutiiniteh-

tävistä. Kun kyseessä on ollut edes hieman kognitiivisia taitoja vaativa koe, palkkiot ovat 

toimineet päinvastoin; palkittavat ovat pärjänneet huonommin. Eräässä Intiassa tehdyssä 

kokeessa ryhmä, jolla oli suurin palkkio, pärjäsi kolmesta ryhmästä kaikkein huonoiten eri-

laisia taitoja vaativissa testeissä. Tämä on huolestuttavaa nykytyöelämän kannalta, sillä 

työt sisältävät yhä enemmän monimutkaisuutta ja soveltamistaitoja, mutta palkkiot, joita 

yritykset käyttävät motivoimiseen, vaikuttaisivat vähentävän tällaisten tehtävien suoritus-

kykyä. (Pink 2009, 40-45, 60-62.) 

 

Tutkimuksissa on todettu, että palkkiot onnistuvat yhdessä asiassa: väliaikaisen kuuliai-

suuden saavuttamisessa. On kuitenkin huomattu, että pitkäaikaisemmassa asenteiden tai 
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käytöksen muutoksessa palkkiot eivät toimi. Kun tarjotaan kannustimia asioista, kuten 

laihduttamisesta, tupakoinnin lopettamisesta tai turvavyön käytöstä, niin nämä palkkiot toi-

mivat useasti huonommin, kuin se, ettei tarjottaisi mitään. (HBR 1993.)  

 

Sama pätee rankaisemiseen esimerkiksi, kun myöhästymisestä joutuu maksamaan sa-

kon. Moraalinen velvollisuus muuttuukin vaihtokaupaksi, ja ihmiset päätyvät ’’ostamaan’’ 

itselleen lisäaikaa tämän sakon maksamisen turvin. Ulkoinen palkkio ajoissa olemisesta 

(eli tässä tapauksessa rangaistuksen välttäminen myöhästymisestä) korvaa sisäisen moti-

vaation, eli halun olla tunnollinen ja kunnioittava toista osapuolta kohtaan. (Pink 2009, 52-

53.) 

 

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöt, jotka odottavat saavansa palkkion teh-

tävänsä suorittamisesta, eivät suoriudu niin hyvin, kuin he, jotka eivät odota palkkiota. Tut-

kimukset ovat koskeneet kaiken ikäisiä ihmisiä, ja miehiä sekä naisia, ja sisältäneet vaih-

televia tehtäviä. Mitä kognitiivisesti kehittyneempää ja avoimempaa ajattelua tehtävä on 

vaatinut, sitä huonommin ovat menestyneet ne, jotka työskentelivät palkkion saadakseen. 

Tämä usein yllätti tutkijat, sillä he olettivat palkkioiden tuottavan parempaa työtä. (HBR 

1993.)  

 

2.3 Palkitsemisen nykytrendit 

Deloitte teki vuonna 2018 laajan kyselyn tämän päivän HR:n trendeistä. Globaaliin kyse-

lyyn vastasi yli 11 000 liiketoiminta- ja HR-johtajaa. Vastausten perusteella palkitsemista 

pidetään tärkeänä, mutta organisaatiot eivät ole vielä palkitsemistoimissaan sen tärkeyttä 

vastaavalla tasolla. Vastaajista 77 % piti uusia palkkioita tärkeänä tai hyvin tärkeänä, 

mutta vain 37 % oli sitä mieltä, että heidän organisaatiossaan asia on valmiilla tasolla. 

(Deloitte 2018, 5.) 

 

Palkitseminen on murroksessa ja siirtymässä tiukasti yhdenmukaistetusta kohti perso-

noidumpaa mallia. Johtavat organisaatiot ovat ymmärtäneet, että personoitu, joustava ja 

kokonaisvaltainen palkitsemisjärjestelmä on keskeinen asia osaajien houkuttelemisessa, 

motivoinnissa ja kehittämisessä. Oikein tehtynä, tämä uusi lähestymistapa palkitsemiseen 

voi tuoda suurta kilpailuetua. (Deloitte 2018, 33.) 

 

Joustavampi palkitseminen kannattaa verrattuna malleihin, joissa palkitaan vain kerran 

vuodessa. Globoforcen tutkimuksen mukaan työntekijät, jotka saavat säännöllisiä pieniä 

palkintoja rahan, pisteiden tai kiitoksien muodossa, ovat jopa kahdeksan kertaa sitoutu-

neempia kuin he, jotka saavat palkankorotuksen ja bonuksen kerran vuodessa. Tämän 

päivän osaajat haluavat räätälöidyn palkitsemisen kokemuksen, mikä heijastaa heidän 
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elämäänsä ja työskentelytapaansa kaikille yhteiseksi asennetun valmiin mallin sijaan. (De-

loitte 2018, 33-36.) 

 

Uusien palkitsemistapojen etulinjassa olevien organisaatioiden palkitseminen koostuu 

paitsi jatkuvammasta ja henkilökohtaisemmasta palkitsemisesta, niin myös sellaisesta, 

missä on otettu enemmän huomioon työntekijän panos tiimilleen ja koko organisaatiolle. 

Palkitsemisstrategian on syytä olla linjassa yhtiön tavoitteiden kanssa. Tämän kohdistami-

sen ja yhtiön kasvuodotusten välillä oli selvä korrelaatio: mitä paremmin palkitseminen oli 

linjassa tavoitteiden kanssa, sitä suurempi oli osuus organisaatiolle vähintään 10 %:n kas-

vua seuraavan vuoden aikana odottavien joukossa. (Deloitte 2018, 33-34.) 

 

Suurissa suomalaisissa yrityksissä muuttuva palkanosa vastaa yleensä yli puolta johdon 

kokonaispalkasta, kun taas pienissä ja keskisuurissa yrityksissä peruspalkka on selvästi 

hallitsevassa osassa. Viimeisenä kolmena vuotena toimitusjohtajien mediaanipalkka on 

selkeästi noussut suuren pääoman yrityksissä, kun taas pienemmissä yrityksissä kehitys 

on ollut tasaista tai jopa laskevaa. Hallituksien palkoissa ei ole havaittu merkittäviä muu-

toksia viime vuosina. (EY 2018, 7.) 

 

Tähän asti kestävän kehityksen rooli on ollut suomalaisten yritysten palkitsemiskäytän-

nöissä pieni, ja vain muutamilla yrityksillä on kestävyyden ja eettisyyden toimikuntaa 

osana hallitusta. Usein kestävää kehitystä pidetään liian epäselvänä, jotta sitä voisi käyt-

tää palkitsemisen mittarina. Globaalisti on kuitenkin jo havaittu trendiksi, että yritykset al-

kavat sisällyttää kestävän kehityksen mittareita osaksi johdon kannustinohjelmia. (EY 

2018, 7.) 

 

EY:n näkökulmasta ihanteellinen johdon palkitseminen löytää oikean balanssin strategis-

ten ja taktisten liiketoiminnan tavoitteiden välillä, houkuttaa ja säilyttää oikeanlaista osaa-

mista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja estää liiallista riskinottoa. Palkitsemisjärjes-

telmien tulisi olla myös reiluja ja johdolle merkityksellisiä, ja heijastettava suoriutumista 

sekä yksilöllisellä että yhtiön tasolla. (EY 2018, 7.) 

 

PayScale teki vuonna 2018 raportin organisaatioiden palkkauksen parhaista käytännöistä. 

Raporttiin otti osaa 7100 vastaajaa, pääosin yhdysvaltalaisia organisaatioita. Raportissa 

huomattiin, että erillispalkkioiden tarjoaminen oli vähentynyt vuoden 2016 lukemasta, jol-

loin 46 % organisaatioista vielä maksoi näitä, mutta 2017 luku oli enää 39 %. (PayScale 

2018a, 5, 34.) 
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Sen sijaan bonusten ja kannustimien maksamistiheyden nousun trendi on jatkunut. Vielä 

vuonna 2016 67 % organisaatioista maksoi muuttuvaa palkanosaa vain kerran vuodessa, 

kun 2017 tuo luku oli enää 56 %. Organisaatioista 17 % maksoi muuttuvaa palkanosaa 

kvartaalittain, ja 10 % maksoi peräti joka kuukausi. (PayScale 2018a, 19.) 

 

Henkilökohtaiset kannustinbonukset olivat yleisin tapa maksaa bonuksia kaikenkokoisissa 

organisaatioissa. Suurissa organisaatioissa reilu 70 % käytti henkilökohtaisiin tavoitteisiin 

perustuvia bonuksia, kun taas tiimitavoitebonuksia maksettiin vain joka neljännessä orga-

nisaatiossa. Isoissa yrityksissä käytettiin myös paljon allekirjoitusbonuksia, työntekijöiden 

suosittelubonuksia, erillispalkkioita ja sitouttamisbonuksia. Pienemmissä yrityksissä mit-

kään näistä eivät olleet läheskään niin yleisiä. Isoista yrityksistä kaikkia edellä mainittuja 

käytettiin vähintään joka toisessa, pienistä tai keskisuurista näitä käytti 11-50% riippuen 

bonuksesta ja koosta. (PayScale 2018a, 20.) 

 

Hyvin suoriutuvien työntekijöiden palkitsemiseen suurin osa (54 %) käytti pohjapalkan ko-

rotusta. Bonusta tai kannustinta ilman virallista suunnitelmaa käytti 35 % organisaatioista. 

Erillispalkkion tai tunnustuksen antoi 29 %, ja tavoitteeseen perustuvan bonuksen 27 % 

organisaatioista. Nämä neljä tapaa olivat suosituimpia. 13 % vastaajista ei ollenkaan huo-

mioi hyvin suoriutuneita työntekijöitään. (PayScale 2018a, 22.) 

 

PayScale erotteli raporttiinsa myös asioita, mitä huippuyritykset tekevät eri lailla palkitse-

misen suhteen verrattuna tavallisiin yrityksiin. Huippuyritykseksi on määritelty toimialansa 

johtava yritys, joka on saavuttanut tai ylittänyt liikevaihtotavoitteensa vuonna 2017. Huip-

puyritykset näkevät palkitsemisen jatkuvana käytäntönä ja dialogina työntekijöiden kanssa 

kerran vuodessa tapahtuvan asian sijaan. Tämä näkyy siinä, että huippuyritykset toteutta-

vat palkkojen markkinatutkimuksia useammin, maksavat bonuksia ja kannustimia tiheäm-

min ja hankkivat markkinatietoa yksittäisiin työpaikkoihin useammin kuin muut yritykset. 

(PayScale 2018a, 30.) 

 

Huippuyritykset yhdistävät myös useammin palkitsemisen ja yrityskulttuurin toisiinsa. 

Huippuyrityksistä 46 %:lla oli virallinen palkitsemisstrategia, kun tavallisista yrityksistä 

strategia oli käytössä vain 35 %:lla. Lisäksi huippuyritykset kuuntelevat enemmän työnte-

kijöitään: ne seuraavat henkilöstönsä sitoutuneisuutta useammin, ja kehittävät palkitse-

miskäytäntöjään työntekijöiden palautteiden pohjalta useammin. Huippuyritykset myös tar-

joavat kehittymismahdollisuuksia osaajien rekrytoinnin ja talossa pitämisen apuna enem-

män kuin tavalliset yritykset, ja niillä on myös muita useammin pyrkimyksenä olla lä-

pinäkyviä palkitsemisen käytännöissään. (PayScale 2018a, 31-32.) 
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WorldatWork teki vuonna 2017 kyselyn työntekijöiden erillispalkkioista. Yhdistys lähetti ky-

selyn yli 5000:lle verkostonsa jäsenorganisaatiolle ja sieltä saaduista reilusta 300:sta vas-

tauksesta he koostivat raportin, joka kertoo erillispalkkioiden trendeistä. (WorldatWork 

2017, 1.) 

 

Viimeisen kahdentoista vuoden aikana kaksi yleisintä erillispalkkio-ohjelmaa olivat pysy-

neet muuttumattomana: palvelusvuosipalkkiot ja poikkeuksellisen hyvät suoritukset olivat 

joka kyselyssä suosituin ja toiseksi suosituin erillispalkkion muoto. Viime vuosina selvää 

nousua on tehnyt ohjelmat, jotka kannustavat tietynlaiseen käyttäytymiseen. Näiden ylei-

syys oli jopa tuplaantunut vuodesta 2008 vuoteen 2015 mennessä. Sen sijaan selvästi 

laskevassa suosiossa ovat olleet eläköitymisestä ja myyntituloksesta palkitsemiset. Myös 

vuoden tai kuukauden työntekijä -tittelit ja läsnäolosta palkitseminen olivat prosentuaali-

sesti menettäneet paljon suosiotaan. (WorldatWork 2017, 13-14.) 

 

 

Kuva 1. Viisi suosituinta erillispalkkio-ohjelmaa vuosien 2005—2017 kyselyissä (Worldat-

Work 2017, 14) 
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Kuva 2. Organisaatioiden tavoitteet erillispalkkio-ohjelmilleen (WorldatWork 2017, 17) 

 

Organisaatioiden tavoitteet olivat pysyneet viime vuosien kyselyissä varsin 

samankaltaisina. Yleisin tavoite oli huomioida työntekijän palvelusvuodet, heti tämän 

perässä seurasivat tavoitteet luoda tai ylläpitää positiivinen työympäristö ja luoda tai 

ylläpitää tunnustuksen antamisen kulttuuri. Vasta näiden jälkeen tulivat kannustaminen 

hyvään suoriutumiseen ja haluttuun käyttätymiseen sekä organisaation arvojen tai mission 

tukeminen. (WorldatWork 2017, 17.)  

 

78 % vastaajista sanoi tuntevansa, että nämä ohjelmat onnistuvat tavoitteissaan. Tässä 

oli pienen pientä kehitystä havaittavissa; 2013 kyselyssä 74 %, ja 2015 kyselyssä 77 % oli 

tuntenut samoin. 87 %:ssa organisaatioissa puolestaan ei ollut käytössä virallista 

koulutusohjelmaa esimiehille erillispalkkioista. Tämä lukema oli samalla tasolla 

aikaisempienkin kyselyiden kanssa. (WorldatWork 2017, 17, 22.) 

 

Erillispalkkioiden esittelemisessä yleisimmät tavat olivat esimiehen kanssa kasvokkain 

oleminen, juhla-aterian tai vastaavan tapahtuman järjestäminen ja henkilökunnan kokous. 

Aterian tai vastaavan järjestäminen oli kuitenkin laskusuunnassa, vaikka olikin edelleen 

toiseksi suosituin palkkion esittelytapa. Suosituimmuuttaan ovat nostaneet viime aikoina 

sähköposti-ilmoitukset ja sosiaalisen median käyttäminen. Erillispalkkioita on vuonna 2017 

esitelty enemmän kuin aiemmin, sillä esimerkiksi vielä 2015 14 % vastasi, ettei palkkiota 

esitelty mitenkään, mutta vuonna 2017 enää 6 % vastasi näin. (WorldatWork 2017, 20.) 
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Kuva 3. Miten erillispalkkiot esitellään organisaatioissa (WorldatWork 2017, 20) 

 

 

 

Kuva 4. Mitä asioita organisaatioissa annetaan erillispalkkiona (WorldatWork 2017, 21) 
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Suosituimmat asiat mitä erillispalkkioksi annetaan organisaatioissa ovat todistukset tai 

muistolaatat. Näitä käyttää jopa 80 % vastaajista. Yli puolet antaa myös rahapalkkioita, ja 

lähes puolet lahjakortteja tuotteiden hankkimista varten. Tuotelahjakorttien suosio on ollut 

kuitenkin hiipumaan päin, samoin kuin seuraavaksi suosituin palkkio eli yrityksen logolla 

varustetut tuotteet. Jos vertaa aikaan ennen finanssikriisiä, niin harvinaisemmaksi ovat 

käyneet myös korujen, sisustustuotteiden, toimistotarvikkeiden ja matkojen antaminen. 

Sen sijaan nykyään annetaan useammin kelloja lahjaksi kuin vuonna 2005. Osan tuote-

lahjakorttien ja muiden tuotteiden antamisen vähenemisestä selittää varmasti lunastetta-

vien pisteiden yleisyyden kasvaminen. Näitä pisteitähän työntekijät voivat käyttää sitten 

haluamiinsa asioihin yrityksen tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. (WorldatWork 2017, 

21.) 

 

Erillispalkkio-ohjelmien menestyksen mittaamiseen käytettiin yleisimmin työtyytyväisyys-

kyselyjä. Seuraavaksi käytetyimmät mittarit olivat käyttö- tai osallistumisasteet ja palkkio-

ehdotusten määrän seuraaminen. Mittareiden käytössä ei ollut suuria muutoksia kolmen 

edellisen kyselyn aikana, mutta tuottavuutta ja sijoituksen tuottoa oltiin käytetty tuoreim-

massa kyselyssä ohjelmien menestyksen mittareina jonkin verran aikaisempia vuosia vä-

hemmän. (WorldatWork 2017, 18.) 
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3 Tutkimusmenetelmät ja toimeksiantajan palkitsemisen esittely 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusstrategiana työssä oli tapaustutkimus eli case-tutkimus. Tapaustutkimus on lä-

hestymistapa tai näkökulma, jonka avulla pyritään tutkimaan todellisuutta (Saarela-Kinnu-

nen & Eskola 2001, 168). Itse tapaus on useimmiten jollain tavalla rajautunut oma koko-

naisuutensa tai yksikkönsä, ja siitä pyritään tapaustutkimuksen keinoin saamaan irti yksi-

tyiskohtaista ja intensiivistä tietoa (Jyväskylän yliopisto 2015). Tapaus on siis tutkittava 

kohde, kuten esimerkiksi yritys, organisaatio tai toiminnallinen prosessi (Vilkka 2005, 130-

131). 

 

Tässä työssä tutkittavina tapauksina olivat yritykset. Tarkemmin sanottuna suuret pörssi-

yhtiöt, jotka sisälsivät itse toimeksiantajayrityksen, sekä kirjoittajan ja toimeksiantajan oh-

jaajan oleellisiksi katsomat vertailuyritykset. Näistä yrityksistä tarkasteltiin niiden lyhyen 

aikavälin palkitsemisen käytäntöjä.  

 

Toimeksiantajan palkitsemismallin esittelyyn käytettiin lähteinä yhtiön vuosikertomusta, 

nettisivuja sekä yhtiön Compensation & Benefits Managerin, ja aikaisemmin palkitsemis-

toimikuntaan kuuluneen People Analytics Managerin, haastatteluja ja kirjeenvaihtoa säh-

köpostitse. Haastattelussa ja sähköposteissa kirjoittaja kartoitti tarkemmin toimeksiantajan 

palkitsemismalleja, ja niiden tarkoitusta ja toimivuutta, asian parissa työskenteleviltä asi-

antuntijahenkilöiltä.  

 

Lyhyen aikavälin palkitsemisen parhaiden käytäntöjen etsinnän tueksi valittiin tarkastelta-

vaksi mielenkiintoisia vertailuyrityksiä alansa johtaviin kuuluvista globaaleista pörssiyhti-

öistä. Näiden yritysten palkitsemisesta saatiin tietoa niiden nettisivuilta, vuosikertomuk-

sista ja palkitsemisraporteista. Pörssiyhtiöiden velvollisuuksiin kuuluu johdon palkitsemi-

sen raportointi, ja tämän takia näistä yrityksistä oli saatavilla palkitsemistietoa (IAS Plus 

2017). Mikään ei pakota yrityksiä kuitenkaan kertomaan julkisesti muun henkilöstön palkit-

semiskäytäntöjensä yksityiskohdista, kuten erillispalkkioista. Näin ollen erillispalkitsemisen 

käytäntöjä täytyi löytää esiteltäväksi toisella lähestymistavalla. Tässä tapauksessa se ta-

pahtui etsimällä eri lähteistä mielenkiintoisia tapauksia, eli case-esimerkkejä, eri yritysten 

palkitsemistavoista.  
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Tämä tutkimusstrategia valittiin, koska näin ajateltiin saavan hyvää ja luotettavaa, konk-

reettista tietoa muiden vastaavanlaisten yritysten palkitsemismalleista. Lisäksi case-esi-

merkit täydentäisivät kokonaisuutta, ja antaisivat muun vertailun ohella mahdollisia ideoita 

kehitysehdotusten työstämiseksi.  

 

Vertailuyritykset jaettiin kolmeen kategoriaan: Beyond Budgeting -yrityksiin, Ison-Britan-

nian pörssiyrityksiin ja Yhdysvaltain menestyjiin. Tarkasteltavat kategoriat valittiin kirjoitta-

jan ja toimeksiantajan ohjaajan kesken sen mukaan, mitkä ovat oleellisia ja mielenkiintoi-

sia toimeksiantajan kannalta.  

 

Beyond Budgeting -yritykset valittiin, koska Beyond Budgeting on yrityskulttuurin ajatus-

mallina kiinnostava ja tuore, ja monet Pohjoismaiden suurista yrityksistä on ottanut tämän 

mallin omakseen. Beyond Budgeting on mielenkiintoinen konsepti nykymaailmassa, jossa 

eletään vahvasti kvartaalitaloudessa ja ennalta määrättyjen budjettien ja byrokratioiden 

ehdoilla.  

 

Ison-Britannian pörssiyrityksiä otettiin tarkasteluun mukaan, koska Britannia on EU:n 

toiseksi suurin talous (Eurostat 2018), ja siellä on monen suuren, kansainvälisen pörssiyh-

tiön koti. Britanniassa johdon palkitseminen on aiheuttanut viime aikoina keskustelua, ja 

vuonna 2017 Lontoon pörssin sadan suurimman yhtiön toimitusjohtajan palkat nousivat yli 

kuusi kertaa enemmän kuin keskivertotyöntekijän palkat (The Guardian 2018). 

 

Yhdysvaltalaisia yrityksiä valittiin tarkasteltavaksi, koska Yhdysvallat on maailman suurin 

talous (IMF 2018), ja tärkein alue maailmantalouden tilan kannalta. Yhdysvalloissa pörssi-

kurssit ovat olleet hurjassa nousussa, ja maa on palkitsemisen näkökulmasta mielenkiin-

toinen senkin takia, että palkkiot ovat siellä kovalla tasolla, ja se on maailman johtavien 

yritysten kotipaikka sekä houkutteleva paikka parhaimmille osaajille.  

 

Mukaan otettiin myös case-esimerkkejä eri lähteistä, sillä pörssiyhtiöiden ei tarvitse rapor-

toida erillispalkkioiden käytäntöjään, ja näistä harvemmin löytääkään virallisia tietoja julki-

sista ja säädösten pakottamista yritysten raporteista. Case-esimerkit keskittyvät pääosin 

erillispalkkioihin tuoden esiin muutamia erilaisia, kiinnostavia malleja, jotka voivat olla 

sekä hyvin tai huonosti kyseessä olevassa yrityksessä toimineita palkitsemismalleja. 

 
3.2 Toimeksiantajan lyhyen aikavälin kannustimet 

Nesteen palkitsemiskäytännön tarkoituksena on suorituskyvyn varmistaminen, arvojen 

mukaisen toiminnan tukeminen, yksilöiden ja tiimien vastuunoton korostaminen sekä oi-
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keudenmukaisuus ja läpinäkyvyys. Neste haluaa lyhyen aikavälin kannustimillaan varmis-

taa, että myös sen työntekijät pääsevät hyötymään yhtiön menestyksestä ja henkilöstön 

hyvistä suorituksista. Kaikissa maissa käytetään lyhyen aikavälin kannustinohjelmia ja 

palkkioita maksetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Nesteen henkilöstön pääasialli-

nen lyhyen aikavälin kannustinohjelma määrittyy työntekijän tehtävän vaativuusluokan ja 

työskentelymaan mukaan, ja tavoitetasona on 4–20 % vuosittaisesta peruspalkasta. Lo-

pullisen palkkion määrittää yhtiön tuloskerroin, joka on yhtiön vertailukelpoisesta liikevoi-

tosta riippuen välillä 0–1,5, jos kynnysarvo on ylittynyt. Palkkiot määritetään siis yhtiön ta-

loudellisen tilanteen mukaan. (Neste 2018a, 86, 96.) 

 

Nesteen hallitus hyväksyy lyhyen aikavälin palkitsemismallin. Mallissa on mittareita kol-

melta tasolta: konsernitasolta, liiketoiminta-alueen tai yksikön tasolta ja tiimi- tai henkilö-

kohtaiselta tasolta. Suurimmalla osalla on lyhyen aikavälin suoritusmittareissaan käytössä 

kaikkien kolmen tason mittareita. Nesteellä palkitsemisen painoarvo on pääosin yhteisissä 

mittareissa kuten konserni- ja yksikkötason tavoitteiden saavuttamisessa, ja yleensä hen-

kilökohtaisten mittareiden painotus on pienempää. Lyhyen aikavälin tulospalkitseminen 

muodostuu siis näihin mitattaviin tavoitteisiin yltämisestä, henkilön palkkaluokasta ja sen 

määrittelemästä bonusmahdollisuudesta sekä yhtiön tuloskertoimesta. (Sallinen 

1.11.2018.) 

 

Nesteen johdon vuoden 2017 lyhyen aikavälin kannustinohjelman mittarit (Neste 2018a, 

92) olivat: 

  

- konsernin ja liiketoiminta-alueiden vertailukelpoinen liikevoitto  

- konsernin keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) 

- konsernin turvallisuustavoite (TRIF)  

- konsernin prosessiturvallisuustavoite (PSER, uusi)  

- lisäksi osana lyhyen aikavälin kannustinohjelmaa toimivat johtoryhmän jäsenten liike-

toiminta-alueen tai toimintovastuun mukaiset strategiset tavoitteet. 

 

Neste maksoi näihin tavoitteisiin perustuvat johdon kannustinpalkkiot vuoden 2018 puo-

lella. Toimitusjohtajalla oli tavoitteinaan samat neljä ensimmäistä kuin muullakin johdolla, 

mutta niistä ensimmäinen oli muodossa konsernin vertailukelpoinen liikevoitto. Tällä oli 

toimitusjohtajan palkitsemisessa 60 %:n painoarvo, ROACE:lla 20 %:n painoarvo ja kah-

della seuraavalla 10 %:n painoarvo. Kokonaisuudessaan lyhyen aikavälin kannustinpalkki-

oiden enimmäismäärä oli 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Toimitusjohtaja sai vuonna 

2017 peruspalkkaa 667 328 euron verran, ja lyhyen aikavälin kannustinohjelman palkki-

oita 237 521 euron verran. Muu konsernin johtoryhmä (22.5.2017 eteenpäin kymmenen 
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henkilöä toimitusjohtajan lisäksi, sitä aiemmin yhdeksän) sai yhteensä peruspalkkaa 

1 973 276 euroa, ja vuosikannustimia yhteensä 593 753 euron edestä. Vuonna 2017 mak-

setut vuosikannustimet ovat liittyneet edellisvuoden tulokseen. (Neste 2018a, 90, 92, 94-

95.) 

 

 

Kuva 5. Suorituksen mittaamisen jakautuminen lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjel-

miin Nesteellä (Neste 2018a, 86) 

 

3.3 Toimeksiantajan erillispalkitseminen 

Nesteellä arvostetaan hyviä tuloksia, ja niiden saavuttamisesta halutaan antaa tunnus-

tusta. Hyvän suoriutumisen huomioiminen on yksinkertainen, mutta tehokas tapa kannus-

taa henkilöstöä heidän päivittäisessä työssään. Tästä syystä Nesteellä ollaankin paino-

tettu tämän asian tärkeyttä, ja erityisesti kollegalta toiselle annetun tunnustuksen arvoa. 

(Neste 2018f.) 
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Nesteellä on käytössä erillispalkkioina palkkio erinomaisesta työsuorituksesta sekä mah-

dollisuus antaa kollegalleen ’’badge’’, eli kunniamerkki yrityksen HR-järjestelmän välityk-

sellä. Nämä kunniamerkit ovat sitten nähtävillä henkilön julkisessa profiilissa, mikä on kai-

kille Nesteen työntekijöille näkyvä henkilötietojen osio. (Kytökivi 28.10.2018.)  

 

Nesteellä on käytössä myös palvelusvuosipalkkiot, jotka ovat lahjoja tai palkallisia lomia ja 

lisäpalkkoja, riippuen siitä, kuinka monta palvelusvuotta henkilöllä tuli täyteen. 50- ja 60-

vuotissyntymäpäivät ovat palkallisia vapaita, jos ne sattuvat tavalliselle työpäivälle. Palve-

lusvuosipalkkiot ovat ’’historiallista’’ perua: ne ovat olleet normaaleja suomalaisten valtion-

yhtiöiden palkitsemiskäytäntöjä työntekijöilleen. Ne ovat varsin runsaita palkkioita Suo-

messa, mutta uusissa maayhtiöissä on selvästi vaatimattomampia ohjelmia. (Kytökivi 

28.10.2018.) 

 

Nesteellä on  periaatteena antaa erillispalkkioita poikkeuksellisen hyvästä tai esimerkilli-

sestä suorituksesta. Käytäntönä on antaa erillispalkkiona aineellinen tai rahallinen palkkio. 

Näiden lisäksi on olemassa kvartaaleittain myönnettävät palkkiot, jotka toimitusjohtaja 

myöntää henkilölle tai tiimille, jonka työskentelyn on katsottu olevan erityisen hyvää. 

(Neste Oil 2012.) 

 

Aineellinen palkinto on lahja tai lahjakortti tietyn esineen tai palvelun hankkimiseen yhtiön 

lahjalistalta. Sen arvolle on määritelty maltillinen yläraja. Aineellisen palkinnon voi saada 

henkilö tai tiimi, joka on tehnyt esimerkillisen tai selvästi vaaditun tason ylittävän työsuori-

tuksen työtehtävän tai yrityksen arvojen suhteen, taikka asiakkaan tai kollegan palautteen 

perusteella. Esimies varmistaa, että kriteerit täyttyvät, ja voi palkita henkilön tai tiimin välit-

tömästi. Suomessa suoriteperusteiset aineelliset lahjatkin ovat kuitenkin veronalaista tu-

loa, ja täten Neste suosittelee rahallisten erillispalkkioiden antamista työntekijöilleen. Pie-

niä lahjoja ja työntekijän huomioimisia, millä ei ole saajalle rahallista arvoa, kuten kakku-

kahvit tai kukkakimppu, voidaan kuitenkin antaa niin, että ne ovat vapautettu verotuksesta. 

Suomen ulkopuolella aineellisten lahjojen antaminen on myös vaihtoehto, mutta paikalliset 

verotussäädökset on syytä aina ottaa huomioon. (Neste Oil 2012.) 

 

Kun henkilön työsuoritus on todettu poikkeuksellisen hyväksi, voi esimies ehdottaa rahal-

lista erillispalkkiota. Ehdotus ja perustelut tälle tehdään kirjallisena. HR-päällikön suositus 

on edellytyksenä rahallisen erillispalkkion myöntämiselle. Esimiehen esimies voi hyväksyä 

kriteerien täyttyessä rahalliset palkkiot tiettyyn euromäärään asti. Suuremmat summat hy-

väksyy Nesteen johtoryhmä. Johtoryhmän jäsen voi kuitenkin harkinnanvaraisesti dele-
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goida hyväksymisoikeutensa kyseessä olevan liiketoiminta-alueen johtoryhmälle. Rahallis-

ten erillispalkkioiden yläraja on kahden viikon palkka. Tätä suurempien summien ehdotuk-

set hyväksyy toimitusjohtaja. (Neste Oil 2012.) 

 

Joka vuosineljännes toimitusjohtaja palkitsee tiimin tai henkilön, jonka suoritusta on pi-

detty erityisen loistavana. Näissä tapauksissa arvioitavat tekijät koskevat kannattavuutta, 

arvoja, yhteisesti sovittujen toimintatapojen edistämistä ja turvallisuutta. Kvartaaleittain 

myönnettävien rahallisten palkkioiden summa vastaa yleensä palkan määrää kahden vii-

kon ja kuukauden väliltä. Esimies tekee vapaamuotoisen palkkioehdotuksen HR-päälli-

kölle, joka keskustelee asiasta kyseisen liiketoiminta-alueen johdon kanssa, ja valmistelee 

kirjalliset perustelut. Henkilöstöjohtaja antaa asiasta viimeisen hyväksynnän. (Neste Oil 

2012.) 

 

Nesteellä maksetaan myös aloitteisiin ja keksintöihin perustuvia rahapalkkioita. Näistä 

kahdesta keskimääräisesti keksintöpalkkio oli aloitepalkkiota suurempi vuonna 2017. 

(Neste 2018g.) 

 

Suomessa annettujen erillispalkkioiden määrä lasketaan sadoissa, joiden lisäksi myönnet-

tiin vielä Beagle-järjestelmäprojektiin liittyviä erillispalkkioita vuonna 2017. Keksintöpalkki-

oita jaettiin tuplasti enemmän kuin aloitepalkkioita. Aloitepalkkioiden määrä ja summat oli-

vat viime vuosia alhaisemmat, keksintöpalkkioissa oltiin varsin hyvällä tasolla. Suomessa 

myönnettiin myös runsaasti palvelusvuosipalkkioita vuoden 2017 aikana, ja näiden määrä, 

ja etenkin kokonaissumma, ylittivät reilusti muiden edellä mainittujen palkkioiden luvut. 

(Neste 2018g.)  

 

Kaikkia palkkioita käytetään Nesteellä, mutta hyvinkin vaihtelevasti eri maiden ja yksiköi-

den kesken. Palkkiot tuntuvat olevan hyvin esimiesvetoisia, ja jotkin esimiehet ovat näissä 

asioissa vain aktiivisempia kuin toiset. Kollegalta toiselle annettavat tunnustukset eivät ole 

yleisiä käytäntöjä; esimiehet ehdottavat pääosin palkkioita. Jotkin esimiehet taas suosisi-

vat lahjoja tai lahjakortteja erillispalkitsemisen muotona, mutta verotus esimerkiksi Suo-

messa ajaa tällä hetkellä kohti rahapalkkioita. (Neste 2018g.) 

 

Erillispalkkioiden prosessit ja käytännöt vaihtelevat eri yksiköiden välillä. Esimerkiksi Re-

search & Development -yksikön rahallisten palkkioiden ehdotukset katsotaan heidän joh-

toryhmän kesken joka neljänneksellä. Muissa yksiköissä käytännöt eivät vaikuta olevan 

yhtä järjestelmällisiä, ja erillispalkkioita käytetään muualla epäsäännöllisemmin, jos ollen-



 

 

23 

kaan. Eräässä yksikössä ei annettu vuonna 2017 yhtään erillispalkkiota, kun taas palkitse-

misen suhteen aktiivisimmissa yksiköissä joka seitsemäs, ja joka viides, saivat palkkiot. 

(Neste 2018g.) 

 

Vielä suuremmat erot tulevat eri maiden kesken. Kaikki Nesteen liiketoiminnan maayksi-

köt tietävät mahdollisuudet palkitsemiseen, mutta Venäjällä ei ole vielä kertaakaan rapor-

toitu annetun erillispalkkiota. (Neste 2018g.) 

 

Nesteellä on siis tahtotilana lisätä kollegalta toiselle annettujen tunnustuksen määrää, 

mutta on huomattu, että palkkiot ovat hyvin esimiesvetoisia ja pitkälti kiinni esimiehen ak-

tiivisuudesta. Siitä ei ole kuitenkaan tilastotietoa, että mistä esimiehet saavat ehdotettujen 

palkittavien nimet; ne voivat tulla joissain tapauksissa tiimikaverilta tai sitten vain esimie-

hen omien havaintojen perusteella. Ehdotuksien alkulähteitä ei siis seurata. Toisaalta sil-

loin tällöin, kun palkittavista ilmoitetaan, saatetaan perusteluissa kertoa, että palkkio tulee 

tällä kertaa esimerkiksi asiakaspalautteen perusteella, mutta perusteluita ei luokitella mi-

tenkään seurannan mahdollistamiseksi. (Neste 2018g; Kytökivi 28.10.2018.) 

 

Esimiehille kerrotaan alkuperehdytyksessä erillispalkkioiden antamisen mahdollisuuksista. 

Asia on myös esillä esimiesten palkitsemiskoulutuksessa, mutta tämä ei ole esimiehille 

pakollinen koulutus. Palkkioiden myöntämisen viestinnässä käytännöt vaihtelevat yksiköit-

täin. Ohjeistuksessa kehotetaan kertomaan palkittavista, mutta usein näin ei tapahdu. 

Joissain yksiköissä palkittavia mietitään säännöllisesti yksikön johtoryhmän kesken, joten 

valistuneen arvion mukaan siellä myös palkittujen nimet viestitään kuukausi- tai kvartaali-

infoissa. (Kytökivi 28.10.2018.) 
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4 Alansa johtavien yritysten palkitsemismalleja 

Tässä luvussa esitellään vertailuyritysten lyhyen aikavälin palkitsemismalleja näiden netti-

sivujen, vuosikertomusten ja palkitsemisraporttien pohjalta. Yritykset jaettiin kolmeen kate-

goriaan, ja jokaisesta yrityksestä on ensin lyhyt yleisesittely, ja sitten kuvaus heidän rapor-

toimistaan tulospalkitsemisen käytännöistä, painottuen työn rajauksen mukaisesti lyhyen 

aikavälin tulospalkitsemiseen. Jokaisessa kategoriassa on kaksi yritysesittelyä, lopuksi yh-

teenveto löydöksistä, ja näiden jälkeen nostetaan esiin vielä muutamia erillisiä case-esi-

merkkejä tiettyjen yritysten erillispalkkioiden käytännöistä. Nämä case-esimerkit ovat mu-

kana sen takia, koska vertailuyrityksistä ei ole saatavilla tietoa heidän erillispalkitsemises-

taan. 

 

4.1 Beyond Budgeting -yritykset 

Beyond Budgeting -yrityksistä tarkasteltaviksi valikoituivat Equinor ja Handelsbanken. Mo-

lemmat ovat pohjoismaisia yrityksiä. Equinor on koko Pohjoismaiden johtavia yrityksiä, ja 

toimeksiantajalle hyvin mielenkiintoinen siksikin, että se toimii kilpailijana samalla toi-

mialalla. Handelsbanken taas edustaa aivan toista toimialaa, ja se hylkäsi budjetoinnin jo 

70-luvulla, ja on sieltä lähtien päihittänyt pohjoismaiset pankkialan kilpailijansa. Handels-

banken on myös ollut yksi maailman kustannustehokkaimpia pankkeja jo pitkään. (HBR 

2003; Handelsbanken 2014, 10.) 

 

4.1.1 Equinorin palkitseminen 

Equinor on norjalainen öljyalan yhtiö. Se on perustettu vuonna 1972, ja se tunnettiin aiem-

min nimellä Statoil. Nimi vaihdettiin vuoden 2018 aikana Equinoriksi tukemaan yhtiön stra-

tegiaa, arvoja ja kehitystä avarakatseisemmaksi energiayhtiöksi. Equinor toimii ympäri 

maailman ja liiketoimintaan kuuluu muun muassa raakaöljyn myynti, maakaasun toimitta-

minen, prosessointi, jalostus sekä tuuli- ja hiilivoima. Norjan valtio on yhtiön suurin omis-

taja 67 %:n osuudellaan. Equinorin vuoden 2017 liikevaihto oli 61,2 miljardia dollaria (53,3 

miljardia euroa), liikevoitto 13,8 miljardia dollaria (12 miljardia euroa), ja se työllisti 20 245 

henkilöä. (Statoil 2018, 7-9.) 

 

Equinorin palkitsemiskonsepti on integroitu osaksi arvoihin pohjautuvaa suorituksen arvi-

ointia (Statoil 2018, 112). Sen on tarkoitus: 

 

- olla kilpailukykyinen ja linjassa paikallisten markkinoiden kanssa 

- tasapuolisesti palkita ja tunnistaa ’’Mitä’’ ja ’’Miten’’ on tehty 

- erottautua vastuun ja suoritusten mukaan 
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- olla tunnistettavissa reiluksi, läpinäkyväksi, johdonmukaiseksi ja ei-syrjiväksi 

- edistää yhteistyötä 

- heijastaa yhtiön yleistä suoritusta ja taloudellista tulosta 

- vahvistaa työntekijöiden yhteistä kiinnostusta Equinor-konsernia ja sen osakkaita koh-

taan 

- olla täysin linjassa arvojen ja työturvallisuuden kanssa 

- edistää jatkuvaa parantamista ja kestävää kustannusten tasoa. 

 

Equinor palkitsee johtoaan kiinteällä korvauksella, joka koostuu pohjapalkasta ja sovellet-

tavasta rahakorvauksesta. Kiinteän palkan päälle on tarjolla muuttuva palkanosa, joka 

muodostuu vuosittaisista bonuksista ja pitkän aikavälin kannustimista. Muuttuvan palkan-

osan määrittelyyn käytetään myös raja-arvoja ja kertoimia yhtiön tulokseen liittyen. Lisäksi 

johdolle on tarjolla etuja, jotka koostuvat ensisijaisesti eläke-, vakuutus- ja osakesäästä-

misohjelmista. (Statoil 2018, 112.) 

 

Pohjapalkka ja sen päälle tuleva kiinteä rahakorvaus tavoittelevat kilpailukykyistä, mutta ei 

kuitenkaan markkinoiden johtavaa, palkkatasoa, jolla saataisiin houkuteltua ja pitää yrityk-

sessä oikeat henkilöt. Pohjapalkan taso määritellään yksilön vastuun ja suorituksen mu-

kaan. Tavallisesti sitä tarkastellaan vuosittain ja arvioidaan lyhyen aikavälin tavoitteiden 

saavuttamisen perusteella. Pohjapalkan päälle tulevan korvauksen määrittämisessä käy-

tetään apuna palkkataulukkoa, ja siihen ei linkitetä suoriteperusteita. (Statoil 2018, 113.) 

 

Vuosittaiset bonukset rohkaisevat vahvaan suorittamisen kulttuuriin. Niiden tarkoituksena 

on palkita yksilöitä vuosittaisiin liiketoiminnan tavoitteisiin yltämisestä. Johtoryhmän on 

mahdollista saada vuosibonuksia 0—50 %:n verran heidän kiinteästä palkastaan. Tavoite-

taso on 25 %. Vuosibonusten tason määrittelyssä käytetään raja-arvoja, jotka liittyvät liike-

toiminnan kassavirtaan, nettovelan määrään ja yhtiön kokonaistulokseen sekä kertoimia, 

jotka määrittävät yhtiön suoritusta osakkeen kokonaistuoton (TSR) ja sijoitetun pääoman 

tuoton (ROACE) avulla. Kunkin yksilön vuosibonuksia maksetaan sen mukaan miten hen-

kilö on yltänyt määriteltyihin tavoitteisiin. (Statoil 2018, 113.) 

 

Equinorilla suoritusta arvioidaan kahdessa ulottuvuudessa: ’’Mitä’’ ja ’’Miten’’. ’’Mitä’’ muo-

dostuu strategisista tavoitteista, keskeisistä tunnusluvuista ja toiminnasta viidellä osa-alu-

eella: turvallisuudessa ja kestävyydessä, ihmisissä ja johtamisessa, tuotannossa, markki-

noissa ja taloudessa. Equinor uskoo kunnianhimoisten tavoitteiden asettamiseen ohjatak-

seen kohti kovia tuloksia. ’’Miten’’ käsittää Equinorin ydinarvot ja johtamisen periaatteet, ja 

edistää odotettua käyttäytymistä tavoitteiden saavuttamiseksi. (Statoil 2018, 114.) 
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Suorituksen arviointi on kokonaisvaltaista, ja mittareiden lisäksi arvioinnissa käytetään hy-

vää arvostelukykyä. Tämän tasapainoisen lähestymistavan on katsottu vähentävän huo-

mattavasti todennäköisyyttä sille, että palkitsemiskäytännöt saattaisivat johtaa turhaan ris-

kinottoon tai muihin ei-haluttuihin vaikutuksiin. (Statoil 2018, 114.) 

 

Equinorin hallitus tarkasteli toimitusjohtajansa palkitsemista verrattuna markkinoihin, ja 

päätti nostaa 1.9.2017 alkavasti kiinteän vuosipalkan 8,7 miljoonaan Norjan kruunuun (rei-

lut 900 000 euroa). Toimitusjohtaja jatkaa vuosibonusten piirissä 25 %:n tavoitetasolla, 

maksimitason ollessa edelleen 50 % normaalipalkasta. Hänen suoritustaan vuodelta 2018 

arvioidaan seuraavien mittareiden perusteella: vakavien tapaturmien määrä, upstream-

liiketoiminnan hiilidioksidipitoisuus, kiinteät kustannukset per tuotettu öljytynnyri, osakkeen 

kokonaistuotto ja keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto. (Statoil 2018, 115-116.)  

 

4.1.2 Handelsbankenin palkitsemiskäytännöt 

Handelsbanken on vuonna 1871 perustettu rahoitusalan pankkikonserni. Sillä on maan-

laajuiset konttoriverkostot Ruotsissa, Suomessa, Isossa-Britanniassa, Tanskassa, Nor-

jassa ja Alankomaissa. Handelsbanken pitää näitä kuutta maata kotimarkkinoinaan. Sillä 

on yli 800 konttoria näillä markkinoilla, ja kaiken kaikkiaan toimintaa yli 20:ssa eri maassa. 

Se on päihittänyt kotimarkkinoillaan vastaavien pankkien keskiarvollisen kannattavuuden 

jo 46 vuotta putkeen, ja yhtiön liikevoitto vuonna 2017 oli 21 miljardia Ruotsin kruunua 

(noin 2 miljardia euroa). Handelsbankenilla oli vuonna 2017 keskimäärin 11 832 työnteki-

jää. (Handelsbanken 2018, 1.) 

 

Handelsbankenin palkitsemispolitiikka tähtää pankin kilpailukyvyn ja kannattavuuden nos-

tamiseen mahdollistaakseen yhtiön houkuttaa, pitää ja kehittää osaavaa henkilöstöä, sekä 

varmistaakseen hyvän johdon jatkuvuuden suunnittelun. Yhtiön henkilöstön palkitsemis-

periaatteet ovat olleet samat jo pitkään. Handelsbankenilla vältetään turhia riskejä, ja yh-

tiön mielestä kiinteä palkka on avain terveeseen liiketoimintaan. Pankin johtohenkilöt, pää-

töksiä luotoista ja limiiteistä tekevät henkilöt, hallintatehtävissä työskentelevät sekä pankin 

riskiprofiiliin vaikuttavat työntekijät, ovat kaikki kiinteän palkan alaisia. (Handelsbanken 

2018, 57-58.) 

 

Muuttuvaa palkanosaa käytetään Handelsbankenilla erittäin harkitusti ja hyvin rajatuin eh-

doin. Alle 2 prosenttia konsernin kaikista työntekijöistä ovat oikeutettuja muuttuvaan pal-

kanosaan, ja hekin ovat töissä yksiköissä, joiden tuotot eivät voi aiheuttaa pankille luotto-, 

markkina- tai likviditeettiriskiä. Kaikki vuoden 2017 aikana Handelsbankenin työntekijöille 

maksettu muuttuva palkanosa vastasi vain 0,7 prosenttia kokonaispalkoista. (Handelsban-

ken 2018, 57-58.) 
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Hyvä kannattavuus ja tuottavuus luovat otolliset olosuhteet Handelsbankenin työntekijöi-

den palkankorotuksille. Palkkiot asetetaan yksilöllisesti jokaiselle työntekijälle, ja ne koos-

tuvat kiinteästä palkasta, kustomoiduista palkkaeduista ja eläkkeestä. Handelsbankenilla 

palkka asetetaan paikallisella tasolla. Lähtökohta on, että palkat määritetään paikallisesti 

palkkatarkasteluissa työntekijän ja hänen esimiehensä kesken. Tätä periaatetta on nouda-

tettu jo monia vuosia hyvällä menestyksellä. Se osallistaa esimiehet kaikilta tasoilta sään-

nöllisesti mukaan ottamaan vastuuta pankin palkitsemiskäytännöistä ja oman yksikön 

henkilöstökulujen noususta. Palkat asetetaan etukäteen tiedettyjen tekijöiden mukaan: 

työn luonne ja vaikeus, työntekijän pätevyys ja taidot, saavutetut työsuoritukset, johtajuus, 

markkinatilanne ja yhtiön kulttuurin edustajana toimiminen. (Handelsbanken 2018, 58.) 

 

Johtoakaan ei palkita esimerkiksi bonuksilla tai komissioilla, vaan hekin ovat kiinteän pal-

kanmaksun piirissä. Lisäksi he ovat eläkejärjestelyssä mukana, ja saavat kustomoituja 

etuja, kuten yhtiön auton. Erityisellä hallituksen päätöksellä myös asunnon tarjoaminen voi 

kuulua johdon jäsenen palkitsemiseen. Toimitusjohtaja sai vuonna 2017 12 miljoonan 

kruunun (1,1 miljoonaa euroa) vuosipalkan. Johtohenkilöille, eli keskimääräisesti 55 henki-

lölle, maksettiin palkkaa yhteensä 141 miljoonaa kruunua (13,6 miljoonaa euroa) vuoden 

aikana. Koko Handelsbankenin henkilöstön, mukaan luettuna johdon henkilöt, palkkakulut 

olivat 8,3 miljardia kruunua (noin 800 miljoonaa euroa). Kun eläke- ja muut palkkaedut 

lasketaan mukaan, Handelsbankenilla oli vuonna 2017 neljä henkilöä, joita palkittiin yh-

teensä yli miljoonalla eurolla. (Handelsbanken 2018, 116.) 

 

4.2 Ison-Britannian suuret pörssiyritykset 

Isosta-Britanniasta mukaan valittiin Unilever ja BP. Unilever on kiinnostava, koska se on 

multikansallinen yritys, ja kovasti kilpaillulla toimialallaan maailman johtavien joukossa. 

Unilever myös uudisti juuri palkitsemismalliaan. BP on puolestaan toimeksiantajan ja 

Equinorin kanssa samalla toimialalla, ja vielä astetta isompi toimija. BP kuuluu koko maail-

man suurimpiin yrityksiin. He uudistivat myös palkitsemismalliaan, ja BP on saanut kurs-

sinsa käännettyä parempaan suuntaan viime vuosien aikana Meksikonlahden öljykata-

strofin jälkeen. 

 

4.2.1 Unileverin palkitseminen 

Unilever on yksi maailman johtavia päivittäistavarayhtiöitä maailmassa. Unilever valmistaa 

ja myy noin 400 erilaista brändiä yli 190:ssa eri maassa. 2,5 miljardia ihmistä käyttää päi-

vittäin Unileverin tuotteita, minkä brändeihin kuuluvat muun muassa Knorr, Lipton, Dove, 
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Axe ja Omo. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 53,7 miljardia euroa ja liikevoitto 8,8 miljar-

dia euroa. Unileverillä oli vuoden 2017 lopussa 160 566 työntekijää. Yhtiön päämääränä 

on tehdä kestävästä elämisestä arkipäiväistä. (Unilever 2018a, 1, 16, 19.)  

 

Unilever on englantilais-hollantilainen konserni ja se muodostuu Unilever N.V. ja Unilever 

PLC -yhtiöistä. Unilever N.V. on listattu Amsterdamin Euronext-pörssiin, ja sen pääkonttori 

sijaitsee Rotterdamissa. Unilever PLC:n pääkonttori on puolestaan Lontoossa ja se on 

myös listattu Lontoon pörssiin. Unileverillä on laajat yhdenmukaistamisen toimenpiteet 

näiden yhtiöiden välillä ja osakkeenomistajan näkökulmasta tilanne on viety niin pitkälle 

kuin mahdollista vastaamaan tilannetta, että omistaisi vain yhtä osaketta. (Unilever 2018a, 

34, 185.) 

 

Unilever uudisti palkitsemismalliaan, joka otettiin osittain käyttöön jo 2017, mutta kokonai-

nen käyttöönotto on vuonna 2018. Uusi malli on jo käytössä ’’Top 500’’ -johtajilla, ketkä 

ovat organisaatiokaaviossa alle johtoryhmän tason, ja vuonna 2018 malli laajennetaan 

koskemaan myös ’’Top 3000’’ -esimiehiä. (Unilever 2018a, 47.) 

 

Unilever poisti uuteen palkitsemismalliinsa elementtejä ja kerroksia, mitä otettiin huomioon 

vielä vanhassa mallissa palkkion suuruutta määriteltäessä. Uudempi malli on yksinkertai-

sempi, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden kilpailukykyisempään palkkaan ja sitouttaa 

johdon osakeohjelmalla yhtiöön aikaisempaa pidemmällä aikavälillä. (Unilever 2018b, 4-

6.) 

 

Toimitusjohtajalla on uudessa mallissa mahdollisuus tienata vuosibonusta 225 % kiinte-

ästä palkastaan edellisen 200 %:n pohjapalkan sijaan. Tavoitetaso on 150 %:n vuosibo-

nus. Muilla johtajilla on uutena maksimibonusten tasona mahdollisuus tienata 180 % kiin-

teästä palkastaan edellisen 150 %:n pohjapalkan sijaan. Tavoitetasona heillä on saavut-

taa 120 %:n vuosibonus. (Unilever 2018a, 54.) 

 

Kiinteä palkka koostuu pohjapalkasta, kiinteästä lisästä ja toimitusjohtajalla myös eläkejär-

jestelystä. Kiinteä palkka asetetaan sopivalle tasolle houkuttamaan ja pitämään vaaditta-

van osaamistason johtohenkilöitä ottaen huomioon henkilön taidot, kokemuksen ja suori-

tuksen, olosuhteet muualla organisaatiossa sekä Unileverin käytännön maksaa muiden 

samankaltaisten yritysten kollegoiden mediaanipalkan lähettyviltä. (Unilever 2018a, 53.)  

 

Toimitusjohtajan kiinteä palkka alkaen toukokuun 2018 alusta on 1 773 772 euroa. Hä-

nelle myönnettiin 5 %:n palkankorotus. Vuosibonusten maksimitasoon ja osakeohjelman 

maksimitasoon yltäessä toimitusjohtaja voi saada vielä kiinteän palkan lisäksi 225 %:n ja 
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450 %:n lisät, mitkä nostavat hänen mahdolliset vuositason ansiot 13,7 miljoonaan eu-

roon. Talousjohtajakin voi yltää yli 7 miljoonaan vuosiansioihin. Osakeohjelmien kautta 

saavutettavat maksimitason lisäansiot edellyttävät sijoittamista Unileverin osakkeisiin suu-

rimmalla sallitulla määrällä henkilön vuosibonuksista sekä tuon ohjelman pitkän aikavälin 

tavoitteisiin yltämistä. Johdon lyhyen aikavälin vuosibonusten suoritusmittareina käytettiin 

vertailukelpoisen liikevaihdon kasvua, vertailukelpoisen käyttökatteen kasvua ja vapaata 

kassavirtaa. (Unilever 2018a, 49, 51-52.) 

 

4.2.2 BP:n palkitsemismalli 

BP (tunnettu myös nimellä British Petroleum) on maailman suurimpiin energiayhtiöihin 

kuuluva britannialainen yritys. BP:n liiketoiminta keskittyy öljyyn, kaasuun ja uusiutuviin 

energianlähteisiin. Yhtiöllä on toimintaa 70:ssä maassa, ja pääkonttori sijaitsee Lon-

toossa. BP:n liikevaihto vuonna 2017 oli 240 miljardia dollaria (210 mrd. euroa) ja työnte-

kijöitä sillä oli 74 000. (BP 2018a.)  

 

Yhtiön tuloksessa oli hyvä kasvu, sillä vielä vuonna 2015 BP:n varsinainen tulos oli 6,5 

miljardia dollaria tappiollinen, 2016 tuli jo voittoa 0,1 miljardia dollaria, mutta vuonna 2017 

tulos oli peräti 3,4 miljardia dollaria (noin 3 mrd. euroa) voitollinen. BP käyttää tulosjulkis-

tuksissaan kuitenkin liikevoiton mittaria, jonka mukaan yhtiö teki vuonna 2017 6,2 miljardin 

dollarin (5,4 mrd. euron) voiton. Tämä mittari ei ole yleisten GAAP-standardien mukainen, 

mutta se kuvaa heidän mielestään yhtiön tämänpäiväisen liiketoiminnan kehittymistä par-

haiten. BP jättää mielellään nykytuloksien julkistamisistaan pois vuoden 2010 Meksikon-

lahden öljyonnettomuudesta johtuvat haitat, mitkä vaikuttavat edelleen yhtiön tulokseen ja 

kannattavuuteen. Kokonaisuuden kattavat varsinaisetkin luvut ovat kuitenkin nähtävillä 

muun muassa yhtiön vuosikertomuksissa. (BP 2018b, 18.) 

 

BP uudisti vuodeksi 2017 palkitsemispolitiikkaansa. Osakkeenomistajat peräänkuuluttivat 

politiikkaan yksinkertaisuutta, läpinäkyvyyttä, vahvaa yhteyttä suorituksen ja maksun vä-

lille ja vähennettyjä palkkiotasoja. Heitä kuunneltiin, ja uusi systeemi otettiin käyttöön vuo-

den 2017 alusta. Pitkän aikavälin tulokseen perustuvia palkkioita päätettiin vähentää 26 

%. Toimitusjohtaja ylsi vuodeksi 2017 palkkioiden maksimitasoon aikaisempien vuosien 

pitkän aikavälin suorituksella, mutta hän esimerkillisesti ehdotti itselleen uuden politiikan 

mukaista palkitsemista joka osa-alueella heti, mikä kokonaisuudessaan pienensi hänen 

tulojaan 4,2 miljoonalla dollarilla (3,7 milj. eurolla). (BP 2018b, 90.) 

 

Palkka ja edut on määritelty tasolle mikä vastaa tehtävän laajuutta ja monimutkaisuutta 

huomioiden kilpailun markkinoilla. Toimitusjohtajan kiinteää palkkaa ei muutettu vuodelle 
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2018, se on pysynyt samana kesästä 2014 lähtien. Hänen palkkansa on 1 854 000 dolla-

ria (1,6 milj. euroa). Talousjohtajan palkkaa nostettiin 2 %:lla hänen lisääntyneiden vastui-

den vuoksi. Uusi palkka hänelle on 775 000 puntaa (876 000 euroa). Edut pysyvät johta-

jille samoina: ne sisältävät auto-, vakuutus- ja hoitoetuja sekä turvallisuusapua. (BP 

2018b, 94.)  

 

Vuosibonus linkittyy vuoden aikaisiin suorituksiin turvallisuudessa, operatiivisessa toimin-

nassa ja taloudellisessa tuloksessa. Vuosibonusta voi ansaita maksimissaan 225 % pal-

kan suuruudesta, jos kaikilla mittareilla ylittää odotukset. Puolet bonuksesta maksetaan 

rahana ja puolet kiinnittyvät osakkeisiin. Vuoden 2017 bonuksen määrittämisessä turvalli-

suudella oli 20 %:n painoarvo. Suoritusmittareina turvallisuudessa olivat prosessien turval-

lisuuspoikkeamat ja kirjattujen tapaturmien määrä. Operatiivisella puolella oli 30 %: paino-

tus, ja mittareina olivat downstream-liiketoiminnan jalostuskyky ja upstream-liiketoiminnan 

tehokkuus. Taloudellisella tuloksella oli puolestaan 50 %:n painoarvo, ja suoritusmittarit 

olivat liiketoiminnan kassavirta pois lukien Meksikonlahden onnettomuuden maksuerät, 

vertailukelpoinen liikevoitto ja upstream-liiketoiminnan valmistuskulut tuotettua yksikköä 

kohti. Vuonna 2017 näillä mittareilla yllettiin 71,5 %:n suoritukseen maksimibonusten ta-

sosta. Vuoden 2018 tavoitteet ovat muuten samat, paitsi että upstream-liiketoiminnan te-

hokkuus on vaihdettu BP:n operoimien upstream-laitosten katteeksi. (BP 2018b, 94, 99, 

102.) 

 

Pitkän aikavälin tavoitteisiin yltämällä toimitusjohtaja voi saavuttaa palkkansa suuruudes-

taan 500 %:n edestä osakepalkkioita, ja talousjohtaja 450 %:n. Nämä tavoitteet on linjattu 

yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin, kuten tietyn ajanjakson aikaiseen TSR:ään, 

ROACE:en ja strategiseen etenemiseen. (BP 2018b, 94.) 

 

Vuonna 2017 toimitusjohtaja sai yhteensä palkkioita 13,4 miljoonan dollarin edestä (11,7 

milj. euroa). Vuonna 2016 kokonaispalkkiot olivat hänellä olleet 11,9 milj. dollaria (10,4 

milj. euroa). Talousjohtaja sai vuonna 2017 palkkioita 6,4 miljoonaa puntaa (7,3 milj. eu-

roa), ja 2016 4,2 milj. puntaa (4,8 milj. euroa). Kokonaisuudessaan BP maksoi palkkioita 

työntekijöilleen 10,2 miljardin dollarin (8,9 mrd. euron) edestä. (BP 2018b, 95, 97.) 

 

4.3 Yhdysvaltain menestyjät 

Yhdysvalloista tarkasteluun otettiin Cisco ja Chevron. Cisco on hyvin nykyaikainen ja var-

sin nuori yritys, ja Cisco on onnistunut sitouttamaan työntekijöitään hyvin teknologia-alalla, 

jossa työvoiman vaihtuvuus on yleensä suurta. PayScalen toteuttamassa kyselyssä työn-

tekijä pysyi Ciscolla keskimäärin 3,7 vuotta (PayScale 2018b). Tämäkin on hyvä tulos, 
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mutta San Francisco Business Timesin koostamassa, LinkedIn Premiumin käyttäjille saa-

tavilla olevasta datasta kerätyssä yhteenvedossa Cisco onnistui sitouttamaan työnteki-

jänsä kaikkein pisimpään Piilaakson suurista teknologiayrityksistä. Työntekijät viihtyivät 

aineiston mukaan Ciscolla peräti 7,8 vuotta. Vertailun vuoksi tässä tilastossa esimerkiksi 

Netflixillä ja Googlella työntekijät pysyivät hieman yli 3 vuotta. (San Francisco Business 

Times 2018.) Cisco on myös menestynyt parhaiden työpaikkojen listauksessa hienosti 

(Forbes 2018; Fortune 2018). Chevron on puolestaan paljon vanhempi yritys ja perintei-

semällä toimialalla kuin Cisco. Chevron on myös öljyalan toimija kuten toimeksiantajakin. 

Chevron on BP:n kanssa samaa kokoluokkaa kuuluen maailmankin mittakaavalla jättiyri-

tyksiin, mutta eri mantereelta käsin toimien. Chevronillakin työntekijät ovat viihtyneet pit-

kään (PayScale 2018b), ja vuoden 2016 PayScalen ja Business Insiderin koostaman par-

haiden työpaikkojen rankingin perusteella, Chevron oli kymmenen parhaan joukossa työn-

tekijöiden tyytyväisyydessä (Business Insider 2016).   

 

4.3.1 Palkitseminen Ciscolla 

Cisco on vuonna 1984 perustettu yhdysvaltalainen yritys, joka suunnittelee ja myy Interne-

tiä tukevia teknologioita. Ciscon tuotteisiin ja teknologioihin kuuluvat verkoston teknolo-

giat, sovellukset, turvallisuustuotteet, muut tuotteet ja erilaiset palvelut sisältäen esimer-

kiksi teknisen tuen. Cisco toteuttaa liiketoimintaansa maailmanlaajuisesti, ja on järjestänyt 

toimintansa maantieteellisiin segmentteihin: Amerikkoihin, EMEA-alueeseen (Eurooppa, 

Lähi-Itä ja Afrikka) ja APJC- alueeseen (Aasia ja Tyynimeri, Japani ja Kiina). Yhtiön pää-

konttori sijaitsee San Josessa, Kaliforniassa. (Cisco 2018a, 1.) 

 

Ciscon 2018 tilikauden (vuoden 2017 heinäkuun lopusta vuoden 2018 heinäkuun lop-

puun) aikainen liikevaihto oli 49,3 miljardia dollaria (43,5 mrd. euroa). Näistä 36,7 miljardia 

dollaria (32,4 mrd. euroa) tuli tuotteista ja 12,6 miljardia dollaria (11,1 mrd. euroa) palve-

luista. Yhtiön tulot ennen tuloveroa olivat 13 miljardia dollaria (11,5 mrd. euroa). Ciscolla 

oli tilikauden lopussa 74 200 työntekijää, joista hieman yli puolet oli Yhdysvalloissa. (Cisco 

2018a, 9, 64.) 

 

Ciscon palkitsemisen käytännöt ovat linjassa yhtiön ajatusmallin kanssa, missä motivoi-

daan suoritukseen, maksetaan saavutuksista ja millä houkutellaan ja pidetään ihmiset 

töissä. Suoritusmittarit on kohdistettu vastaamaan osakkeenomistajan intressejä. Suurin 

osa johdon vuosittaisesta suorasta palkkiosta on suoriteperusteista, ja vain hyvin pieni 

osa on kiinteää palkkaa. (Cisco 2018b, 9.) 
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Kuva 9. Ciscon toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen jakautuminen tilikaudella 

2018 (Cisco 2018b, 9) 

 

Tilikauden 2018 aikana Ciscon toimitusjohtaja sai peruspalkkaa 1,2 miljoonaa dollaria (1 

milj. euroa), noin 5 miljoonaa dollaria (4,4 milj. euroa) vuosibonuksia ja pitkän aikavälin 

kannustimien palkkioita 14,7 miljoona dollaria (13 milj. euroa). Yhteensä toimitusjohtaja 

sai siis rahallisia palkkioita 20,9 miljoonaa dollaria (18,5 milj. euroa) tilikauden 2018 ai-

kana. Joka osa-alueella oli jonkin verran nousua edelliseen vuoteen verrattuna, ja tilikau-

della 2017 toimitusjohtaja oli saanut palkkioita 17,2 miljoonan dollarin (15,2 milj. euron) 

edestä. (Cisco 2018c, 26.) 

 

Johdon vuositavoitteet olivat tilikaudelle 2018 yltää tiettyyn määrään liikevaihtoa ja liiketoi-

minnan tuottoa. Nämä molemmat tavoitteet ylitettiin. Tavoitetasona vuosibonusten mää-

rässä oli 225 % kiinteästä palkasta toimitusjohtajalle, ja 135 % muulle johtoryhmälle. Vuo-

sibonuksen kokonaismäärä muodostuu kiinteän palkan kertaamisesta tavoitteisiin yltämi-

sen prosenttikorotuksella, yhtiön suorituskertoimella ja henkilökohtaisella suorituskertoi-

mella. (Cisco 2018c, 28, 32.) 

 

Ciscolla on johdolleen käytössä myös pitkän aikavälin kannustimia, ja uusille jäsenille alle-

kirjoitusbonus. Vuonna 2018 johtoryhmän kaksi uutta jäsentä saivat uuden jäsenen bo-

nukset, joista toinen oli 13 miljoonaa dollaria (11,5 milj. euroa), ja toinen 10 miljoonaa dol-

laria (8,8 milj. euroa). Syyt näihin bonuksiin olivat toimiminen korvauksena heidän aikai-
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semmista töistä irtautumiseen, muista vaihtoehtoisista työpaikoista ja mahdollisista yrityk-

sen omistusosuuksista luopumiseen sekä uusien, haastavien tehtävien vastaanottami-

seen Ciscolla. (Cisco 2018c, 38-39.) 

 

4.3.2 Palkitsemisen käytännöt Chevronilla 

Chevron on yhdysvaltalainen maailman johtaviin energiayhtiöihin kuuluva yritys. Sen ai-

kaisin edeltäjä on perustettu jo vuonna 1879, nimellä Pacific Coast Oil Co (Chevron 

2018a). Chevronin liiketoimintaan kuuluu muun muassa raakaöljyn ja maakaasun tuotta-

minen ja liikennöinti, liikennepolttoaineiden ja voiteluöljyjen jalostus, markkinointi ja jakelu 

sekä petrokemikaalien valmistus. (Chevron 2018b, 7.) 

 

Vuonna 2017 Chevronin kokonaisliikevaihto oli 141 miljardia dollaria (124 mrd. euroa) ja 

nettotulot olivat 9,2 miljardia dollaria (8 mrd. euroa). 2017 oli jo 30. vuosi peräkkäin, kun 

Chevron kasvatti vuotuista osakekohtaista osinkoaan. Yhtiö on myös päihittänyt kilpaili-

jansa osakkeenomistajan tuotolla mitattuna viiden ja kymmenen vuoden aikavälillä. Chev-

ronilla oli vuoden 2017 lopussa 48 596 työntekijää. Yhtiön pääkonttori sijaitsee San Ra-

monissa, Kaliforniassa. (Chevron 2018b, 9, 34-35, 90.) 

 

Chevronin yleinen tavoite johdon palkitsemiseen on houkutella ja säilyttää johtoa, joka 

pystyy tuottamaan pitkäaikaista arvoa osakkeenomistajille. Yhtiön palkitsemisohjelmien 

tarkoituksena on maksaa kilpailukykyisesti kaikissa palkkaluokissa ja kaikissa maissa, ta-

sapainottaa lyhyen ja pitkän aikavälin päätöksentekoa, maksaa todellisesta hyvästä suori-

tuksesta sekä toteuttaa johdonmukaisia palkitsemisen käytäntöjä. (Chevron 2018c, 32.) 

 

Johdon palkitsemisvaliokunta uskoo, että suurin osa toimitusjohtajan palkasta pitäisi olla 

sidoksissa suoraan sekä Chevronin että yksilön omaan suoritukseen. Peruspalkan tarkoi-

tus on olla kilpailukykyinen houkuttaakseen osaajia. Peruspalkan suuruus perustuu vastui-

siin, taitoihin ja kokemukseen. Sen määrittämisessä käytetään markkinatutkimuksia vas-

taavan tason tehtävistä. Toimitusjohtajan palkan määrittelyssä ei kuitenkaan käytetä ver-

rokkiryhmiä, vaan palkitsemisvaliokunta pohtii asiaa kokonaisvaltaisemmin. Muiden johto-

ryhmän jäsenten peruspalkan määrittelyssä käytetään palkkaluokkia. (Chevron 2018c, 34, 

37.) 

 

Selvästi suurin osa johdon palkkioista tulee muuttuvasta palkanosasta. Vuosibonusten ta-

voitemittarit oli jaettu neljään kategoriaan: talouteen, resurssien hallintaan, operatiiviseen 

suoritukseen sekä turvallisuuteen ja terveyteen. Talouden mittarien painoarvo oli 40 %, 

resurssien hallinnan 30 %, ja viimeisen kahden alueen mittarit muodostivat kumpikin 15 % 
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painotuksesta. Vuosibonus muodostuu peruspalkasta, ja sen kertaamisesta palkkiotavoit-

teella, yhtiön tuloskertoimella ja henkilökohtaisella suorituksella. (Chevron 2018c, 34, 39.) 

 

Pitkän aikavälin kannustimien tarkoituksena on ohjata toimintaa arvon tuottamiseen osak-

keenomistajille pitkällä tähtäimellä. Nämä sisältävät osakkeiden menestykseen ja tuottoi-

hin liittyviä mittareita sekä rahanarvoisia palkkioita osakkeiden muodossa. Nämä myös 

muodostavat suurimman osuuden johtajien palkitsemisesta. (Chevron 2018c, 42-44.) 

 

 

 

Kuva 10. Chevronin johdon palkitsemisen jakautumisosuudet peruspalkkaan, yhtiön vuo-

sikannustimiin ja pitkän aikavälin kannustimiin (Chevron 2018c, 34) 

 

Toimitusjohtaja sai vuonna 2017 peruspalkkaa 1 863 500 dollaria (1,6 milj. euroa). Muilla 

johtoryhmän jäsenillä peruspalkat vaihtelivat 972 000 dollarin (854 000 euron) ja 

1 250 000 dollarin (1,1 milj. euron) välillä. Edellinen toimitusjohtaja eläköityi helmikuussa 

2018, ja uuden toimitusjohtajan peruspalkaksi asetettiin 1 500 000 dollaria (1,3 milj. eu-

roa). (Chevron 2018c, 38.) 

 

Vuosikannustimien palkkiotavoitteeksi oli asetettu toimitusjohtajalle 150 %. Sama tavoite 

on myös uudella toimitusjohtajalla. Kokonaisuudessaan vuonna 2017 toimitusjohtaja sai 

vuosibonusta 3 750 000 dollaria (3,3 milj. euroa). Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot olivat 

hänellä 15 970 000 dollaria (14 milj. euroa). Vuoden 2017 kokonaispalkkiot ylsivät toimi-

tusjohtajalla 24 781 568 dollariin (21,7 milj. euroon). (Chevron 2018c, 35, 44, 49.)  

 

4.4 Yhteenveto tarkasteltujen yritysten palkitsemisesta 

Lähes kaikilla yrityksillä suurin osa toimitusjohtajan palkasta muodostuu pitkän aikavälin 

tavoitteisiin pohjautuvista kannustimista, mitkä liittyvät yhtiön tuloksen kehitykseen. Nämä 

tavoitteet varmistavat, että yritysjohto harjoittaa kestävää liiketoimintaa, ja ajattelee yhtiön 
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parasta pitkällä aikavälillä. Suurin osa johdon palkasta yleensä muodostuu runsaista osa-

keohjelmista ja eläke-eduista, jotka on saavutettu nimenomaan pitkän aikavälin tavoittei-

siin yltämällä. Niihin ei kuitenkaan tässä yhteenvedossakaan olla kiinnitetty isompaa huo-

miota opinnäytetyön rajauksen takia, vaan tässä tiivistetään lyhyen aikavälin, eli vuoden 

tarkastelujakson, aikana saavutetut palkkiot toimeksiantajan ja vertailuyritysten toimitus-

johtajien keskuudessa. Tietysti pitkän aikavälin palkkioitakin maksetaan vuosittain, minkä 

takia niistä voidaan mainita vuoden aikana tapahtuneen palkitsemisen merkeissä, mutta 

maksuperusteet noille palkkioille eivät ole lyhyen aikavälin, eikä siksi työn rajauksen, puit-

teissa. 

 

 

 

Kuvio 1. Toimitusjohtajien lyhyeen aikaväliin perustuvan vuosittaisen palkan jakautuminen 

kiinteän ja muuttuvan palkanosan välillä (Neste 2018a, 94; Statoil 2018; Handelsbanken 

2018, 116; Unilever 2018a, 65; BP 2018b, 95; Cisco 2018c, 26; Chevron 2018c, 49) 

 

Pohjoismaisilla yrityksillä, eli toimeksiantaja Nesteellä, Equinorilla ja Handelsbankenilla oli 

pienimmät osuudet muuttuvaa palkanosaa toimitusjohtajiensa lyhyen aikavälin palkitsemi-

sessa. Handelsbankenin kulttuuriin kuuluu riskien minimointi, ja he eivät halua kannustaa 

työntekijöitään riskeihin. He eivät maksaneet esimerkiksi suoritusbonuksia johdolleen ol-

lenkaan, vaan ainoastaan kiinteää palkkaa. Nesteen pohjoismaisella kilpailijalla, öljy-yhtiö 

Equinorilla, oli hyvin samanlainen jakauma johdon lyhyen aikavälin palkitsemisessa kuin 

Nesteelläkin. Beyond Budgeting -yritykset maksoivatkin siis kaikkein tiukemmin määritel-

lyintä palkkaa vertailuryhmistä. (Neste 2018a, 94; Statoil 2018, 113; Handelsbanken 2018, 

116). 
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Isobritannialaisilla yhtiöillä palkkiot olivat astetta enemmän bonuspainotteisia. BP:llä oli 

vain hieman Equinoria enemmän bonusten osuutta toimitusjohtajan palkitsemisessaan 

vuonna 2017 (kuvio 1). Tuo kertoo enemmän siitä, että BP:n johto ei yltänyt kovin lähelle 

maksimitason bonuksiaan, sillä BP:n toimitusjohtaja pystyisi ansaitsemaan vuosibonusta 

225 % kiinteästä vuosipalkastaan, kun Equinorilla vastaava maksimi on vain 50 % (BP 

2018b, 94; Statoil 2018, 113). Unileverillä jakauma oli bonuspainotteinen, vaikka kiinteään 

palkanosaan onkin laskettu mukaan myös muut kiinteät korvaukset ja edut, kuin pelkäs-

tään tavallinen vuosipalkka. Unileverillä maksettiin toimitusjohtajalle vuosibonuksia tuplasti 

vuoden kiinteän peruspalkan verran. (Unilever 2018a, 65.) 

 

Yhdysvaltalaisilla vertailuyrityksillä johdon palkitseminen oli selvästi eniten bonuspainot-

teista. Chevronilla kolmannes, ja Ciscolla vain alle viidennes (kuvio 1), toimitusjohtajan 

vuosipalkkiosta oli kiinteää palkkaa verrattaessa muuttuvaan palkanosaan.  

 

Kun vertailun vuoksi otetaan mukaan vielä pitkän aikavälin bonuspalkkiot, ero pohjoismai-

siin yrityksiin korostuu entisestään. Bonuspainotukset ovat huomattavasti suuremmat 

Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa kuin Pohjoismaissa (kuvio 2). Vuosipalkkion koko-

naissummat ovat puolestaan odotetusti korkeimmat Yhdysvalloissa (kuvio 3). Ison-Britan-

nian yritykset palkitsevat johtajiaan selvästi pohjoismaisia yrityksiä isommilla palkkioilla. 

Täytyy kuitenkin huomioida, että näistä pylväistä on jätetty pois eläke-edut, jotka ovat 

Nesteen ja Handelsbankenin toimitusjohtajilla merkittävä osa kokonaispalkitsemista 

(Neste 2018a, 94; Handelsbanken 2018, 116). Eläkeohjelmat eivät kuitenkaan ole suori-

tusperusteista bonusta, ja näin ollen työn rajauksen takia jätetty kokonaan pois vertailuku-

vioistakin. Lisäksi Ciscon luvut ovat heidän 2018 tilikauden lukuja, eli Ciscon tapauksessa 

heinäkuusta 2017 vuoden 2018 heinäkuuhun. Muiden luvut tulevat kalenterivuodelta 

2017. 
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Kuvio 2. Toimitusjohtajien vuosittaisen palkan jakautuminen prosentuaalisesti kiinteään 

palkkaan, vuosibonuksiin ja pitkän aikavälin bonuksiin (Neste 2018a, 94; Statoil 2018; 

Handelsbanken 2018, 116; Unilever 2018a, 65; BP 2018b, 95; Cisco 2018c, 26; Chevron 

2018c, 49) 

 

 

 

Kuvio 3. Toimitusjohtajien vuosittaisen kiinteän palkan, vuosibonusten ja pitkän aikavälin 

bonusten yhteissummat (Neste 2018a, 94; Statoil 2018; Handelsbanken 2018, 116; Unile-

ver 2018a, 65; BP 2018b, 95; Cisco 2018c, 26; Chevron 2018c, 49) 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Toimitusjohtajien vuosittaisen palkan jakautuminen

Kiinteä palkka Lyhyen aikavälin bonukset Pitkän aikavälin bonukset

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

Toimitusjohtajien vuosittaisen palkan kokonaissummat

Kiinteä palkka Lyhyen aikavälin bonukset Pitkän aikavälin bonukset



 

 

38 

 

4.5 Tapausesimerkkejä tulospalkitsemisesta 

Yrityksessä nimeltä Camelot uskotaan, että henkilöstöä on tärkeä palkita mahdollisimman 

nopeasti poikkeuksellisen hyvistä suorituksista. Työntekijöillä oli mahdollisuus saada pal-

kankorotus kahdesti vuodessa: tammikuussa, kun palkat nostetaan markkinoiden tasolle, 

ja huhtikuussa, kun henkilö saattaa saada meriittikorotuksensa. Näiden ei koettu olevan 

riittävän usein, ja henkilöstöllä oli huoli, ettei hyviä suorituksia huomioida. Niinpä Camelo-

tilla otettiin käyttöön systeemi, joka mahdollistaa nopeat erillispalkkiot suorituksista, jotka 

ovat poikkeuksellisia, ja eivät kuulu henkilön normaaliin työhön. Esimiehet tekevät ehdo-

tuksensa järjestelmään ja ne hyväksytään lähes saman tien. Työntekijää informoidaan 

asiasta, ja hän voi käyttää palkintonsa, pisteiden muodossa, välittömästi. Nettisivua ylläpi-

tää organisaatio, joka tarjoaa palkintoja ja alennettuja ostoksia henkilöstöetuna. Palkkioi-

den keskiarvo on 50 puntaa, ja ne vaihtelevat 10–200 punnan välillä. Yrityksen erillispalk-

kioiden budjetti on 25 puntaa per vuosineljännes työntekijää kohden, joten odotuksien mu-

kaan suurin osa saa vähintään yhden palkkion joka vuosi, sillä budjettihan riittäisi kahteen 

keskiarvon kokoiseen palkkioon per työntekijä vuositasolla. (Armstrong 2007, 389-390.) 

 

Henkilöstö voi käyttää palkkionsa tavaroihin, vähittäismyynnin kuponkeihin tai lisätä ne 

omiin rahoihin ostaakseen isompia asioita. Camelot käyttää järjestelmää antaakseen pis-

teitä myös muistakin asioista, kuten viiden ja kymmenen vuoden palvelusajan täyttymi-

sestä yrityksessä. (Armstrong 2007, 390.) 

 

Camelot käytti systeemin jalkauttamisessa ’’mestareita’’, jotka saattoivat olla työntekijöitä 

miltä tasolta tahansa. Heidät koulutettiin selittämään uusi systeemi kaikille muille sen si-

jaan, että jokainen esimies oltaisiin erikseen koulutettu asiaan. (Armstrong 2007, 390.) 

 

Palkkiojärjestelmää on käytetty Camelotilla hyvin. Yrityksessä on 950 työntekijää, ja uu-

den systeemin ensimmäisten kuukausien aikana tehtiin jo 480 palkkioehdotusta. Systee-

min suosiota on kuvannut myös arvosanat henkilöstökyselyssä ja ’’100 parasta työpaik-

kaa’’ -kyselyssä. (Armstrong 2007, 390.) 

 

Eräässä suurehkossa teknologiayrityksessä oli ajauduttu tilanteeseen, jossa kaikki palkit-

seminen oli rahapalkitsemista. Aikaisemmin oli uusien sopimusten juhlistamiseksi pidetty 

yhteisiä juhlahetkiä ja kakkukahveja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Nyt johdolla oli ly-

hyen ja pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä osakeoptioineen ja alemmille organisaatiota-

soille oli omat järjestelmänsä. Kaikki yhteisölliset toimenpiteet olivat jääneet pois. Työnte-
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kijöille ei järjestetty enää pikkujoulujakaan, kun edellisistä oli tullut huonoa palautetta. Ku-

kaan ei ottanut hommakseen niitä järjestää, ja pikkujoulut oli annettu ohjelmatoimiston jär-

jesteltäväksi huonolla menestyksellä. (Hiltunen, 2015.) 

 

Esimiehet eivät enää huomioineet hyviä suorituksia, sillä niitä oltiin alettu pitää itsestään-

selvyytenä. Vanhempiin työntekijöihin tämä ei juuri vaikuttanut, mutta nuoret osaajat eivät 

enää viihtyneet yrityksessä, ja vaihtuvuus olikin suurta. (Hiltunen, 2015.) 

 

Palkitsemiskulttuuriin tarvittiin muutosta. Uuden toimitusjohtajan oli kuitenkin vaikea muut-

taa sitä, kun systeemissä oltiin tultu tilanteeseen, että palkitseminen keskittyy pelkästään 

rahaan. Vähitellen kulttuurimuutos kuitenkin onnistui tietoisin ponnistuksin ja ulkopuolisella 

konsulttituella. Uuden kulttuurin luomisen keinoina käytettiin samoja asioita, joista oltiin 

luovuttu vuosien kuluessa: parhaita suorituksia tuotiin esiin ja palkittiin, isojen sopimusten 

saamisen jälkeen pidettiin yhteinen juhlahetki kuohujuomineen ja henkilökunnan yhteisiä 

juhlia ryhdyttiin taas järjestämään uudestaan. (Hiltunen, 2015.) 

 

Konsulttiyritys Bain & Company teki tutkimuksen, jonka mukaan yritykset kuten Apple, 

Netflix, Google ja Dell ovat 40 % tuottavampia kuin keskivertoyritykset. Syynä tähän on, 

että nämä yritykset osaavat hyödyntää huippuosaajansa paremmin. Normaalisti yrityk-

sissä huippuosaajat hajautetaan ympäri organisaatiota eri rooleihin, mutta Google ja Ap-

ple esimerkiksi tekevät niin, että ne valitsevat muutamat liiketoiminnan kannalta kriittiset 

roolit, jotka vaikuttavat yrityksen strategian toteuttamisen menestykseen eniten, ja täyttä-

vät nämä roolit 95-prosenttisesti huippuluokan taidolla. (Fast Company 2017.) 

 

Tiimin erilaiset rakentamistavat ja tiimin suorituksen tehostaminen palkitsemisella näkyivät 

erilaisella menestyksellä esimerkissä Applen ja 2000-luvun alun Microsoftin kehitystii-

meistä. Applella oli 600 insinööriä kehittämässä, korjaamassa ja käyttöönottamassa iOS 

10-käyttöjärjestelmää, ja tässä kaikessa meni alle kaksi vuotta. Microsoftilla oli puolestaan 

ollut 10 000 insinööriä viiden vuoden ajan kehittämässä ja julkaisemassa Vista-järjestel-

mää, joka lopulta vedettiin pois. Apple luokitteli iOS 10-projektinsa kriittiseksi tehtäväksi, ja 

muodosti sitä varten ’’all-star-tiimejä’’. Palkkiot olivat Applella myös tiimikohtaisia: kukaan 

ei voinut saada palkkiota poikkeuksellisesta suorituksesta, jos koko tiimi ei saanut. Micro-

softilla taas käytettiin rankingia, jossa paras 20 % joka tiimistä sai poikkeuksellisen arvion, 

ja palkkio perustui kokonaan yksilölliseen suoriutumiseen. Microsoft lopulta lakkautti tä-

män palkitsemismallin. (Fast Company 2017.)  
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Bain & Companyn partneri Michael Mankins sanoo, että jokaisella tiimin jäsenellä, joka ei 

ole valioyksilö, tuottavuus laskee. Jos kaikki tiimissä ovat huippuja, niin tällöin tuottavuus 

on äärimmäisen korkea. (Fast Company 2017.)   

 

Googlella huomattiin, että palkitsemisessa parempia tuloksia työntekijöiden tyytyväisyy-

teen tuottivat kokemukselliset palkinnot rahallisten palkkioiden sijaan. Googlella oli listau-

tumisensa jälkeen vuonna 2004 käytössä palkkio-ohjelma, jossa jaettiin suuria osakepal-

kintoja huippusuoriutuneiden tiimien jäsenille. Google halusi palkita tuntuvasti työntekijöi-

tään heidän saavutuksista. Kahden vuoden aikana oltiin käytetty 57 miljoonaa dollaria 

osakepalkkioihin, mutta työntekijät olivat vähemmän tyytyväisiä. (Petrone 9.7.2015.) 

 

Isoimmat henkilökohtaiset palkkiot Googlen ohjelmassa olivat miljoonan dollarin arvoisia. 

Isot palkinnot aiheuttivat kateellisuutta työntekijöiden keskuudessa, ja työntekijät alkoivat 

aiheellisestikin valittaa, että joillakin on huomattavasti muita paremmat mahdollisuudet 

palkkioiden saamiseen esimerkiksi työn luonteen vuoksi. Kaikki palkkion saaneetkaan ei-

vät olleet tyytyväisiä, sillä pienimmät palkkiot vastasivat noin viiden tuhannen dollarin ar-

voa, ja näiden saajat olivat edelleen näreissään suurien palkkioiden saajille. (Petrone 

9.7.2015.) 

 

Systeemi todettiin epäoikeudenmukaiseksi, ja liikaa rahaan keskittyväksi, ja sen käyttö hil-

jalleen lopetettiin. Google päätti ottaa käyttöön kokeilun uudesta ohjelmasta, jossa anne-

taan kokemuksellisia palkkioita, kuten kupongit illalliseen kahdelle henkilölle, lahjoja kuten 

uusi tabletti, tai kokonaisten tiimien lähettäminen Havaijin matkalle. Tulokset olivat paljon 

parempia: kokeilun aikana työntekijät sanoivat, että uusi palkkio-ohjelma on 28 % haus-

kempi, 28 % muistettavampi ja 15 % huomaavaisempi kuin aiempi ohjelma. Uudempi oh-

jelma otettiinkin käyttöön koko yhtiön laajuudella. (Petrone 9.7.2015.) 

 

Sen jälkeen työntekijät ovatkin olleet paljon vähemmän kateellisia voittajille, ja voittajat 

puolestaan lähes aina tyytyväisiä palkintoonsa. Googlen johtajiin kuulunut Lazslo Bock sa-

noi tämän johtuneen siitä, että kokemukset ja lahjat aiheuttavat tunteellisen reaktion ja 

jäävät paremmin mieleen, kun taas rahapalkkioita arvostetaan vain tiedollisella tasolla. 

Bock on myös korostanut, että huippusuoriutujia pitäisi palkita paljon enemmän kuin kes-

kivertotyöntekijöitä, mutta ero tulee siinä, mitä maksetaan palkkana henkilölle ja mitä an-

netaan palkkioksi. Palkka on nimittäin yksityinen asia, kun taas palkkio yleensä julkinen 

bonus, jonka eteen tiimi työskentelee yhdessä. Jos palkkioksi annetaan tällöin rahaa, 

Googlella huomattiin, että kateellisuus on lähes taattua, jopa voittajienkin keskuudessa. 

(Petrone 9.7.2015.) 
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5 Kehitysehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

Tässä osiossa esitellään kehitysehdotukset toimeksiantajan lyhyen aikavälin palkitsemis-

käytäntöihin perusteluineen. Lisäksi kehitysehdotusten jälkeen esitellään potentiaaliset jat-

kotutkimuksen aiheet. Kehitysehdotusten pohtimisen tueksi kirjoittaja käytti teoriatietoa 

palkitsemisesta, toimeksiantajan nykyisten käytäntöjen kartoitusta, vertailuyritysten mallei-

hin ja case-esimerkkeihin tutustumista sekä lopuksi omaa, subjektiivista näkemystään so-

vellettavissa olevista parhaista käytännöistä. 

 

5.1 Kehitysehdotukset toimeksiantajalle 

Neste korostaa nettisivuillaan palkitsemiskäytännöistä kertovassa osiossaan (Neste 

2018f), että kollegalta toiselle annettava tunnustus on erityisen arvokasta, ja että, siksi he 

haluavat rohkaista työntekijöitään huomioimaan toistensa hyvät suoritukset. Niin tärkeänä 

tätä asiaa ei kuitenkaan ole pidetty, että erillispalkkioiden yhteydessä mitattaisiin, tuleeko 

aloitteita palkkioihin muilta kollegoilta. Aloitteiden alkuperää ei mitata lainkaan, joten siitä 

ei ole tietoa, kuinka usein aloitteita tulee eri tahoilta, vai tuleeko kaikki esimerkiksi suoraan 

esimieheltä (Kytökivi 28.10.2018). 

 

Haasteena on, että erillispalkkiot ovat selkeästi esimieslähtöisiä. Yhtiön sisäisessä erillis-

palkkioiden ohjeistuksessakin mainitaan vain esimiehen ehdotuksista eteenpäin palkkioi-

den hyväksyttämiseksi, siinä ei mainita kollegojen mahdollisuuksia ehdottaa palkkioita. 

Rahallisten ja aineellisten erillispalkkioiden saanti on siis hyvin esimiesvetoista. (Kytökivi 

28.10.2018; Neste 2018g.) 

 

Tässä voi olla syy, miksi aloitteiden lähdettä ei seurata; niiden kaikkien oletetaan tulevan 

esimieheltä. Tämä taas on ongelmallista siinä mielessä, että esimiehen näkemys ei välttä-

mättä ole aina objektiivinen, ja esimiehet ovat erilaisia; jotkut saattavat haluta palkita alai-

siaan hyvinkin tiheästi, ja jotkut eivät juuri lainkaan, taikka ovat unohtaneet koko mahdolli-

suuden. Tämä luo turhaa eriarvoisuutta työntekijöiden välille palkkioiden saamismahdolli-

suuden suhteen.  

 

Nesteellä on kuitenkin eräs työkalu, jonka avulla työntekijät voivat antaa suoraan kollegal-

leen tunnustusta ilman välikäsiä tai kenenkään hyväksyntää. Yhtiön HR-järjestelmässä 

kuka tahansa työntekijä voi antaa toiselle kunniamerkin perusteluineen, mikä tulee sitten 

näkyviin kyseisen henkilön julkiseen profiiliin. Tämä on mukava ominaisuus, mutta tietojär-

jestelmässä saatu merkki tuskin tuntuu kaikkien mielestä yhtä hyvältä kuin konkreettinen 

lahja tai tuntuva rahasumma.  
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Kollegalta toiselle annettavien tunnustusten määrää pitäisi lisätä ja keinoja laajentaa. Tun-

nustuksen saaminen kanssatyöntekijältä nimittäin tuntuu erityisen hyvältä. Neste ottaa 

asian esiin nettisivuillaan yhdessä lauseessa (Neste 2018f). Juuri tämän enempää siitä ei 

tällä hetkellä ulospäin kannatakaan viestiä, sillä ei asiasta sisäisestikään oikeastaan vies-

titä, eikä kollegan palkitsemiseen ole hyviä työkaluja tarjolla.  

 

Asia on hyvin tärkeä, sillä kollegalta saatu positiivinen palaute, ja ehkä jopa sen takia 

saatu erillispalkkio voisi olla hyvin motivoivaa ja sitouttavaa. Lisäksi monet Nesteen työn-

tekijät ovat olleet jo talossa hyvin pitkään, ja tällaiset palkkiot pitkän ajan työtovereilta voi-

sivat kohottaa mukavasti tiimihenkeä. Myös uudet työntekijät saisivat varmasti paljon iloa 

ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, jos vanhat Nesteen työntekijät osoittaisivat arvostuksensa 

tulokkaan hyviä suorituksia kohtaan erillispalkkioiden muodossa.  

 

Kollegalta toiselle annettavat erillispalkkiot pitäisi mahdollistaa paremmin, ja niistä pitäisi 

viestiä ahkerasti sisäisesti. Näin niitä todennäköisesti alkaisi myös tulla enemmän.  

 

Yksinkertainen tapa mahdollistaa kollegalle annettava erillispalkkio olisi se, että jokainen 

työntekijä saa tietyn budjetin erillispalkkion antamiseen. Kun henkilö sitten haluaa palkita 

toisen työntekijän, hän voisi syöttää oman ehdotuksensa HR-järjestelmään perustelui-

neen, ja HR-spesialisti kävisi sitten hyväksymässä nämä. Prosessin pitäisi olla nopea, 

jotta palkkio olisi mahdollisimman ajankohtainen. 

 

Palkkiovaihtoehtoina voisi olla 50 euron rahapalkkio, hierontalahjakortti, ravintolalahja-

kortti, kahdet elokuvaliput eväineen, elämyslahjakortti sekä lahjakori, joka sisältäisi esi-

merkiksi pienen samppanjapullon, erikoissuklaata, -kahvia ja mausteita. Paras tapa voisi 

olla, että palkkion saaja saa valita itselleen listalta mieluisimman palkkion, jotta palkkion 

ehdottaja ei valitse saajan puolesta hänelle lahjaa, joka ei olisikaan niin mieluinen. Use-

ampi palkintovaihtoehto myös varmistaisi sitä, että palkkion saaja luultavasti saisi itselleen 

jonkin hyvinkin mieleisen palkkion listalta. Palkkiolistaa tulisi sitten muokata hieman aika 

ajoin, esimerkiksi lisäämällä sinne vaihtoehtoja kahden vuoden välein.  

 

Suomessa, ja vastaavan tulotason maissa, erillispalkkiobudjetti kollegalle voisi olla tosiaan 

50 euroa. Jos budjetti on käytetty henkilöllä loppuun, eli yksi palkkio on myönnetty, voisi 

seuraavan palkkion myöntäminen tulla mahdolliseksi puolen vuoden päästä. Vaihtoehtoi-

sesti kalenterivuosi voitaisiin jakaa kahteen osaan, jolloin vuoden ensimmäisellä ja toisella 

puoliskolla olisi mahdollisuus antaa erillispalkkio toiselle Nesteen työntekijälle. Tällöin hen-

kilökohtainen erillispalkkioiden myöntämisbudjetti per vuosi olisi 100 euroa. Alemman tulo-
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tason maissa erillispalkkio voisi olla vaikkapa 20—30 euroa, mikä tahansa summa olisi-

kaan lähimpänä kyseessä olevan maan hintatason mukaista lahjavaihtoehtojen hankinta-

arvoa. Koko kalenterivuoden maksimibudjetti kollegoille myönnettäville erillispalkkioille 

konsernitasolla olisi siis jonkin verran yli 400 000 euroa. Oletettavaa toki on, että lähes-

kään koko henkilöstö ei käyttäisi omaa, henkilökohtaista erillispalkkiobudjettiaan kokonai-

suudessaan.  

 

Viestintä uudistuksesta tulisi hoitaa niin, että kaikki ymmärtäisivät asian, ja tiedotus tavoit-

taisi kaikki. Palkitsemisprosessin tulisi olla nopea ja yksinkertainen, ja palkitsemisen oh-

jeet helposti kaikkien löydettävissä intranetistä ja kysyttävissä omalta esimieheltä tai HR-

spesialistilta. Esimiehillekin tulisi painottaa asiaa koulutuksissa ja perehdytyksissä niin, 

että kollegoiden hyvien tekemisten tunnustamisesta, ja konkreettisesta palkitsemisesta, 

voisi tulla kiinteä ja aktiivisempi osa yrityskulttuuria ja palkitsemisen käytäntöjä. 

 

Palkkioiden antamiseen pitäisi olla myös hyvä syy, ja siksi kollegan palkitseminen edellyt-

täisi aina perusteluita. Palkitsemisen kuuluu olla aiheellista, ja ihmisten ymmärtää, miksi 

heitä palkittiin. Perusteluiden edellyttäminen ennaltaehkäisisi varmasti myös sellaista teo-

reettista tilannetta, että hyvät työkaverit antaisivat pelkästään toisilleen näitä palkkioita 

vastavuoroisesti ilman hyvää syytä. Tiimien esimiehet ja HR-spesialistit toki huomaisivat, 

jos aina samat henkilöt palkitsevat toisiaan, ja tällaisiin tapauksiin olisi syytä puuttua. Tä-

män erillispalkkion arvo on kuitenkin sen verran vähäinen, että houkutus tämänkaltaiseen 

jatkuvaan vilppiin olisi varmaankin suhteellisen pieni.  

 

Tämän kollegalta toiselle annettavan erillispalkkion nimi voisi olla esimerkiksi Neste Spirit 

Reward tai Neste Spirit Gift. Ohjenuora sen antamiseen olisi Nesteen arvojen mukainen 

toiminta, esimerkiksi loistavien yhteistyökykyjen osoittaminen tietyssä tilanteessa tai jatku-

vasti päivittäisessä työssä, puuttuminen turvallisuuspoikkeamaan tai hankalan asiakasti-

lanteen selvittäminen yhtiön sloganin mukaisessa Way Forward -hengessä.  

 

Tarkoituksena olisi palkita työntekijöitä oikeista asioista, nopeasti, ja niin, että palkinto tu-

lee kollegalta, ja täten poistaa esimiesvetoisuuden ongelmat tämän palkkion osalta. Hyvät 

perustelut myöntämiselle, ja palkkion arvon pienuus, puolestaan estävät sitä, että työnte-

kijöiden olisi syytä olla kateellisia palkkion saajille. Kokonaiskustannukset yhtiöllekin pysyi-

sivät hyvin maltillisina. Eräs vaihtoehto olisi myös rahapanosten siirtäminen palvelusvuosi-

palkkioista enemmän tällaisen erillispalkitsemisen suuntaan. Nythän palvelusvuosipalkkiot 

ovat varsin hulppeita, ja vievät selvästi suurimman osan Nesteen erillispalkitsemisen ko-

konaissummasta (Neste 2018g).  
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Vaikka palkkion arvo on pieni, sen saaminen tuntuu varmasti hyvältä, ja erityisesti siksi, 

koska se on saatu tunnustuksena toiselta työntekijältä. Tietynlaisen lahjan saaminen on 

usein myös paljon muistettavampi asia kuin vastaavan rahasumman saaminen. Palkkio 

olisi syytä saada pikaisella aikataululla palkitsemiseen johtaneen asian jälkeen. Pienikin 

palkkio oikea-aikaisesti saatuna on ollut usein tehokkaampi ja muistettavampi kuin isom-

matkin bonukset rutiinimaisissa vuosiprosesseissa (Kytökivi 28.10.2018).  

 

Erityisesti tällainen palkkio monipuolistaisi Nesteen palkitsemista, vahvistaisi kollegoiden 

arvostamisen kulttuuria, ja voisi parantaa työntekijöiden motivaatiota ja yhteishenkeä. 

Palkkio olisi nopeasti annettavissa, ja tuntuisi henkilökohtaisemmalta, ja sitä myötä myös 

pientä rahallista arvoaan suuremmalta. Palkkioehdotusten määrä olisi helposti mitatta-

vissa, ja näin voitaisiin seurata, mihin suuntaan tilanne palkkion käyttämisen suhteen ke-

hittyy. Yhtiön sisäisesti voitaisiin viestiä esimerkiksi kvartaaleittain joitain erityisen hyviä 

perusteluita, miksi jotkut henkilöt olivat saaneet kollegaltaan palkinnon, ja julkaista kenties 

lukuja palkkioiden lukumääristä. Tällainen positiivinen viestintä asiasta tukisi sen tarkoi-

tusta.  

 

Toisena ehdotuksena tehostamaan kollegan arvostusta, monipuolistamaan käytäntöjä ja 

tiheyttämään palkitsemissykliä, on pienet ja heti annettavat pikapalkkiot. Tällaisia voisi olla 

esimerkiksi välipala-automaatit, ’’lahjaboksit’’ tai eräänlaiset Hyvää työtä! -kortit, mikä sit-

ten sopisikin parhaiten erilaisiin toimintaympäristöihin. Toimistoissa ja jalostamoilla on kui-

tenkin varsin erilaiset olosuhteet, joten kaikki fyysistä tilaa ja sijoituspaikkaa vaativat asiat 

eivät ole aina mahdollisia molemmissa. Ideana näissä olisi kuitenkin, että kollega voisi 

käydä nappaamassa vaikka suklaapatukan, smoothien tai kortin, johon on kirjoittanut ter-

veisensä, ja antaa sen sitten työkaverilleen osoituksena tämän tekemästä hyvästä työstä. 

Tällainen palkkio olisi välitön ja mukava keino ilahduttaa kollegaa osoittamalla arvostusta 

tätä kohtaan.  

 

Uskon, että tällaiset kollegoille annettavat erillispalkkiot parantaisivat yhteishenkeä, sitout-

taisivat henkilöitä paremmin, ja näkyisivät myös paremmassa työtyytyväisyydessä sekä 

lopulta positiivisena työtehokkuuden kehityksenä. Tällaisissa palkkioissa sekä saajalle 

että antajalle tulisi hyvä mieli. Ne myös muuttaisivat Nesteen palkitsemiskäytäntöjä jousta-

vammiksi ja yksilöllisemmiksi. Sosiaalisessa mediassa näistä ahkerasti ulospäin viesti-

mällä työnantajamielikuvakin saattaisi kohota, etenkin nuorten keskuudessa, kun he huo-

maisivat perinteikkään suomalaisen korporaation käyttävän pienemmille ja trendikkäille 

yrityksille tyypillistä ketterää pikapalkitsemista. 
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Tarkoituksena ei olisi poistaa vanhoja erillispalkkioita, vaan aloite- ja keksintöpalkkiot olisi-

vat edelleen olemassa, samoin kuin palvelusvuosipalkkiot ja muut rahapalkkiot sekä tun-

nustukset poikkeuksellisesta suoriutumisesta. Palvelusvuosipalkkiot voisivat olla tosin ke-

vennettynä versiona, missä niihin käytettyjä varoja olisi ohjattu enemmän kollegalta toi-

selle tapahtuvaan erillispalkitsemiseen.  

 

Palkitsemisen määrää tulisi saada tasoitettua yksiköiden ja maiden kesken. Palkitsemisen 

perustelut ja mahdollisuudet tulisi saattaa kaikkien tietoon viestinnällä ja koulutuksella niin, 

että ne ovat kaikkien aktiivisessa muistissa henkilön sijainnista ja yksiköstä riippumatta.  

 

Nyt palkitsemisessa on ollut havaittavissa selvää alueellista eroavaisuutta. Nesteellä on 

Venäjällä noin tuhat työntekijää, mutta yhtäkään erillispalkkiota ei ole sieltä vielä rapor-

toitu. Eri maat pitäisi saada paremmin yhtenäisen palkitsemistavan alle. Jos palkkioiden 

puuttuminen Venäjällä on johtunut esimerkiksi esimiesten haluttomuudesta erillispalkita 

alaisiaan, johtuen vaikkapa kyseisen maan kulttuurista ja totutuista tavoista, niin ehkäpä 

juuri kollegoiden palkitsemisen parempi mahdollistaminen avaisi tuotakin ’’lukkoa’’. Palkit-

semisesta tulisi sielläkin aktiivisempaa, ja siten myös työntekijöille keino saada ansaittua 

kiitosta hyvästä työstä. Ahkera viestintä, koulutus, seuranta ja keskusteluyhteys eri mai-

den ja yksiköiden välillä varmasti tehostaisi asian läpimenoa. Palkitsemiskäytännöt ja pal-

kitsemisen kulttuuri olisi saatava koko konsernissa yhteneväisemmiksi, jotta koko yritys 

olisi palkitsemisenkin suhteen mahdollisimman tasa-arvoinen globaalilla tasolla. 

 

Lyhyen aikavälin kannustimiin perustuvat vuosibonukset ovat varsin hyvällä mallilla Nes-

teellä. Kokonaisbonuksen muodostumisessa on järkevä systeemi, missä rahasumman 

muodostaa tavoitteisiin pääsy, henkilön palkkaluokka ja yrityksen taloudellisen tilanteen 

mukainen kerroin.  

 

Toimitusjohtajan vuosibonusten enimmäistaso on kuitenkin Nesteellä varsin matala. Ver-

tailuyrityksissä maailmalla toimitusjohtajat voivat usein tienata bonuksia jopa 225 % vuosi-

palkkansa verran. Suomessakin Nesteen kanssa vastaavan kokoluokan yritysten, kuten 

Valmetin, UPM:n, Wärtsilän, Stora Enson ja Koneen toimitusjohtajat voivat tienata vuosi-

bonuksia 60—150 % kiinteän vuosipalkkansa verran (Valmet 2018, 5; UPM 2018, 2; Wärt-

silä 2018; Stora Enso 2018, 3; Kone 2018, 3). Palkat ovat muuten hyvin linjassa kilpailijoi-

den kanssa, mutta Nesteen toimitusjohtajalla on pienemmät vuosibonusten ansaintamah-

dollisuudet lyhyen aikavälin tavoitteillaan kuin kilpailijoilla. Tähän olisi syytä harkita koro-

tusta, jotta Neste ei näyttäytyisi alemman bonusten ansaintaprosentin takia vähemmän 

houkuttelevalta työnantajalta yritysjohtajien keskuudessa. Vaikka Nesteen ei ehkä tarvit-

sekaan kilpailla markkinoiden toimitusjohtajista korkeamman palkan avulla, on kuitenkin 
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oikein perusteltua maksaa tuntuvaa bonusta osakkeenomistajien intressien mukaisiin vuo-

sitavoitteisiin yltämisestä.  

 

Vuosibonusten ansaintamallissa on loogista, ja hyvin perusteltua, että vuosibonusten ko-

konaistaso määräytyy osin yhtiön taloudellista tulosta heijastavan kertoimen mukaan. Jos 

yrityksellä on ollut huono vuosi, ei ole varaa maksaa bonuksiakaan. Hyvänä vuonna taas 

hyvä kerroin nostaa bonusten tasoa normaalin yli. Huomionarvoista tässä kertoimessa to-

sin on, että se saattaa toisinaan tasapäistää ja hieman vääristää yksilön suoritusta; hyvä 

yhtiön tuloskerroin nostaa normaalitason suorituksen hyväksi, hyvän erinomaiseksi, ja hei-

kommalla tuloskertoimella puolestaan päinvastoin (Sallinen 1.11.2018). Tavalliselle työn-

tekijälle yhtiön tulokseen vaikuttaminen voi tuntua kaukaiselta omaan työnkuvaan nähden, 

mutta tuloskertoimen ajatus on varmasti ymmärrettävä. Sen sijaan konsernitason tavoit-

teet omien vuositavoitteiden seassa voi tuntua joillekin varsin etäiseltä.  

 

Nesteellä on isompi painotus yhteisillä, ylemmän tason tavoitteilla ja mittareilla henkilös-

tönsä vuositavoitteissa (Sallinen 1.11.2018). Jalostamotyöntekijöille nuo tavoitteet ovat 

ehkä omaan työhön nähden liian etäisen tuntuisia, joten heidän painotuksia vuositavoit-

teissa voisi olla syytä muuttaa. Samalla tavalla kuin työntekijöillä on eri palkkaluokkia, 

voisi olla erilaiset painotussysteemit vuositavoitteissa henkilön työroolista riippuen. Esi-

merkiksi jalostamotyöntekijöillä tämä voisi tarkoittaa vuositavoitteisiin laitettavan 70 % 

henkilö- ja tiimikohtaisia, ja 30 % yksikkö- ja konsernitason mittareita. Tämä voisi lisätä 

tunnetta, että omalla työllä on suorempi yhteys omiin vuosibonuksiin, ja sitä kautta se voisi 

johtaa parempaan motivaatioon. Kerran vuodessa mahdollisesti saatava bonus, joka pai-

nottuu vahvasti muun muassa yhtiön liikevoittoon ja sijoitetun pääoman tuottoon, ei nimit-

täin sellaisenaan välttämättä motivoi tuotannon työntekijöitä yrittämään kovempaa päivit-

täisessä työssään. 

 

Keino, millä Neste voisi seurata palkitsemisensa koettua vaikutusta, ja kehittää palkitse-

miskäytäntöjään, olisi kysyä sitä palkitsemisen kohteelta, eli henkilöstöltä itseltään. Yhtiön 

henkilöstökyselyyn voisi sisällyttää kysymyksiä palkitsemisesta, sillä onhan se muutenkin 

oleellinen osa työtyytyväisyyden kokonaisuutta. Hyödyn maksimoimiseksi, kyselyn tulisi 

olla kansainvälinen, koko konsernin laajuinen. Kyselyssä voisi olla kysymys ’’tiedätkö mi-

hin palkitsemisesi Nesteellä perustuu?’’ (Sallinen 15.11.2018). Tällä kysymyksellä aktivoi-

taisiin vastaaja miettimään oman palkitsemisensa perusteita, ja ymmärtääkö hän, mistä 

häntä palkitaan. Tätä voisi seurata kysymys tyytyväisyydestä omaan palkitsemistasoon, ja 

palkkiomahdollisuuksiin esimerkiksi viisiportaisella asteikolla. Tämän jälkeen voisi olla 

vielä avoin kenttä vastaamiseen siitä, mikä tämänhetkisessä palkitsemisessa on hyvää tai 



 

 

47 

huonoa, ja mikä voisi olla paremmin. Tällaisista avoimista vastauksista saataisiin arvo-

kasta tietoa siitä, mitä henkilöstö ajattelee, ja sieltä voitaisiin poimia myös kehitysehdotuk-

sia. Avoimet vastaukset tuovat esiin konkreettisia ajatuksia, mielipiteitä ja ideoita, kun taas 

asteikolta jonkin vaihtoehdon valitseminen paljastaa suuntaa antavan arvion siitä, missä 

mennään yleisesti. Asteikot kuitenkin mahdollistavat arvioinnin keskiarvon laskemisen ja 

seurannan tuon arvosanan kehitykselle.  

 

Näiden kysymysten sisällyttämisen sijaan osana henkilöstökyselyä, olisi toisena vaihtoeh-

tona pitää vuosittainen vain palkitsemiseen keskittyvä kysely Nesteen henkilöstölle. Siinä 

voisi olla 5—10 täsmäkysymystä henkilöstön kokemuksista ja ajatuksista yhtiön palkitse-

misen suhteen. Joko osana henkilöstökyselyä, tai erillisenä omana palkitsemiskysely-

nään, Neste saisi mitattavaa dataa ja palautetta henkilöstöltään yhtiössä toteutettavasta 

palkitsemisesta. Tämä olisi kätevä keino kehittää jatkuvasti käytäntöjä järkevämpään 

suuntaan. Tällä hetkellä asiaa ei kysytä henkilöstöltä, eikä palkitsemistyytyväisyyden seu-

raamiseen ole varsinaista mittaria tai työkalua.  

 

Yhteenvetona, kehitysehdotuksia oli siis kaiken kaikkiaan monenlaisia. Ne koskivat muun 

muassa kollegoiden palkitsemisen mahdollisuuksien laajentamista jokaisen henkilökohtai-

sella erillispalkkiobudjetilla, josta annettaisiin Neste Spirit Reward kollegalle, ja heti annet-

tavissa olevilla pikapalkkioilla. Kehitysehdotuksiin kuului myös Nesteen palkitsemiskulttuu-

rin globaali yhtenäistäminen viestinnällä, koulutuksella ja seurannalla. Vuosibonusten an-

saintamallissa kehitysehdotuksiin kuuluivat toimitusjohtajan vuosibonusten maksimitason 

nostaminen, ja esimerkiksi jalostamotyöntekijöiden vuositavoitteiden painottaminen henki-

lökohtaisiin ja tiimikohtaisiin tavoitteisiin ja mittareihin konsernitason sijaan. Lisäksi Nes-

teen tulisi aloittaa seuranta henkilöstön tyytyväisyydestä palkitsemiseen kyselyjen muo-

dossa.  

 

Nämä kehitysehdotukset voisivat johtaa parempaan yhteishenkeen ja sitoutumiseen, tasa-

puolisempaan palkitsemiseen, motivoivampaan bonukseen ja parempaan ymmärrykseen 

henkilöstön vaatimuksista palkitsemisen suhteen. Näillä ehdotuksilla Neste voisi saavut-

taa parhaassa tapauksessa globaalilla tasolla henkilöstön kohonnutta työtyytyväisyyttä ja 

tehokkuutta, paremman työnantajamielikuvan sekä jatkuvan keskusteluyhteyden henkilös-

tön kanssa siitä, miten hyvää yhtiön palkitseminen on, ja mihin suuntaan sitä ehkä vielä 

voisi kehittää.  

 

5.2 Jatkotutkimusaiheet 

Jos Neste ottaisi näitä kehitysehdotuksia mukaan palkitsemiskäytäntöihinsä, avautuisi 

heille samalla hyviä mahdollisuuksia jatkotutkimuksille palkitsemisen onnistumisesta.  
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Henkilöstökyselyn palkitsemiskysymykset tarjoaisivat jatkuvan seurannan työkalun työnte-

kijöiden tyytyväisyydestä palkitsemista kohtaan. Näin ollen olisi helppo kartoittaa missä 

mennään, mihin ollaan tyytyväisiä, ja sieltä voisi nostaa pohdittavaksi parhaita parannus-

ehdotuksia. Eri vuosien välinen vertailu olisi mahdollista yleisellä tasolla tai yksittäisen ky-

symyksenkin kohdalla. Näin voitaisiin siis seurata, miten esimerkiksi henkilöstön tietoisuus 

oman palkitsemisensa perusteista on muuttunut vuosien saatossa, jos sitä kysyttäisiin yh-

tenä palkitsemiskysymyksistä. 

 

Aloitteiden määrää kollegoiden palkitsemiseen olisi helppo seurata, ja niiden perusteluita. 

Kollegoiden palkitsemiseen käytettyä kokonaissummaa kannattaisi seurata sekä sitä, 

missä yksiköissä ja maissa sitä esiintyy useammin, ja toisaalta harvemmin, kuin toisissa. 

Suuriin eroavaisuuksiin eri paikkojen välillä olisi syytä puuttua. 

 

Henkilöstökyselyjen tulokset ja palkitsemisdatasta saatavat tiedot kannattaisi yhdistää. 

Kun henkilöstökyselyssä kysyttäisiin vastaajan taustatietoina hänen työskentelymaata ja 

yksikköä, voisi palkitsemiskysymysten vastausten, muiden vastausten ja palkitsemisdatan 

välillä löytyä mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä ja syy-seuraussuhteita. 

 

Lisäksi olisi mielenkiintoista nähdä vaikuttaisiko palkitsemisuudistukset henkilöstön ylei-

seen työtyytyväisyyteen ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Ahkeralla ulospäin suunnatulla 

viestinnällä voisi olla ehkä myös pientä vaikutusta houkuttelevuuteen työnantajana. Tätä 

voisi seurata yritykseen tulevien työhakemusten määrällä ja sijoituksena halutuimpien työ-

paikkojen listauksessa. Näihin vaikuttavat tietysti hurja määrä eri tekijöitä, mutta ei mielen-

kiintoiset palkitsemiskäytännöt hyvin viestittynä ainakaan haittaisi näissä asioissa. 
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6 Pohdintaa kokonaisuudesta 

Opinnäytetyön aihe oli haastava, ja toimeksiannon lähtökohta hyvin kunnianhimoinen; teh-

tävänäni oli osoittaa kehityskohtia sekä tuoda julki uusia vaihtoehtoja Suomen suurimpiin 

yrityksiin lukeutuvan pörssiyhtiön palkitsemiseen, mikä on takonut huikeaa tulosta viime 

vuodet. Lisäksi oma ammattiosaamiseni ja asiantuntijuuteni palkitsemisen aihepiiristä oli 

työn alkaessa käytännössä olematon. Sytykkeenä tehdä juuri tästä aiheesta opinnäytetyö 

olikin kova kiinnostukseni palkitsemista kohtaan, mahdollisuus oppia aiheesta lisää syven-

tymällä siihen koko ajan enemmän prosessin edetessä, sekä sen tarjoama suuri haaste. 

 

Tavoiteltu lopputulos oli nostaa esiin lyhyen aikavälin palkitsemisen parhaita käytäntöjä, ja 

tämän materiaalin avulla kehittää toimeksiantaja Nesteen palkitsemiskäytäntöihin parhai-

ten soveltuvia vaihtoehtoja tulevaisuuden palkitsemista varten. Lopputuloksen, eli kehitys-

ehdotusten, jäsentelyssä oli tarkoitus käyttää tukena teoriatietoa palkitsemisesta, vuosi-

kertomusten paljastamia tietoja globaalien suuryritysten lyhyen aikavälin kannustinohjel-

mista ja hyviä tapausesimerkkejä erillispalkitsemisesta eri lähteistä löydettynä. Vertailua 

varten, ja järkevien kehitysehdotusten mahdollistamiseksi, täytyi toki tietää ensin perus-

teellisesti Nesteen omat palkitsemiskäytännöt, missä minua auttoivatkin aiheen parissa 

toimivat yrityksen työntekijät.  

 

Alussa toimeksiantajan ohjaajan kanssa työn rajausta pohtiessamme, minulla oli vielä vai-

keuksia erottaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin kannustimet ja palkitseminen toisis-

taan. Päätimme rajata työn koskemaan lyhyen aikavälin tulospalkitsemista, jotta esimer-

kiksi pitkän aikavälin osakeohjelmat ja kokonaisvaltaiseen palkitsemiseen kuuluvat työ-

suhde-edut jäävät pois työn aihealueesta. Tämä oli hyvä rajaus, ja vähitellen alettuani tu-

tustua enemmän aiheeseen, aloin hahmottaa paremmin mitä tarkalleen ottaen minun tu-

lee tutkia.  

 

Tutustuttuani muutamiin yrityksien vuosiraportteihin, epäröin, että mahtaako niiden palkit-

semisesta löytyä mitään eroja, sillä kaikilla tuntui olevan jokseenkin samanlaisia kannusti-

mia johdolleen. Erillispalkkioista ei näistä löytynyt mitään tietoa, joten ne piti jättää erillis-

ten tapausesimerkkien varaan.  

 

Toinen hyvä päätös oli jakaa tarkasteltavat yritykset eri kategoriaryhmiin. Kategoriatkin 

tuntuivat hyvin valituilta, sillä samaan ryhmään kuuluneilla yrityksillä oli samankaltaisuuk-

sia keskenään, mutta selviä eroavaisuuksia toisten kategorioiden yrityksiin. Tämä siltikin, 

että sekä toimeksiantaja että yksi jokaisen ryhmän edustaja, olivat saman toimialan yrityk-

siä.  
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Loppujen lopuksi olin yllättynyt miten isoja eroja eri ryhmien välisten yritysten kesken löy-

tyi. Olin yllättynyt huomattuani, että Beyond Budgeting -yritys Handelsbankenilla olikin täy-

sin kiinteät palkat, eikä mitään bonusjoustoa siinä riskien pelon takia. Toisaalta alueelliset 

erot yllättivät: pohjoismaisen jättiyrityksen Equinorin toimitusjohtaja sai yhteensä vuosit-

taista palkkaa käytännössä saman verran kuin paljon pienemmän, toisen pohjoismaisen 

öljy-yhtiön, Nesteen toimitusjohtaja, mutta vain pienen osan siitä mitä britannialaisen öljy-

yhtiö BP:n toimitusjohtaja sai. BP:n johtaja puolestaan sai vain noin puolet siitä mitä ame-

rikkalaisen kollegan Chevronin toimitusjohtaja. Sama trendi toistui muillakin kuin öljyalan 

yrityksillä. Palkkojen jakautuminen prosentuaalisesti kiinteään, vuosibonukseen ja pitkän 

aikavälin bonukseen oli hyvin samankaltaista Ison-Britannian ja Yhdysvaltain yrityksillä, 

mutta palkkojen kokonaismäärässä oli selkeä jakauma kolmeen eri maantieteelliseen alu-

eeseen, ja samalla kolmeen eri palkkaluokkaan.  

 

Vertailuyritysten valinnan ja kategorioihin jakamisen lisäksi erillisten tapausesimerkkien 

löytyminen onnistui mainiosti. Hyvistä kirja- ja internetlähteistä löytyi mielenkiintoisia esi-

merkkejä, missä kaikissa oli erilainen tilanne yrityksessä, ja erilainen lähestymistapa pal-

kitsemisen toteuttamiseen. Otin mukaan tarkoituksella myös sellaisia tapauksia, joissa 

mainittiin pieleen menneistä palkitsemistavoista. Sain näistä hyviä ajatuksia ja näkökulmia 

pohtiessani Nesteelle sovellettavia palkitsemiskäytäntöjä.  

 

Tutustuttuani Nesteen palkitsemiseen syvällisemmin, palkitsemisen teoriaan, yritysten 

vuosi- ja palkitsemisraportteihin sekä case-esimerkkeihin, sain jatkuvasti arvokasta oppia 

ja hyviä työkaluja pohtiessani lopullisia kehitysehdotuksiani. Minkään yrityksen palkitse-

mismallia ei oikein voi sellaisenaan kopioida suoraan toiselle, sillä palkitsemisen tulee hei-

jastaa niin monia asioita; yrityksen arvoja, kulttuuria, toimialaa ja taloudellista tilannetta 

muun muassa.  

 

Kaikki tutkimani ja lukemani tiedot tätä työtä varten toimivat enemmänkin kokonaistietä-

mykseni lisäämiseen aiheesta, kuin valmiiden täsmäratkaisujen löytämiseen lyhyen aika-

välin tulospalkitsemisesta, mitkä voisin sitten sellaisenaan ehdottaa kopioitavan Nesteen 

käytäntöihin. Vaikka jotkin tavat toimivat kenties toisessa yrityksessä, on minun täytynyt 

pitää koko ajan mielessä mikä voisi sopia juuri Nesteelle. En mielestäni voisi ehdottaa va-

kavasti otettavasti, että Nesteenkin pitäisi esimerkiksi palkita kokonaisia tiimejä lennättä-

mällä heitä palkintomatkalle Havaijille, tai että Nesteenkin toimitusjohtajan pitäisi yltää 

amerikkalaiseen tapaan noin 20 miljoonan euron vuosiansioihin yhtiölle hyvän taloudelli-

sen tuloksen vuonna. 
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Vaikka olen käyttänyt lukuisia tunteja kaiken materiaalin, teorian ja tiedon lukemiseen ja 

keräämiseen, on lopulta esittämäni kehitysehdotukset täysin omia subjektiivisia näkemyk-

siäni. Olen parhaan harkintakykyni ja osaamiseni mukaan pyrkinyt tuottamaan sellaiset 

ehdotukset perusteluineen, mitkä voisivat aidosti olla implementoitavissa toimeksiantajan 

palkitsemismalliin, ja mitkä voisivat tuoda lisäarvoa heidän työyhteisölleen muun muassa 

paremman sitoutuneisuuden, sekä palkitsemisen ohjaavuuden ja motivointivaikutuksen 

kautta. Tässä arvioinnissa minua auttoi myös oma, reilun viiden kuukauden työjaksoni yri-

tyksessä. 

 

Esitin tarkoituksella useampia kehityskohteita, ja joihinkin ehdotuksiin myös erilaisia vari-

aatioita samasta asiasta. Tämä sen takia, että jos jonkinlainen lähestymismalli ei sellaise-

naan onnistuisi, on toinen vaihtoehto olemassa. Lisäksi koin velvollisuudekseni listata 

kaikki mielestäni hyvin perustellut ideat, sillä ehkä jotkin niistä ovat enemmän Nesteen si-

säisistä asioista perillä olevien mielestä nyt mahdottomia toteuttaa, jotkut taas heti mah-

dollisia, ja jotkin puolestaan tulevaisuudessa potentiaalisia ideoita. Jos olisin ehdottanut 

vaikkapa pelkästään toimitusjohtajan bonusten maksimitason nostoa, voi olla, että mar-

raskuun 2018 alussa juuri aloittaneelle uudelle toimitusjohtajalle tämmöinen korotus ol-

laankin jo ajateltu. Tässä tapauksessa ainut ehdotukseni olisi sekin ollut täysin turha. Nyt 

koen, että sain tuotettua toimeksiantajalle oikein monipuolisia ja varteenotettavia kehitys-

ehdotuksia ja niiden jatkotutkimusaiheita.  

 

Itsensä johtaminen ja aikataulutus nousi työtä tehdessä suureen rooliin, sillä aikarajani oli 

varsin tiukka, ja työn loppupuoliskon tein täysipäiväisen työelämän kiireiden ohella. Nämä 

onnistuivat kuitenkin loistavasti, sillä työ valmistui täsmälleen sinä päivänä, kuin olin alku-

peräiseen suunnitelmaan kirjannutkin.  

 

Kokonaisuutena olen hyvin tyytyväinen opinnäytetyöhöni. Prosessi oli haastava, mutta sa-

malla hyvin antoisa, sillä sain syvennettyä osaamistani haluamaani aihealueeseen, ja teh-

tyä mieluisan työn toimeksiantona mielenkiintoiselle yritykselle. Tunnen, että opin todella 

paljon tätä työtä tehdessäni ja kasvatin itseluottamustani ottamalla ison haasteen vastaan 

ja selviytymällä siitä kunnialla. Koen, että tämän prosessin läpikäynti tuo varmasti paljon 

eväitä tulevaisuudenkin haasteita ja työelämää varten.  
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