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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kokonaisvaltaisesti jääkiekkopelaajien palkitsemista,
sen hyödyllisyyttä sekä sen vaikutuksista motivaatioon. Tavoitteeni oli selvittää ja analysoida, mitkä palkitsemisen tavoista olivat onnistuneet ja mitkä olivat epäonnistuneet. Selvitin, minkälaisia ristiriitatilanteita palkitsemisessa syntyy. Lisäksi tutkin valmentajan vaikutuksia palkitsemiseen sekä motivaatioon ja agentin vaikutuksia pelaajien sopimuksiin. Tämän toivoin edesauttavan pelaajien motivaatiota, joukkueen tulosta sekä auttavan yksilöitä
sekä joukkueita selvittämään palkitsemisen oikeat keinot.
Työn teoreettinen viitekehys antaa kattavan tietoperustan tutkimukselle ja tuloksien analysointiin. Päälähteinä opinnäytetyössä toimivat Hakonen, Hakonen, Hulkko-Nyman, & Ylikorkala (2014, 2018), Nylander, Nylander & Hakonen (2015), Kauhanen, Tuomi & Sarajärvi. Lähteinä toimi myös monipuolinen urheilukirjallisuus.
Tutkimuksessa haastattelin seitsemää jääkiekkopelaajaa sekä agenttia, urheilujohtajaa ja
valmentajaa. Haastateltavien anonymiteetin varmistamiseksi kerroin vain, mitä he ovat
uran aikana tehneet. Haastattelut toteutettiin puhelimitse. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Haastattelu itsessään oli puolistrukturoitu, joka mahdollisti
avoimen keskustelun tutkimusaiheesta. Haastattelujen analysointi tapahtui teoriaohjaavalla
sisällönanalyysi mallilla. Opinnäytetyö toteutettiin keväällä 2020.
Haastattelujen tuloksista ilmeni, että koko joukkueen palkitsemisen koettiin parantavan
joukkueen motivaatiota. Joukkueen palkitseminen oli myös tehokkaampaa sekä yleisempää kuin yksilöllinen palkitseminen. Motivoivimmat palkitsemisen tavat olivat palkka, bonusjärjestelmät, kuten pistekeskiarvobonukset, pelaaminen, peliaika, pelisuoritukset, palautteet, arvostukset, erilaiset matkat, mahdollisuus nähdä omaa perhettä sekä joukkueena
voittaminen. Epäonnistuneet palkitsemistavat johtuivat pääosin huonosta esimiestyöstä,
kuten epätasa-arvoisesta peliajasta suhteessa pelisuorituksiin. Kaikki ristiriitatilanteet johtuivat joko siitä että, yksilölliset palkitsemisen tavat haittasivat koko joukkueen pelaamista
sekä tulosta tai niin, että yksilöllä oli erityisiä etuja joukkueeseen nähden. Valmentajan vaikutusta motivaatioon korostettiin paljon. Tärkeimmäksi valmentajan ominaisuudeksi nousi
se, että valmentaja pystyy luomaan ainutlaatuisen ilmapiirin, jossa jokainen puhaltaa yhteen hiileen. Agenttien toimintaan oltiin suurimmaksi osaksi tyytyväisiä ja pelaajat painottivat sitä, kuinka suuri merkitys heillä on sopimuksien synnyssä. Sukupolvien erot olivat
haastatteluissa huomattavissa. Nykysukupolvi tarvitsee enemmän henkistä valmennusta.
Opinnäytetyön kehitysehdotuksena oli tuottaa jääkiekkopelaajille ura- ja opintopolkuja, joka
antaisi mahdollisuuksia esimiestyöhön, sillä tutkimuksen mukaan jääkiekkopelaajat siirtyvät valmentajaksi liian nopeasti ilman minkäänlaista esimieskoulutusta.
Asiasanat
Palkitseminen, motivaatio, jääkiekkopelaaja, jääkiekko, urheiluliiketoiminta

Sisällys
1 Johdanto ....................................................................................................................... 1
1.1 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset .................................................................. 1
1.2 Aiheen rajaus ja käytettävät menetelmät ............................................................... 2
1.3 Keskeiset käsitteet ................................................................................................ 2
2 Palkitseminen ................................................................................................................ 3
2.1 Aineeton palkitseminen ......................................................................................... 4
2.1.1 Urapalkkiot ................................................................................................. 4
2.1.2 Sosiaaliset palkkiot..................................................................................... 6
2.2 Aineellinen palkitseminen ...................................................................................... 7
2.2.1 Rahallinen palkitseminen ........................................................................... 8
2.2.2 Henkilöstöedut ......................................................................................... 11
2.3 Urheiluliiketoiminta .............................................................................................. 14
2.3.1 Palkka ...................................................................................................... 15
2.3.2 Palkitseminen........................................................................................... 16
3 Motivaatio.................................................................................................................... 17
3.1 Motivaatio teoriat................................................................................................. 18
3.1.1 Maslow’n tarvehierakia ............................................................................. 18
3.1.2 Reissin 16 perustarpeen teoria................................................................. 19
3.1.3 Vroomin odotusarvoteoria ........................................................................ 20
3.2 Motivaatio urheilussa .......................................................................................... 22
3.2.1 Urheilija .................................................................................................... 22
3.2.2 Valmentaja ............................................................................................... 24
4 Tutkimuksen toteutus .................................................................................................. 25
4.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä ...................................................................... 25
4.1.1 Teemahaastattelu .................................................................................... 25
4.2 Haastateltavat ..................................................................................................... 26
4.3 Haastattelun toteutus .......................................................................................... 27
4.4 Laadullinen sisällönanalyysi ................................................................................ 28
5 Tulokset ...................................................................................................................... 31
5.1 Yksilölliset palkitsemistavat ................................................................................. 31
5.1.1 Aineelliset palkitsemistavat ...................................................................... 31
5.1.2 Aineettomat palkitsemistavat .................................................................... 34
5.2 Joukkueen palkitseminen .................................................................................... 36
5.2.1 Aineelliset palkitsemistavat ...................................................................... 37
5.2.2 Aineettoman palkitsemistavat ................................................................... 40
5.3 Ristiriitatilanteet................................................................................................... 41
5.4 Agentti ja sopimukset .......................................................................................... 42

5.5 Valmentaja .......................................................................................................... 43
6 Pohdinta ...................................................................................................................... 45
6.1 Yhteenveto.......................................................................................................... 45
6.2 Tutkimuksen luotettavuus ................................................................................... 49
6.3 Tutkimuksen eettisyys ......................................................................................... 50
6.4 Kehitysehdotukset............................................................................................... 51
6.5 Oman oppiminen ja opinnäytetyönprosessi ......................................................... 53
Lähteet ............................................................................................................................ 55
Liitteet .............................................................................................................................. 58
Liite 1. Reissin 16 perustarpeen teorian osa-alueet ..................................................... 58
Liite 2. Haastattelukysymykset jääkiekkopelaajille ....................................................... 59
Liite 3. Haastattelukysymykset agentille ...................................................................... 61
Liite 4. Haastattelukysymykset valmentajalle ............................................................... 62
Liite 5. Haastattelukysymykset urheilujohtajalle ........................................................... 64
Liite 6. Haastateltavien käsitykset yksilöiden aineellisesta palkitsemisesta.................. 66
Liite 7. Haastateltavien käsitykset yksilöiden aineettomasta palkitsemisesta ............... 67
Liite 8. Haastateltavien käsitykset joukkueen aineellisesta palkitsemisesta ................. 68
Liite 9. Haastateltavien käsitykset joukkueen aineettomasta palkitsemisesta .............. 70

1
1.1

Johdanto
Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Pelataan runkosarjan viimeistä ottelua. Peliaikaa on jäljellä minuutti. Pelin tilanne on 2–2.
Tiedät, että pelin päättyessä tasapeliin se tarkoittaisi joukkueen pudotuspelipaikkahaaveen jäävän muiden armoille. Hävitessä se olisi kokonaan menetetty eli vain varsinaisellapeliajalla voittaminen takaisi joukkueelle himoitun pudotuspelipaikan. Saat kiekon vastustajan hyökkäysalueella. Mielessäsi liikkuu vaihtoehtoja mitä tehdä. ”Pelataan nyt varman
päälle puolustukseen, jotta varmistetaan tasapeli ja edes pieni mahdollisuus pudotuspeleihin vai pitäisikö sittenkin hyökätä viimeinen minuutti riskillä ja katsoa mihin se johtaa.” Tiedät, että voitolla joukkue saisi myös menestysbonuksen sekä ansaitsisit itsellesi henkilökohtaisenbonuksen.

Mitä itse tekisit tällaisessa tilanteessa? Onko palkitsemisella minkäänlaisia vaikutuksia pelien ratkomisessa? Voiko palkitsemisesta olla haittaa? Mikä on valmennuksen rooli? Millä
keinoilla he ratkaisevat ja motivoivat tilanteessa?

Tässä on vain muutamia esimerkkejä kysymyksistä, johon pyrin saamaan vastauksia jääkiekkopelaajilta, agentilta, urheilujohtajalta sekä valmentajalta. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kokonaisvaltaisesti jääkiekkopelaajien palkitsemista, sen hyödyllisyyttä ja
sen vaikutusta motivaatioon. Määränpääni on selvittää ja analysoida, mitkä palkitsemisen
tavoista ovat onnistuneet ja mitkä ovat epäonnistuneet. Pyrin selvittämään myös valmentajan vaikutusta palkitsemiseen sekä motivaatioon ja agentin vaikutusta pelaajien sopimuksiin. Tämän toivon edesauttavan pelaajien motivaatiota, joukkueen tulosta sekä auttavan yksilöitä sekä joukkueita selvittämään oikeat palkitsemisen keinot.

Tutkimuskysymykset:
Miten palkitseminen kokonaisuudessaan vaikuttaa joukkueen tulokseen?
Minkälaiset palkitsemisen keinot ovat onnistuneet ja epäonnistuneet?
Mitkä palkitsemisenmuodot ovat olleet kaikista motivoivimmat?
Minkälaisia ristiriitatilanteita palkitsemisessa on ollut?
Miten agentti vaikuttaa sopimusneuvottelujen syntyyn sekä sopimuksen sisältöön?
Miten valmentaja vaikuttaa yksilön ja joukkueen motivaatioon ja sen kehittymiseen?
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1.2

Aiheen rajaus ja käytettävät menetelmät

Palkitseminen
Pelaajat: Henkilökoh-

•Aineeton/Aineellinen
•Yksilö/Joukkue

Urheilujohtaja: Liiketoiminnallinen näkökulma

tainen näkökulma
Valmentaja: Esimies

Agentti: Sopimusnäkö-

näkökulma

kulma

Motivaatio

Kaava 1 Tutkimuksen osa-alueet

Tutkimus jaetaan neljään osa-alueeseen (kaava 1), johon kuuluvat pelaajat, valmentaja,
agentti sekä urheilujohtaja. Tarkoituksena on saada pelaajilta henkilökohtainen mielipide
palkitsemisen vaikutuksista motivaatioon sekä minkälainen rooli agentilla sekä valmentajalla on jokapäiväisessä elämässä. Valmentajan rooli tutkimuksessa on tuoda esiin esimiehen näkökulma palkitsemiseen sekä miten hän muuten vaikuttaa pelaajien motivaatioon. Agentin osuudella pyritään selvittämään minkälaisia palkitsemisen tapoja yleisesti
pelaajat hakevat sekä miten valmentajat ja seurat reagoivat näihin. Urheilujohtajan haastattelussa tavoitteena on selvittää kuinka ja miten palkitseminen vaikuttaa kokonaisuudessaan liiketoimintaan. Näiden neljän osa-alueen kautta pyritään selvittämään palkitsemisen
vaikutuksia motivaatioon mahdollisimman monesta näkökulmasta.

Opinnäytetyö tullaan toteuttamaan kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Haastateltavien
anonymiteetin varmistamiseksi kerron vain tutkimushenkilöistä, mitä he ovat tehneet uran
aikana. Haastattelut toteutetaan puhelimitse. Haastattelu itsessään on puolistrukturoitu,
joka mahdollistaa avoimen keskustelun tutkimusaiheesta.

1.3

Keskeiset käsitteet

Tutkimuksessa keskeiset käsitteet ovat palkitseminen sekä motivaatio. Palkitsemisella tarkoitetaan työntekijän saamia rahattomia sekä rahallisia kannustimia, jota työnantaja tarjoaa. Tästä kerron tarkemmin palkitseminen -osuudessa. Motivaatiolla tarkoitetaan ihmisen halua, intohimoa sekä innostusta työntekemiseen. Motivaation omaavalla ihmisellä on
halua saavuttaa yhteiset tavoitteet. Motivaatiosta kerron tarkemmin motivaatio -osuudessa.

2

2

Palkitseminen

Kuva 1 Palkitsemisen kokonaisuus (Hakonen, Hakonen, Hulkko-Nyman, & Ylikorkala
2014, luku 1.1)

Palkitsemisen kokonaisuuden keskelle voidaan asettaa joko yksittäinen työntekijä tai organisaatio (kuva 1). Yksittäisen työntekijän näkee ja ymmärtää kuvioissa olevat palkitsemisen eri elementit. Organisaation näkemys olisi tehtävänäkymä, missä havainnoidaan
millaisia tehtäviä on ja miten nämä tehdään. (Ylikorkala, Hakonen, Hakonen, & HulkkoNyman 2018, 38.)

Radikaalisti palkitsemisen kokonaisuus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, jotka ovat
aineeton palkitseminen ja aineellinen palkitseminen (Kauhanen 2015, 119). Esimiehen on
hyvä huomioida yksilölliset palkitsemisen tavat, kuunnella sekä kunnioittaa työntekijöiden
toiveita. Esimerkiksi pienten lasten vanhemmat saattavat arvostaa enemmän ylimääräistä
lomaa, kuin pelkästään rahallista palkkiota tai koulutusta. (Nylander, Nylander & Hakonen
2015, 39.) Tutkimuksien mukaan merkittävin tekijä palkitsemisessa on
oikeudenmukaisuus (Ylikorkala ym. 2018, 57).

Oikeudenmukaisuuden huomioinnin kannalta palkitsemisen mittaaminen sekä mittareiden
diversiteetti olisi oltava jokaisessa yrityksessä huomioitu. Palkitsemisen kokonaisuutta
suunnitellessa olisi hyvä huomioida palkitsemisjärjestelmän järkevyys sekä loogisuus. Palkitseminen on oltava tasapainossa yrityksen säännösten kanssa sekä palkkiot ovat oltava
sellaisia, että muut työsuoritukset eivät jäisi palkintojen varjoon. (Ylikorkala ym. 2018, 53–
54.)
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2.1

Aineeton palkitseminen

Työ sinänsä

Itsensä
kehittmäinen

joustavat työajat

Kasvupolku

Statussymbolit

Työyhteisön
edustaminen

Palaute

Julkinen tunnistus

Urapalkkiot
Aineeton
palkitseminen
sosiaaliset palkkiot

Kaava 2 aineettoman palkitsemisen kokonaisuus (Kauhanen 2015, 119)

Aineettomat palkitsemisen tavat voidaan jakaa kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä
(kaava 2) aineeton palkitseminen jaetaan kahteen kategoriaan, urapalkkiot sekä sosiaaliset palkkiot. Toisessa vaihtoehdossa (kaava 3) esitellään samat palkitsemisen tavat,
mutta jatkumolle, jossa edetään konkreettisuudesta abstraktiin. Työympäristöön liittyvät
asiat, kuten fyysinen työpaikka on helposti kuvattavissa ystävälle. Abstraktit asiat, kuten
arvostukset ovat asioita, joita on mahdoton ’koskea’, joten se on vaikeampaa liittää konkreettiseen järjestelmään. (Nylander ym. 2015, 36; Kauhanen 2015, 119.)
Työympäristö

Työn sisältö ja
mahdollisuus
kehittyä

Osallistumisja vaikutusmahdollisuudet

Konkreettinen

Arvostus
ja palaute

Abstrakti

Kaava 3 Aineettomat palkisemistavat (Nylander ym. 2015, 36)

2.1.1

Urapalkkiot

Tutkimuksien mukaan ihmiset kokevat työnsä jo itsessään palkitsevana. He kokevat sen
olevan mielenkiintoista sekä haastavaa. Monet ihmiset tyytyvät olemaan samassa työpaikassa vuosia, sillä he ovat tyytyväisiä jokapäiväisiin haasteisiin. Toisaalta monet haluaisivat muutaman vuoden jälkeen päästä uusiin haasteisiin. Tämän vuoksi organisaation si-
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sällä olisi hyvä olla erilaisia tehtäviä, joihin työntekijä pystyisi siirtymään (kaava 4). (Kauhanen 2015, 120.) Työntekijän sisäisen motivaation tason nousu tapahtuu, silloin kun työn
sisältö on itsessään palkitsevaa. Riittävän haastavat työtehtävät sekä etenemisen mahdollisuudet tulevaisuudessa parantavat sisäistä motivaatiota. (Nylander ym. 2015, 38.)

Siirtyminen
uusiin
tehtäviin
(suurempi
vaatimustaso)

Siirtyminen
uusiin
tehtäviin
(sama
vaatimustaso)

Siirtyminen
uusiin
tehtäviin
(sama
vaatimustaso)

Nykyinen
tehtävä

Siirtyminen
uusiin
tehtäviin
(pienempi
vaatimustaso)

Kaava 4 Organisaation sisäinen siirtyminen (Kauhanen 2015, 121)

Ongelmana organisaation sisällä liikkumisessa on se, etteivät esimiehet haluaisi luopua
parhaista työntekijöistään toiselle osastolle. Työntekijän siirtyminen heikentää lähtötiimin
suorituksia, mutta parantaa koko organisaation suoriutumista. Tämän vuoksi organisaatiot
tarjoavat parempia ratkaisuja kaikille osapuolille. Esimerkiksi kasvupolkuja esimiehille,
sekä työntekijöille. (Kauhanen 2015, 121.)

Taulukko 1 Työnantajan tuki itsensä kehittämisessä (Kauhanen 2015, 121)
Palkallinen toimivapaa (opiskelu)
Joustavat työajat (työaikapankki)
Kurssimaksujen maksaminen
Oppimateriaalien hankkiminen ja kustantaminen
Tietokoneen hankita ja nettiyhteyden kustantaminen työntekijän kotiin

Yksi parhaista kasvupolun mahdollisuuksista on itsensä kehittäminen (taulukko 1).
Kasvupolussa esimiehellä on mahdollisuus tukea työntekijän itsensä kehittämistä
(Kauhanen 2015, 122). Koulutusmahdollisuuksien kautta työntekijät sitoutuvat paremmin
organisaatioon sekä samalla ovat motivoituneimpia työntekijöitä. Esimerkiksi
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henkilökohtaiset urapolut edesauttavat sitoutumista sekä motivaatiota. (Nylander ym.
2015, 38.)

2.1.2

Sosiaaliset palkkiot

Ihminen on sosiaalinen eläin, joka pääsääntöisesti haluaa ja tarvitsee ryhmää, jossa hän
saa tyydytettyä sosiaaliset tarpeensa. Esimiehen on myös hyvä huomioida jokaisen yksilöllinen elämäntilanne ja mahdollisimman hyvin kunnioittaa työntekijöiden toiveita. Tämä
vastavuorostaan lisää luottamusta esimieheen, jonka kautta työntekijöiden sitoutuminen
parantuu. Tähän perustuvat työpaikalla toimivat sosiaaliset palkkiot, kuten arvostukset ja
palautteet työtovereilta, esimieheltä tai asiakkailta. Voidaan myös puhua statussymboleista (kaava 5). (Kauhanen 2015, 123; Nylander ym. 2015, 38.)

Toiminimike

Työpiste
ja
"avaimet"

Jäsenyydet

Statussymbolit

Auto

Työvälineet

Etätyö

Työasusteet

Kaava 5 Statussymbolit (Kauhanen 2015, 123–124)

Työpisteeseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi sen sijainnilla, koolla tai varustustasolla. Sitä
voidaan kehittää ergonomisemmaksi sekä viihtyisimmäksi. Työvälineet, kuten uusi tietokone vaikuttavat työnteon sujuvuuteen ja siellä viihtymiseen. Etätyö, työnjousto, liukuvatyöaika, vuorojen vaihtaminen ja mahdollisuus osa-aikaisuuteen kuuluvat hyvään johtajuuteen, jossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista. ”Avaimet” eli pääsy tiettyihin tiloihin
tai järjestelmiin ovat yksi esimiehen luottamuksen tunnustuksista työntekijälle. Työsuhdeauton saaminen työnantajalta on sekä aineellinen että aineeton palkitsemisen keino. Auton saaminen osoittaa luottamuksellisuutta sekä luo työntekijälle taloudellista apua. (Kauhanen 2015, 123–125; Nylander ym. 2015, 36–37.)
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Palautteenanto ja arvostukset ovat työntekijöiden toivelistan kärjessä, kun otetaan huomioon, mitä henkilöstö odottaa hyvin tehdyn työn vastineeksi. Rakentava sekä myönteinen
palaute on yksi esimiehen keskeisin keino motivoida työntekijöitä ja suunnata heitä oikeille
raiteille. (Nylander ym. 2015, 39.)

Artikkeli

Arvoniemet

Haastattelu

Tunnustukset

Kunniamerkki

Kunnianosoitus

Palkkiot

Kaava 6 Tunnustukset (Kauhanen 2015, 125)

Tunnustukset voivat vaihdella organisaation sisäpuolelta ulkopuolelle (kaava 6). Esimerkiksi innovaatiopalkkio on sisäpuolelta tuleva, kun taas organisaation ulkopuolelta tuleva
tunnustus on valtion tiedonjulkistamispalkinto. Työntekijä voi saada myös oman artikkelin
tai haastattelun paikalliseen sanomalehteen. Kunnianosoituksia sekä kunniamerkkejä
myöntää esimerkiksi toimialanjärjestöt sekä presidentti. (Kauhanen 2015, 125.)

2.2

Aineellinen palkitseminen
Palkat
Rahallinen
palkitseminen
Palkkiot
Aineellinen
palkitseminen

Vakuutukset
Työhyvinvointi
Henkilöstöedut
Palkalliset vapaat
Työvälineet

Kaava 7 Aineellisen palkitsemisen kokonaisuus (Kauhanen 2015, 126–140)
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Tutkimuksien mukaan rahapalkkiot vaikuttavat ja merkitsevät henkilöstölle enemmän, kuin
annamme olettaa. Monen suusta kuuluukin kuuluisa ”rahalliset palkkiot eivät saa minua
työskentelemään tehokkaammin”. Suomalaiseen kulttuuriin on iskostettu uskomus, että
jos ilmoittaa tavoittelevansa taloudellisia palkkiota leimautuu ahneeksi tai työn sisältö itsessään ei ole kovin kiinnostavaa. (Ylikorkala ym. 2018, 53.)

2.2.1

Rahallinen palkitseminen

Kuva 2 Täydentävät- sekä peruspalkkaustavat (Hakonen ym. 2014, luku 2.4)

Suomessa jaetaan palkkatavat eri tavalla, kuin muualla maailmassa. Palkkajaottelun syy
(kuva 2) on se, että Suomessa ei juurikaan säädellä työehtosopimuksilla tulos- ja voittopalkkiota, kun taas peruspalkkaustapoja säädellään suurimmaksi osaksi niillä. (Hakonen
ym. 2014, luku 2.4.) On todettu, että suurin osa suomalaisista työskentelee juuri yleissitovien työehtosopimuksen piirissä (Kauhanen 2015, 126).

Peruspalkkatavoista yleisin vaihtoehto on aikapalkka, kuten toimihenkilöiden kuukausipalkat. Seuraavana listassa on palkkio- sekä provisiopalkat, jotka ovat yleisiä myyntitehtävissä toimiville henkilöille. Viimeisenä kategoriana ovat urakkapalkat, jotka ovat yleisiä esimerkiksi rakennusaloilla. (Hakonen ym. 2014, luku 2.4.) Peruspalkka tuottaa motivaatiota,
mutta yleisesti sillä ei voida kilpailla muiden palkitsemistapojen rinnalla. Tutkimus palkankorotuksesta osoittaa, että palkankorotus täytyisi olla seitsemän prosentin suuruinen, jotta
siitä olisi merkittävää vaikutusta työntekijälle. (Ylikorkala ym. 2018, 54.)
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Taulukko 2 Täydentävien palkkaustapojen viesti (Hakonen ym. 2014, luku 2.5)
Täydentävät palkkaustavat

Viesti henkilöstölle

Tulospalkkiot

Tehkää ryhmänä, jonka kautta pääsette
yhteistyöllä tavoitteisiin ja samalla kehitätte menetelmiä.

Voittopalkkiot

Tehdään yhdessä erinomainen tulos, organisaation etu on myös meidän etumme.

Henkilöstörahasto

Säästetään voitto- ja tulospalkkiot, ansaitaan koroista sekä osingoista yhdessä rahaa, sekä saadaan 20% verohelpotusta

Voitonjakoerä

Yrityksellä menee hyvin, yllättäen mekin
hyödymme siitä

Tulospalkkioon liittyy yleisesti tiettyjä ominaispiirteitä. Palkkio on sidoksissa ennalta määrättyihin tavoitteisiin, joita on yleisesti 3–6 riippuen, kuinka isosta organisaatiosta on kysymys. Palkkio maksetaan silloin, kun on tavoitteet ovat saavutettu. Palkkio maksetaan
työntekijälle 1–4 kertaa vuodessa sekä se jaetaan useiden henkilöiden kanssa. Tulospalkkion suuruus vaihtelee organisaation eritasoilla. Esimerkiksi toimihenkilöt sekä työntekijöiden realistinen osuus palkkiosta on 3–8%, kun taas ylemmät toimihenkilöt saavat 8–12%
ja ylin johto 15–30%. (Kauhanen 2015, 132–134.) Tulospalkkion kerryttäminen aloitetaan,
silloin kun minimitavoite on saavutettu. Riippuen organisaatiosta palkkio kertyy lineaarisesti tai porrastetusti minimitavoitteen jälkeen. (Hakonen ym. 2014, luku 2.5.)

Tulos- ja voittopalkkioita pystytään sijoittamaan myös henkilöstörahastoon. Se on henkilöstön perustama, hallitsema ja omistama rahasto, jossa hallitaan voitto- ja tulospalkkioista saatuja varoja sekä sijoittamisesta saatuja tuottoja. Rahaston ideana on palkita henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisesta. Organisaation tavoitteita ovat parantaa tuottavuutta,
kilpailukykyä sekä samalla edistää henkilöstön sekä organisaation taloudellista hyvinvointia. (Nylander ym. 2015, 34; Kauhanen 2015, 137–138.)

Bonuksena henkilöstörahastossa on se, että se ei ole verovelvollinen. Rahaston jäsen
maksaa siitä osuudesta, mitä hän nostaa sekä ylijäämästä veroa 80%, joten 20% kokonaisuudesta on verovapaata tuloa. Rahastosta voi vain nostaa 15% omasta osuudesta per
vuosi. Vaikka henkilöstörahasto saattaa kuulostaa hyvältä, tutkimuksien mukaan henkilöstörahasto on hyvin kankea. Rahasto ei motivoi työntekijää, eikä se edesauta sitoutumista
kyseiseen yritykseen. (Kauhanen 2015, 137–138.) Vuonna 2015 henkilöstörahastoja oli yli
60 ja niihin kuului noin 120 000 henkilöä (Nylander ym. 2015, 84).
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Voitto- ja tulospalkkion tehtävänä on tuoda ryhtiä tavoitteiden asettamiseen, palkita, tehdä
onnistuminen näkyväksi, edistää yhteen hiileen puhaltamista, sitouttaa, tukea strategiaa ja
sen tavoitteiden saavuttamista sekä houkutella uusia työntekijöitä. Tulos- ja voittopalkkioiden hyötyjä ovat tuottavuuden parantuminen, laadun parantuminen, vaihtuvuuden pienentyminen sekä työasenteiden muuttaminen myönteisemmäksi. (Hakonen ym. 2014, luku
2.5.) Mielenkiintoista on myös huomata, että tutkimuksien mukaan joka neljännen
suomalaisten yrityksen mielestä tulos- ja voittopalkkiot ovat olleet toimivia. Kuitenkin
neljäs osalla yrityksistä palkkiot toimivat huonosti. Esimerkiksi palkkioiden koettiin
heikentävän työilmapiiriä sekä henkilöstön välistä yhteistyötä. Tutkimuksessa kiinnitettiin
huomiota esimiehen tärkeyteen, sillä hänen on pidettävä kokonaisuus kasassa. (Hakonen
ym. 2014, luku 2.5.)

Voitonjako muodostuu yrityksen voitosta, josta osa jaetaan henkilöstölle. Voitonjaossa
esiintyy muutamia ongelmia. Se ei tuota suurta kannustavaa vaikutusta, vaikkakin jakamisen kriteerit sekä niistä saadut hyödyt olisivatkin kohdillaan. Yleisesti ongelmaksi muodostuu tavoitteiden epäselkeys. (Kauhanen 2015, 137.)

Optiot ja muut osakepohjaiset palkitsemisen keinot ovat käytössä melkein jokaisessa
pörssiyhtiössä (taulukko 3). Ideana on, että tietyillä yhtiön palveluksessa tai hallinnossa
olevilla henkilöillä on oikeus merkitä yhtiön osakkeita etukäteen tietyin ehdoin. Yleisesti
ehdot koskevat ajankohtaa, hintaa sekä osakkeiden määrä. (Kauhanen 2015, 138.)

Taulukko 3 Optiojärjestelyn hyödyt (Kauhanen 2015, 139)
Omistaja-arvon kasvattaminen
Omistajien sekä henkilöstöetujen yhdistäminen
Työntekijöiden sitouttaminen sekä uusien houkutteleminen
Vähäinen vaikutus yhtiön tulokseen, sillä maksajina on välillisesti organisaation osakkeen omistajat.

Yleisesti optiot jaetaan joko yksittäisryhmille, kuten avainhenkilöille tai yleisesti koko henkilöstölle. Tutkimuksien mukaan optiot toimivat parhaiten silloin, kun haetaan nopeaa kasvua tai liiketoimintaa halutaan muuttaa rajusti toiseen suuntaa. (Kauhanen 2015, 139.)
Osakepohjaiset järjestelmät toimivat optioiden kaltaisesti, mutta palkan maksussa rahan
sijasta maksetaan työnantajayrityksen osakkeita. Huonona puolena järjestelmässä on se,
että palkkiosta joudutaan maksamaan tavallisesti ennakonpidätys rahana. (Hakonen ym.
2014 luku 2.5.)
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2.2.2

Henkilöstöedut

Terveydenhoito

Luontaisedut

Lomat

Henkilöstöedut

Eläkeratkaisut

Harrastukset

Työvaatteet

Kaava 8 Henkilöstöetujen kokonaisuus (Hakonen ym. 2014, luku 2.6)

Suomessa henkilöstöedut ovat osin työehtosopimuksien sekä lakien säätelemiä (kaava
8). Viime vuosina on alkanut syntymään ajatus organisaatiokohtaisten etujen luomisesta.
Tämä toisi joustoa sekä valinnanvaraa etujen käyttöön. Uudistuksien myötä organisaatio
houkuttelisi uusia työntekijöitä, jotka olisivat erilaisissa elämänvaiheessa. Esimerkiksi
perhe-elämävaiheessa olevia työntekijöitä pystyttäisiin auttamaan arkielämän sujuvuudessa. (Hakonen ym. 2014, luku 2.6.)

Terveydenhuolto on yksi vetovoimaisin työsuhde-etu. Hyvä terveydenhuolto viestii henkilöstölle työnantajan välittämisestä sekä arvostuksena heidän jokapäiväisistä panostuksista. Työnantajalle kustannukset ovat melko pienet, mutta edut ovat suuret koko henkilöstölle. (Rantamäki, Kauhanen & Kolari 2006, 85.)

Vuonna 2013 annetun lain mukaan työnantajalle ei ole tehty yksityiskohtaisia määräyksiä,
miten terveydenhuolto pitää järjestää, kuitenkin lain mukaan terveydenhuolto on järjestettävä. Työnantajalla on oltava toimintasuunnitelma terveydenhuollosta. Hyvällä terveydenhuollolla hoidetaan sekä ennaltaehkäistään sairauksia. (Hakonen ym. 2014, luku 2.6.)

Yksi halutuimmista terveydenhuollon eduista on sairaanhoitovakuutus. Vuonna 2013 tätä
työsuhde-etua käytti 164 000 työntekijää. Etu on kasvanut viidessä vuodessa jopa yli
50%. Jos tämä vakuutus on koko henkilöstön käytössä, siitä muodostuisi verovapaa etu.
(Hakonen ym. 2014, luku 2.6.)
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Lomat ovat osa palkitsemista, vaikka ne ovatkin lailla säädettyjä. Keskimäärin suomalainen työntekijä on vuodessa 30 päivää lomalla. Suomalaisessa yrityksessä on tavallista
palkita vanhempaa työntekijää. Esimerkiksi henkilö, joka on ollut yli 15 vuotta valtion palveluksessa voi saada kuusi päivää enemmän lomaa vuodessa, kuin henkilö, joka on juuri
tullut taloon. (Hakonen ym. 2014, luku 2.6.)

Harrastukset- ja virkistysmahdollisuuksilla viestitään henkilöstölle, että heidän henkisellä
sekä fyysisellä hyvinvoinnilla on merkitystä. Suomessa järjestetäänkin perinteisiä työhyvinvointipäiviä, jossa esimerkiksi pelataan joukkuepelejä, joiden tarkoituksena on luoda
parempaa tiimihenkeä. (Rantamäki ym. 2006, 86–87.)

Liikuntasetelit sekä mahdollisuus käydä kuntosalilla ovat työnantajan mahdollistamia harrastusmahdollisuuksia työntekijöille. Liikuntasetelit ovat verovapaa etu ja se on yritykselle
vähennyskelpoinen menoerä sekä arvolisäveroton maksuväline. Työnantajan on oltava
tarkkana harrastus- ja virkistysmahdollisuuksissa, sillä niiden täytyy olla työnantajan valitsemia tai järjestämiä etuja, jotta se pysyy verovapaana etuna. (Hakonen ym. 2014, luku
2.6.)

Lomanviettopaikat sekä mökit ovat varsinkin suurien yrityksien virkistysmahdollisuuksia.
Tämän hetken trendinä näyttää vain olevan se, että lomapaikoista luovutaan ja tilalle annetaan lomaosakkeita, joita voidaan käyttää samaan tarkoitukseen. Lomanviettokohteet,
jotka ovat kaikkien käytössä on verovapaa etu. (Hakonen ym. 2014, luku 2.6.)

Työvaate-etu on etu, jonka vasta huomaa, kun se puuttuu. Esimerkiksi hoitajien työasu
lienee pakollinen leikkauksissa. Tämä etu on verovapaa työnantajalle, jos työasua käytetään vain työskentelyssä. Esimerkiksi uusi puku myyntimiehelle ei ole verovapaata, sillä
sitä voidaan käyttää myös vapaa-ajalla. (Hakonen ym. 2014, luku 2.6.)

Eläkeratkaisut, kuten eläkevakuutukset ovat työantajan tarjoamia erilaisia vaihtoehtoja perinteisen eläkkeen sijaan. Eläkevakuutus tarkoittaa sijoitusmuotoa, jossa tietty säästetty
summa sijoitetaan tiettyihin osakerahastoihin. Työantaja järjestää sekä yksilöllisiä että ryhmävaihtoehtoja vakuutuksiin. (Hakonen ym. 2014, luku 2.6.)

Ryhmäeläkevakuutukset ovat joko maksu- tai etuusperusteisia. Etuusperusteinen lisäeläketurva määräytyy yleensä palkan mukaan. Esimerkiksi henkilölle määritellään ehdot, että
66% palkasta on sovittua eläkettä, joka laitetaan ’sivuun’ palkasta sijoituksia varten. Maksuperusteisessa asetetaan vain maksuosuus. Se voi olla esimerkiksi tietty prosentti osuus
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palkasta tai yrityksen tulokseen nivottu osuus. Maksuperusteinen on näistä kahdesta yleisempi, sillä se on läpinäkyvämpi ja se ei sido työnantajaa minkäänlaisiin lisävelvoitteisiin.
(Hakonen ym. 2014, luku 2.6.)

Asuntoetu

Autotallietu

Matkalippuetu

Luontaisedut
Puhelinetu

Ravintoetu

Kulkuneuvoetu

Täysihoitoetu

Kaava 9 Verotettavat luontaisedut (Verohallinto 2020)

Luontaisetujen käyttö perustuu siihen, että ne ovat työnantajalle sekä työntekijälle taloudellisesti edullisia. Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden yksilöllisyydestä, sillä
kaikki työntekijät eivät tarvitse samanlaisia luontaisetuja (kaava 9). (Kauhanen 2015, 129.)
Esimerkiksi autoetu ei ole aina paras mahdollinen rahallinen etu työntekijälle. Kuten, jos
työntekijä ajaa vain muutamia kilometrejä autolla, on rahallisesti kannattavampaa omistaa
auto, kuin ottaa työsuhdeauto. (Rantamäki ym. 2006, 83.)

Suurimmalle osalle luontaiseduista on määrätty verollinen arvo. Esimerkiksi ravintoetu voidaan järjestää lounasseteleiden avulla, omassa työpaikkaruokalassa tai toimipisteen ympärillä olevissa ravintoloissa. On huomattava ero sillä, jos työnantaja antaa aterian ilmaiseksi työntekijälle, kun työntekijä maksaa itse aterian. Ilmainen ravintoetu muuttuu
luontaiseduksi, joka on veronalainen palkkatulo. Ravintoetu on verotonta palkansaajalle,
kun hän maksaa työnantajalle vähintään ravintoedun mukaisen hinnan. (Hakonen ym.
2014, luku 2.6; Kauhanen 2015, 128.) Esimerkiksi 2020 vuonna perittävä korvaus työntekijältä on 6,80€, jolloin verotettavaa jää 0€. On hyvä muistaa, että ruuan hinta normaalisti
saa olla maksimissaan 10,70€, muuten ateriasta jää verotettavaa. (Verohallinto 2020.)
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2.3

Urheiluliiketoiminta

Palkitseminen urheilussa on erilaista, kuin normaalissa organisaatiossa. Urheilussa on erilainen symbolinen tarkoitus sekä tunteiden voimakkuus on suurempaa, verrattaessa ’normaaliin’ työhön. Kokonaisuudessaan organisaatioiden lähestymistavat liiketoimintaan ovat
erilaiset. Normaalissa yrityksessä haetaan tuottavuutta sekä tehokkuutta, vaikka näitä samoja asioita haetaan myös urheiluliiketoiminnassa. Siihen lisätään esimerkiksi intohimo
sekä tunteet, jotka saattavat sokaista järkeviä liiketoimintaan liittyviä ratkaisuja. Tähän perustuvat urheilussa toimivat hieman erilaiset palkitsemisen mallit. (Hoye, Smith, Nicholson
& Stewart 2018, 334.)

Aivan kuten normaalissakin liiketoiminnassa organisaatiolla on oltava olemassa strategia
ja siihen on sisällytettävä palkitsemisen kokonaisuus. Näin myös toimitaan urheiluliiketoiminnan piirissä. Kaikkien palkitsemistapojen tulisi olla johdettavissa organisaation strategiaan tai tavoitteisiin. Strategia määrittää, minkälaista vastiketta odotetaan, kun palkitsemiseen sijoitetaan rahaa sekä aikaa. Henkilöstön on oivallettava, mihin organisaatio strategiallaan pyrkii sekä mitä he itse siitä hyötyvät. Strategiassa on hyvä ottaa huomioon henkilöstön yksilöllinen kohtelu, jotta saadaan varmasti juuri sille organisaatiolle oikeanlainen
palkitsemisen strategia. Yksinkertaisimmillaan urheiluliiketoiminnassa strategialla tarkoitetaan rajapintaa organisaation ja sen ulkoisen ympäristön välillä. Positiivisen tuloksellisuuden kannalta nämä on oltava yhtä tärkeitä. (Rantamäki ym. 2006, 55–65; Hoye ym. 2018,
90.)

Urheilijoiden omaa liiketoimintaa yleensä hoitaa heidän henkilökohtainen agenttinsa. Erinomainen agentti tuntee oman pelaajan paremmin kuin omat taskunsa. Hänen on tunnettava pelaajan omat arvot, hänen perheensä sekä tiedostaa pelaajan tulevaisuuden tarpeet. Tämä antaa ehdot sopimusneuvotteluihin, jos pelaajalle avautuu mahdollisuus solmia uusi sopimus. Neuvottelutilanteissa agentti on välikätenä pelaajan ja joukkueen välillä. Agentti etsii kultaisen keskitien, jossa molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Samalla
agentin tehtävänä on kuunnella ja välittää muitakin tarjouksia, joita kyseinen pelaaja on
saanut. (Sport Management s. a.)

Palkitseminen sekä palkkaus urheilussa on monimutkaista, sillä raha ei saisi olla pelaajan
päämotivaattori. Esimerkiksi Minna Marsh (2014, 80) kirjassaan muistelee pelaajaa, joka
nousi nelosketjusta ykkösketjuun nopeasti, jonka ansiosta hän saavutti erinomaisen palkkatason. Vuosia myöhemmin hän oli kertonut palkkatason sekä sen hetkisen aseman vaikutuksista hänen motivaatioonsa. Esimerkiksi hän oli lopettanut itsensä kehittämisen, joka
johtui liian mukavasta asemasta joukkueessa. Toisin sanoen hyvästä pelaajasta tulikin
huono pelaaja, sillä sisäinen intohimon liekki oli palanut loppuun.
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2.3.1

Palkka

Urheilusta on tullut nopeasti ammattiurheilumaista, sillä pelaajien palkat ovat nousseet tasaisemmin ja isommaksi (kaava 10), kun verrataan esimerkiksi toimistotyöntekijän palkkaan (kaava 11) saman ajanjakson ajalta (Hoye ym. 2018, 334). Pelaajien palkat ovat
nousseet 2003–2019 välisenä aikana 255 tuhatta dollaria, kun ’normaalin’ työntekijän
palkka on noussut samassa ajassa vain noin 3000 dollaria.

Kaava 10 MLB minimum salary (Christina Gough 2019) Kaava 11 Median earnings in U.S
(Erin Duffin 2019)

Palkkojen nousun syynä on liigojen ja seurojen odotuksien nousu, sopimusneuvottelujen
monimutkaisuus sekä nykypäivän näkyvien urheilutähtien lisääntyminen. Tähtien lisääntyminen mahdollistaa uusia kaupallisia mahdollisuuksia, kuten sponsorointi. Erinomainen
esimerkki tästä on Lionel Messi, jolla vuosittainen tulo 2017 oli noin 80 miljoonan dollaria.
Summa on suuri, mutta FC Barcelonalle hän tuo paljon kaupallisia mahdollisuuksia, sekä
tietenkin faneja paikanpäälle katsomaan peliä. On muistettava, että koko seura sekä liiga
hyötyvät tällaisesta urheilutähdestä myös taloudellisesti. (Hoye ym. 2018, 71–73.)

Seuraavassa esimerkissä esitellään yksityisensektorin keskipalkat (kaava 12) sekä jääkiekkojoukkue HIFK:n pelaajien vuosipalkat (kaava 13). HIFK:n pelaajabudjetti kaudelle
2019–2020 oli 3 300 000€, joka on Liigan korkein pelaajabudjetti. Vertailun vuoksi Liigan
alhaisin pelaajabudjetti oli Jukureilla 1 500 000€. (Parviainen 2019.)
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Kaava 12 HIFK pelaajien vuosipalkat (Hyytiä 2019) Kaava 13 Yksityisensektorin mediaanipalkat (Hanna Ahtonen 2019)

Suomessa tilastojen perusteella on huomattavissa ainakin se, että HIFK:n pelaajien
palkka on suurempi kuin toimistotyöntekijän palkka. On otettava huomioon, että jääkiekkopelaajien palkkojen suuruudet vaihtelevat paljon enemmän kuin toimistotyöntekijöiden palkat. Toisin sanoen on mahdollista, että jääkiekkopelaajien mediaanipalkka on alhaisempi
kuin toimistotyöntekijöiden. Jääkiekkopelaajien mediaanipalkka HIFK:ssa kaudella 2019–
2020 oli 58 307€. Suomalaisten mediaanivuosipalkka vuonna 2018 oli 39 336€.

2.3.2

Palkitseminen

Erkka Westerlund käy kirjassaan läpi erinomaisesti, kuinka hankalaa urheilijan palkitseminen voi olla. Esimerkiksi valmennusuran aikana hänen ollessaan UFA:n päävalmentajana
hänelle selvisi, että jokaisesta voitosta joukkueen pelaajat sekä johtoryhmä saisivat peruspalkan päälle vielä 1500€. Kauden ensimmäisen pelin he voittivat, mutta hävisivät seuraavat kaksi peliä, joten General Manager Leonid kysyi Erkalta, että vähennetäänkö jokaisen
pelaajan bonusta 50% vai rangaistaanko vain muutamia pelaajia sakoilla. (Westerlund &
Tuppurainen 2019, 307.)

Tämä esimerkki on erinomainen siitä, miten palkitsemista voidaan käyttää sekä porkkanana että myös keppinä. Toisaalta palkitseminen voi kääntyä omaa joukkuetta vastaan.
Esimerkiksi samassa joukkueessa selvisi myöhemmin, että pelaajilla oli ollut omia maali
sekä syöttöbonuksia, jotka toivat joukkueelle enemmän harmia, kuin hyötyä. UFA:ssa selvisi, että pelaajat olivat viimeisillä minuuteilla hyökänneet liian rohkeasti jahdatessaan
omia bonuksiaan. Tämän takia joukkue oli hävinnyt pelejä viimeisillä peliminuuteilla. Samassa yhteydessä selvisi myös, että pelaajat halusivat henkilökohtaisia palkitsemismenetelmiä, koska palkitsemisella pystyttiin kiertämään seurojen palkkakatot. (Westerlund &
Tuppurainen 2019, 308–309.)
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3

Motivaatio

”Ihminen voi elää ja toimia joko rohkeuden tai pelon kautta. Tehtäväni johtajana on saada
ihmiset toimimaan enemmän rohkeuden kuin pelon kautta”. Näillä sanoilla Pertti Korhonen
kiteyttää oman johtamisfilosofiansa. Samaisessa lausahduksessa kiteytetään myös sisäisen ja ulkoisen motivaation tekijät (taulukko 4). (Martela, Jarenko & Järvilehto 2015, 25.)

Taulukko 4 Ulkoinen- sekä sisäinen motivaatio (Martela ym. 2015, 27)
Ulkoinen motivaatio

Sisäinen motivaatio
Lähde

Rangaistukset ja ulkoiset palkkiot

Sisäinen innostus

Suojautuminen negatiivisuudelta

Positiiviseen etsiytyminen
Tuntuu

Reaktiivista

Proaktiivinen

Pelko

Rohkeus

Ihminen työntää itseään kohti

Tekeminen vetää puoleensa

Ahdistava sekä stressaava

Iloista sekä innostavaa

”keppi ja porkkana”

”leikki”
Seuraus

Kuluttava

Energisoiva

Näkökulman kaventuminen

Näkökulman laajentuminen

Uhkien näkeminen

Mahdollisuuksien näkeminen

Perinteinen, käskytykseen sekä hierakiaan perustuva yritys hyödyntää vain ulkoisia motivaation tekijöitä. Ulkoinen motivaatio tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että tekemisen syy
ei synny itse tekemisestä. Työntekijä ei ole innostunut kyseisestä työstä vaan vain siitä,
mitä hän saa työstä vastineeksi. Ulkoisella motivaatiolla voidaan vältellä jonkinlaista rangaistusta, kuten potkujen saamista. Ihminen, joka on pelkän ulkoisen motivaation varassa,
taipuu ahdistuneisuudelle, jolloin työnteko pidemmän päälle saattaa tuntua raskaalta ja
pakkopullalta. (Martela ym. 2015, 25–26.)

Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan sellaista motivaatiota, joka saa ihmisen tekemään tehtäviä, jotka ovat jo itsessään mielenkiintoisia sekä innostavia, ja joiden kautta tehtävät tuntuvat itsessään arvokkailta. Tällainen tekeminen ei kuormita työntekijää. Motivaatio on
proaktiivista, sillä ihminen tekee juuri niitä asioita mistä hän tykkää sekä arvostaa. (Martela ym. 2015, 26.)
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On hyvä muistaa, että elämässä molemmat motivaatiot sekoittuvat keskenään. Esimerkiksi ihminen tienaa töistä rahaa. Tällä rahalla hän ostaa ruokaa sekä viihdykettä perheelleen. Samanaikaisesti työ itsessään nostaa ihmisen statusta sekä kokemustasoa, jonka
kautta hänelle avautuu esimerkiksi uusia mahdollisuuksia uralla etenemiseen. (Martela
ym. 2015, 27.)

3.1

Motivaatio teoriat

Motivaatioteorioita on aikojen saatossa kehitelty monia, mutta teorioiden kulta-aika oli
1950-luvulla. Teoriat voidaan jakaa kahteen kategoriaan: tarveteoriat ja prosessiteoriat.
Tarveteoriat selittävät käyttäytymisen syitä, jotka vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen
sekä ylläpitävät sitä. Tarveteorioita ovat esimerkiksi Maslow’n tarvehierakia sekä Reissin
16 perustarpeen teoria. (Wikipedia 2016c.)

Prosessiteoriat havaitsevat yksilöllisiä eroja sisäisiin sekä ulkoisiin ärsykkeisiin. Teoriassa
tutkitaan, miten nämä ärsykkeet vaikuttavat käyttäytymiseen ja sen ohjautuvuuteen. Prosessiteoriat pyrkivät selvittämään, mistä opittu käyttäytyminen alkaa ja mihin se loppuu.
Prosessiteoria on esimerkiksi Vroomin odotusarvoteoria. (Wikipedia 2016c.)

3.1.1

Maslow’n tarvehierakia

Motivaatioteorioita löytyy maailmasta todella paljon, mutta yksi kuuluisimmista sekä käytetyimmistä teorioista on Maslow’n tarvehierakia, joka kehitettiin jo vuonna 1943. Maslow
keskittyi teoriassaan viiteen ihmisen tarpeeseen (kaava 14). (Latham 2012, 32–33.)

Itsensä
toteuttamisen
tarpeet
Arvostuksen
tarpeet

Rakkauden tarpeet

Turvallisuuden tarpeet

Fysiologiset tarpeet

Kaava 14 Maslow'n tarvehierakkia (Latham 2012, 33–34)
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Pyramidin alimassa kohdassa ovat ihmisen fysiologiset tarpeet eli perustarpeet. Ihmisen
muista tarpeista tulee tarpeettomia tai ne työnnetään taka-alalle niin pitkäksi aikaa, kun
perustarpeet ovat tyydytetty. Näihin tarpeisiin kuuluvat esimerkiksi orgasmin sekä ruuan
saaminen. Maslow’n mukaan näillä kahdella on tietty ominaisuus, joka hallitsee ihmisen
käyttäytymistä. Maslow’n mukaan, mitä enemmän ihmisellä on puutetta näistä asioista,
sitä enemmän alimman asteen tarpeiden saanti vahvistuu. (Latham 2012, 33.)

Turvallisuuden tarpeesta hyvä esimerkki on lapsi, joka kohtaa uusia, tuntemattomia ja outoja ärsykkeitä. Ärsykkeet herättävät hänessä kauhua tai vaaran tunnetta, joten lapsi hakeutuu turvaan esimerkiksi äidin tai isän lähelle. Aikuisilla turvallisuuden tarve ilmenee esimerkiksi rahan säästämisenä tai sijoittamalla ’pahan päivän’ varalle. Maslow’n mukaan ihmisillä on myös taipumista kääntyä uskonnon puoleen, sillä ihmiset hakevat elämäntarkoitusta vaikeina hetkinä. (Latham 2012, 33–34.)

Kun nämä kaksi alempaa tarvetta on tyydytetty, syntyy yleensä rakkautta sekä hellyyttä
vaativat tarpeet. Näiden tarpeiden torjuminen Maslow’n mielestä on ydin syy ihmisten väärinkäytöksille. (Latham 2012, 34.)

Toiseksi ylimmässä kohdassa on arviointitarpeet, kuten halukkuus vahvistaa itseään sekä
saavuttaa sellaisia saavutuksia, josta ihminen saisi arvostusta, kunnioitusta sekä itseluottamusta itselleen. Tarpeen torjuminen aiheuttaa avuttomuutta, heikkoutta sekä ala-arvoisuutta elämän ajan. (Latham 2012, 34.)
Pyramidin korkeimmalla tasolla on itsensä toteuttaminen, joka esiintyy Maslow’n mukaan
vasta, kun ihminen on täyttänyt kaikkien alempien tasojen ehdot. Tällä viitataan siihen,
että tässä vaiheessa ihminen vasta tietää, mitä hän haluaa itseltään sekä missä asiassa
hänellä olisi potentiaalia toteuttaa sekä kehittää itseään. (Latham 2012, 34.)

3.1.2

Reissin 16 perustarpeen teoria

Yksi tuoreimmista motivaatioteorioista on amerikkalaisen psykologina sekä psykiatrina toimineen Steven Reissin 16 perustarpeenteoria. Teoriassaan Reiss on pystynyt syventämään käsitystä, mikä meitä ihmisiä sisäisesti motivoi. Samalla hän on luonut RMP:n eli
motivaatioprofilointi työkalupakki. Pakin ideana on mitata ja tarkkailla erilaisia motivaation
lähteitä. (Mayor & Risku 2015, Steven Reissin motivaatiotutkimus.)

Reissin tutkimusryhmä löysi ihmisen elämälle 16 perustarvetta (liite 1), jossa jokainen perustarve ja tavoite korreloi keskenään. On todettu, että vain idealismiin sekä hyväksyntään
geeniperimällä ei ole merkitystä. 14 muuhun perustarpeeseen vaikuttaa ihmisen omat
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geenit. Kokonaisuudessaan motiivien lopulliseen muotoon vaikuttaa esimerkiksi kulttuuri,
kokemukset sekä yhteisön ja yksilön arvot. (Mayor & Risku 2015, Steven Reissin motivaatiotutkimus.)

Teoria painottaa yksilöiden ainutlaatuisuutta. Esimerkiksi erilaiset motiivit yhdistyvät jokaisessa ihmisessä erilaisella ja ainutlaatuisella tavalla, joka on juuri kyseiselle ihmiselle tyypillistä. Kaikki mahdolliset yhdistelmät ovat hyväksyttäviä ja mahdollisia. Reiss on painottanut tutkimuksissa suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä. Esimerkiksi vallantarve ja aktiivisuuden tarve heikentyy iän myötä. Tutkimuksissa on silti huomattu, että sellainen henkilö, joka on ollut aktiivinen liikunnan osalta 20-vuotiaana, on sitä myös 90-vuotiaana. (Mayor & Risku 2015, Steven Reissin motivaatiotutkimus.)

Yksiöiden käyttäytyminen sekä motiivit ovat Reissin mukaan, kuin sipuli (kaava 15), jossa
on monia kerroksia. Ulkoisin kuori on se mitä ihmisestä näkyy muulle maailmalle ja ydin
on ihmisen persoonallisuustekijät. Mitä syvemmälle sipulin sisälle päästää sitä vaikeampi
sitä on muuttaa. (Mayor & Risku 2015, Yksilölliset motiivit ja käyttäytyminen.)

Käyttäytyminen

Tiedot ja taidot

Asenteet

Arvot

Perustarpeet,
motiivit
(miksi?)

Kaava 15 Yksilön käyttäytyminen ja motiivit (Mayor & Risku 2015, Yksilölliset motiivit ja
käyttäytyminen)

3.1.3

Vroomin odotusarvoteoria

Teoria perustuu kolmeen perusarvoon: ihmisen panostus, suoritus sekä lopputulos. Tutkimuksessa huomattiin, että suoritus perustuu ihmisen yksityisiin tekijöihin, kuten persoonallisuuteen, taitoihin, tietoihin, kyvykkyyteen sekä kokemukseen. Vroom toteaa, että ihminen valitsee sellaisen tehtävän, joka motivoi häntä eniten. (Mulder 2018.)
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Teorian laskeminen perustuu kolmeen komponenttiin (kaava 16), jotka muodostavat motivaation voimakaavan, jota Vroom käyttää motivaatiovoiman laskemiseen. Vroom toteaa,
että työn ja suorituksen välillä on oltava positiivinen korrelaatio, jotta mahdollisimman hyvä
motivaatiovoima toteutuu. (Mulder 2018.)

Odotus
Instrumentaalisuus
Valenssi
Motivaatiovoima
Kaava 16 Victor Vroomin motivaatiovoiman laskukaava (Mulder 2018)

Ensimmäinen komponentti on odotus, joka kertoo siitä, minkälaisia ponnisteluja työntekijältä odotetaan, jotta kyseinen tehtävä saadaan suoritettua. Koettu tehtävän vaikeustaso
auttaa organisaatiota analysoimaan, mitkä tekijät vaikuttavat kyseisen työntekijän motivaatioon, jotta hänestä saataisiin paras irti. Tekijät saattavat olla esimerkiksi koulutustaso
tai esimiehen tuki. Vroom toteaa, että työntekijää voidaan kannustaa esimerkiksi porkkanalla, jos hän suorittaa tehtävän ajallaan ja oikein. Tämä edellyttää, että työntekijällä on
kaikki resurssit käytössä sekä johdon tuki takana. (Mulder 2018.)

Toisena komponenttina toimii instrumentaalisuus. Sanalla tarkoitetaan sitä, että jokainen
työntekijä on kuin instrumentti isossa orkesterissa, jolloin jokainen työntekijä vaikuttaa kyseisen yrityksen liiketoimintaan. Työntekijän suoritus on oltava riittävän hyvä, jotta organisaatio saa haluamansa tuloksen aikaiseksi. Suoritusta voidaan motivoida esimerkiksi aineellisilla tai aineettomilla palkitsemisen tavoilla. Prosessin on oltava läpinäkyvä, jotta
työntekijä uskoo, että paremmalla työnteolla ansaitsee esimerkiksi arvostusta. (Mulder
2018.)

Viimeisenä tekijänä vaikuttaa valenssi eli jokainen työntekijä kyseisessä yrityksessä arvostaa yrityksen tekemää tulosta. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeätä, että yritys tuntee
omat työntekijät ja heidän yksilölliset tarpeensa palkitsemisen suhteen. (Mulder 2018.)

Teorian mukaan työntekijät tehostavat työtään, kun palkkio on heille henkilökohtaisesti arvokas. Työntekijöiden on tiedettävä tarkemmin, minkälainen korrelaatio ponnistelun ja tu-
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loksen välillä on, jotta he tehostaisivat työtään. Organisaatio on Vroomin mukaan tiedostettava kolme seuraavaa prosessia, jotta työntekijöiden motivointi onnistuisi. Työntekijät
arvostavat palkkioita, parempi suorituskyky tuottaa suurempia palkkioita ja lisääntyneet
ponnistelut parantavat suorituskykyä. Jos yksikin näistä kolmesta ehdosta puuttuu, on motivointi huomattavasti vaikeampaa. (Mulder 2018.)

3.2

Motivaatio urheilussa

Urheilussa sekä työelämässä motivaatio on kuin liekki ihmisen sisällä, joka kertoo mihin
suuntaan kannattaa edetä, ja miksi edetä juuri sinne. Samalla tavalla kuin työelämäsä motivaatio voi tulla sisältä, mutta myös ulkopuolelta. Tyypillisiä ulkoisen motivaation lausahduksia urheilijoilta ovat ”tärkeintä on se, että fanit rakastavat” tai ”näytän joukkuekavereille, että osaan tehdä maaleja”. Tällaisessa motivaation tilassa pelaajalta intohimonleikki
palaa loppuun nopeasti, kun taas sisäisen motivaation omaavalla urheilijalla liekki kestää
pidempään. Sisäisen motivaation lausahduksia voisi olla ”rakastan tätä peliä” tai ”haluan
päästä ammattipelaajaksi ja teen kaikkeni asian etenemiseksi”. (Marsh 2014, 79–81.)

3.2.1

Urheilija

Urheilussa on enemmän muuttujia, kuin esimerkiksi yrityselämässä. Aki Hintsa kertoo kirjassaan, kuinka urheilijoilla täytyy olla ’ydin’ kunnossa, jotta heidän urheiluelämänsä pysyy
kasassa. Ytimen tiedostamisessa pelaaja vastaa kolmeen yksinkertaiseen kysymykseen
”tiedätkö, kuka olet, tiedätkö, mitä haluat ja hallitsetko omaa elämääsi?” Kysymyksien vastauksista pyritään selvittämään kyseisen urheilijan kestävä motivaatio. Urheilijan motivaatio perustuu parhaimmillaan intohimoon sekä arvoihin, sillä intohimo ajaa ihmistä eteenpäin ja pelaajan omat arvot ohjaavat häntä oikeaan suuntaan. Arvojen perusta on oltava
kunnossa. Arvot ovat kuin vankka ankkuri, johon urheilija voi luottaa, vaikka olisikin huonompiakin aikoja. Yleisesti hyviä urheilijan arvoja ovat kurinalaisuus ja tavoite olla paras
mahdollinen versio itsestään. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen urheilijalla on suurin
vastuu, vaikka valmentaja pystyykin auttamaan ja tekemään tavoitteiden saavuttamisesta
mahdollisen. (Saari & Hintsa 2015, 85, 94–95.)

Urheilijan motivaatiota voidaan tutkia esimerkiksi Ryanin & Decinin itsemääräytymisenteorian mukaan, jossa tarkastellaan pelaajien suoritusmotivaatiota. Tässä teoriassa yhdistyy
pelaajan sosiaaliset sekä kognitiiviset tekijät. Sosiaalisena tekijänä voi olla esimerkiksi valmennuksen vaikutus pelaajaan. Valmentajan tarkoituksena on auttaa löytämään sekä
hyödyntämään pelaajien psykologisia perustarpeita, jonka kautta pelaajalle itselleen muo-
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dostuu sisäinen motivaatio (taulukko 5). Tämän toteutuessa pelaajan oma kognitiivisuuden taso nousee, joka näyttäytyy esimerkiksi osallistumishalukkuutena. (Salmela-Aro, Salmela-Aro, Nurmi & Feldt 2017, 192.)

Taulukko 5 Ryanin & Decinin urheilijan psykologiset perustarpeet (Salmela-Aro ym. 2017,
193–194)
Psykologinen perustarve

Miten tarkoittaa?

Miten vaikuttaa?

Autonomia

Urheilija saa itse säädellä ja

Kehittää sisäistä motivaa-

vaikuttaa harjoitteluun

tiota, viihtyvyyttä ja kyvykkyyteen

Sosiaalinen yhteenkuulu-

Yksilön tuntemus, että hän

Kehittää joukkueen ke-

vuus

kuuluu johonkin ryhmään

miaa sekä yksilöiden sisäistä motivaatiota

Kyvykkyyden kokeminen

Yksilön luottamus omiin ky-

Tukee itsearvostusta, fyy-

kyihin

sistä kuntoa ja omaa kehonkuvaa

Autonomian määrällä itsemääräytymisteorian mukaan on merkitystä. Autonomian toteutuessa henkilö kokee enemmän sisäistä motivaatiota ja vähemmän ulkoista motivaatioita.
Motivoiva valmentaja kiinnittääkin huomiota jokaiseen yksilöön ja ottaa hänet mukaan harjoittelun suunnitteluun ja sen toteutukseen. (Salmela-Aro ym. 2017, 193.)

Sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa valmennusryhmän avoimuus on kaiken A ja O. Tähän liittyvät keskusteluiden avoimuus sekä urheilijan tunne siitä, että hän on tervetullut ja
arvostettu ja kokonaisuutena urheilija tuntee itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi (Salmela-Aro ym. 2017, 193–194).

Erinomaisen kyvykkyyden kokemisen onnistumiseen tarvitaan valmennusryhmältä korostusta esimerkiksi itsevertailussa, sillä urheilija kokee henkilökohtaista kyvykkyyden parantumista, kun verrataan hänen aikaisempia suorituksiansa nykyisiin (Salmela-Aro ym.
2017, 194).

Ampumahiihtäjänä tunnettu Ole Einar Björndalen on erinomainen esimerkki, kuinka ammattiurheilija vertaa vain omia suorituksiaan. Hän sanoi kerran haastattelussa, että hänen
perusvoimansa on se, että hän tutkii ja analysoi omia hiihtojaan ja ammuntoja, jotta hän
voi olla parempi ensi kerralla. (Larssen & Kivelä 2014, 50.)
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3.2.2

Valmentaja

Urheilussa on otettava huomioon myös valmennuksen vaikutus pelaajiin. Jukka Tiikkaja
(2014, 116) spekuloi kirjassaan sitä, että perinteinen palkitsemisjärjestelmä voi vääristää
pelaajien pätevyydet sekä heidän luonteenpiirteitänsä kehittymisen taustalla. Toisin sanoen järjestelmä voi vahvistaa jo olemassa olevia taitoja, mutta jättää heikommat kyvykkyyden taustalle.

Suomen valmentajat ry ja Suomen Olympiakomitea vuonna 2018 toteaa valmennuksesta
seuraavasti. ”Valmentaja auttaa urheilijaa löytämään, kehittämään ja käyttämään omia sisäisä voimavaroja. Toiminta perustuu urheilijan sisäiseen motivaatioon oppia, tai toisaalta
valmentajan tehtävä on ’herättää’ urheilijan motivaatioajattelu”. (Westerlund & Tuppurainen 2019, 124.)

Kuva 3 Erkka Westerlundin valmennuksen jäsentely (Tiikkaja 2014, 38)

Erkka Westerlund kuvailee nykypäivän valmennusta (kuva 3) seuraavalla tavalla. Keskiössä on ihmisen ajatukset sekä voimavarat, joita valmennuksen kautta pyritään kehittämään. Westerlund painottaa valmennuksessa mielen johtamista, sillä ennen valmennus
on perustunut pääasiassa ihmisen kehon valmennukseen. (Westerlund & Tuppurainen
2019, 120.)

Ihmislähtöisessä valmennuksessa valmentajalla on tärkeää, että hän auttaa pelaajaa tuntemaan itsensä paremmin. Sekä henkiset että fyysiset voimavarat ovat tunnettava ensimmäiseksi, jotta urheilijalle voidaan luoda parhaat mahdollisuudet itsensä kehittämiseen.
Kun pelaajalle luodaan parhaat mahdollisuudet tähän, hänen itsensä johtaminen sekä sisäisen motivaation tunnistaminen on helpompaa ja tehokkaampaa. (Westerlund & Tuppurainen 2019, 123–124.)
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4

Tutkimuksen toteutus

4.1

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on tutkimustapa, jolla pyritään saamaan syvällistä
tietoa tutkimuskohteilta. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja syventää aihetta yksilön
näkökulmasta. (SurveyMonkey s. a.) On luonnollista käyttää tutkimuksessani kvalitatiivista
tutkimusmenetelmää, sillä pyrin syventämään tietoa palkitsemisen vaikutuksista jääkiekkopelaajien motivaatioon.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään vähäistä otanta määrää, jotta tutkimuksesta
saadaan syvällisempi ja tarkempi. Tutkimuksessa aineiston valinta on tärkeää, sillä sen
kattavuus määrittelee, millaiseksi tutkimuksen kokonaisuus muodostuu sekä millainen
analyysi tutkimuksesta aiotaan tehdä. Tavallisesti laadullisessa tutkimuksessa käytetään
haastattelua, kyselyä, havainnointia tai erilaisista aineistoista kerättyä tietoa. Haastattelut
ja kyselyt yleisesti mielletään synonyymeiksi, vaikka tiukkaa erottelua ei ole kannattavaa
tehdä. Haastatteluissa haetaan enemmän tilannetta, jossa haastattelija haastattelee haastateltavaa henkilökohtaisesti sekä merkitsee tiedonantajan vastaukset muistiin. Kyselyssä
tiedonantaja täyttää itsenäisesti lomakkeen joko kotonaan tai valvotussa ympäristössä.
Toiseksi käytetyin tiedonkeruujärjestelmä on havainnointi. Havainnointia kannattaa käyttää silloin, kun tutkittavasta asiasta ei tiedetä paljoakaan. Menetelmässä on hyvää se, että
tutkittava asia nähdään oikeassa ympäristössä. Muita aineistonkeruumenetelmiä on esimerkiksi päiväkirjan pitäminen, jossa tutkittava henkilö pitää päiväkirjaa tutkittavasta asiasta. (Eskola & Suoranta 1998, 64–66; Tuomi & Sarajärvi 2018, 84–85, 93–94, 96–97.)

4.1.1

Teemahaastattelu

Teemahaastattelu eli puolistrukturoituhaastattelu perustuu lähes syvälliseen haastatteluun
eli avoimeen keskusteluun. Teemahaastattelun erona on vain se, että keskustelualue on
rajattu tiettyyn alueeseen. Opinnäytetyössäni keskustelunteemat perustuvat palkitsemiseen, motivaatioon sekä jääkiekkoon. Kysymykset, kysymysten muodot sekä järjestys
vaihtelevat tutkimushenkilön mukaan. Teemahaastattelun ideana on tiedostaa, miten ihmiset tulkitsevat asioita sekä minkälainen merkitys juuri sillä asialla on. On mahdollista ja
jopa toivottavaa, että vuorovaikutustilanteessa syntyisi syventäviä kysymyksiä, jotka syventäisivät tutkimustuloksia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87–88; Saaranen-Kauppinen &
Puusniekka 2006a.)
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4.2

Haastateltavat

Pelaaja A on hieman alle 30-vuotias jääkiekkopuolustaja, joka tällä hetkellä pelaa eurooppalaisessa joukkueessa. Ennen ulkomaille siirtymistä hän pelasi Mestiksessä sekä Liigassa satoja pelejä. Parhaimpana kautena hän on tehnyt 44 pelissä 38 tehopistettä.

Pelaaja B on entinen jääkiekkopelaaja. Hän pelasi koko ikänsä Suomessa. Yhteensä hän
pelasi yli 400 peliä Liigassa sekä Mestiksessä- Hän on voittanut Liigamestaruuden kerran
urallaan. Pelaaja B on yli 30-vuotias ja hänen pelipaikkansa vaihteli puolustajasta hyökkääjään. Parhaimpana kautena hän teki 42 pelissä 17 tehopistettä sekä jäi plus-miinustilastossa +24.

Pelaaja C on hieman yli 20-vuotias suomalainen. Hän on pelannut suurimman osan jääkiekkourastaan junioripuolella, mutta hänellä on nuoresta iästä huolimatta pelannut noin
100 peliä Liigassa. Hän pelaa oikeaa tai vasenta laitahyökkääjää ja parhaimpana kautena
hän on tehnyt 47 pelissä 21 pistettä. Hän oli voittamassa alle 18-vuotiaiden -maailmanmestaruuskisojen kultaa.

Pelaaja D pelasi aikanaan keskushyökkääjää ja parhaimpana kautena hän teki 61 pelissä
56 tehopistettä. Suurimman osan urastaan hän pelasi Liigassa (noin 500 peliä) Pelaaja on
myös pelannut eri puolilla Eurooppaa sekä Pohjois-Amerikassa.

Pelaaja E pelasi suurimman osan peleistä vasenta laitahyökkääjää Liigassa. Hänellä on
yli 500 pelin kokemus Liigasta ja hänen parhaat tehonsa olivat 51 pelissä 20 pistettä. Palkintokaapista häneltä löytyy esimerkiksi muutama SM-liiga mestaruus sekä pronssinen
mitali.

Pelaaja F on yli 35-vuotias puolustaja, joka on pelannut Liigassa yli 400 peliä sekä
SHL:ssä ja KHL:ssä melkein 500 peliä. Hän on myös pelannut muuallakin Euroopassa
muutamia pelejä. Hän on myös nelinkertainen SM-liigan mestari sekä maailmanmestari.
Hänellä on myös muita saavutuksia, kuten pronssia ja hopeata SM-liigasta. Parhaimmillaan hän on tehnyt 19 pistettä 55 pelissä.

Pelaaja G on voittanut urallaan Ruotsin SHL:n sekä SM-liigan. Hän on myös ollut voittamassa olympiahopeaa, pronssia sekä maailmanmestaruuskisoissa hopeaa. Hän on pelannut Liigassa yli 500 peliä sekä Ruotsin SHL:ssä noin 300 peliä. Hän on myös käynyt
pelaamassa KHL:ää sekä NHL:ää. Parhaalla kaudella hänellä oli 23 tehopistettä 57 pelissä sekä plus-miinus-tilasto hänellä oli +27.
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Agentti A:lla on yli 15 vuoden kokemus pelaaja-agentin töistä. Hän on hoitaa pelaajille
urasuunnittelut, sopimuksien neuvottelut sekä heidän lakiasiansa. Urheiluliiketoiminta, valmennus, tapahtumien järjestäminen ja liiketoiminnan suunnittelu kuuluvat hänen taitoihinsa. Hänellä on esimerkiksi pelaajia Liigassa sekä Mestiksessä.

Valmentaja A on toiminut valmentajana 2001 vuodesta lähtien. Hän on ollut päävalmentajana monissa Liigan seuroissa sekä voittanut kerran Liigan runkosarjan ja SM-liigan
pronssisen mitalin. Hän on toiminut myös Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntijana.

Urheilujohtaja A on entinen jääkiekkopelaaja, joka on pelannut esimerkiksi Liigassa sekä
Mestiksessä. Uran jälkeen hän on toiminut agenttina ja nykyisin hän toimii Liiga seuran urheilujohtajana. Tässä tehtävässä hän on ollut muutaman vuoden.

4.3

Haastattelun toteutus

Kaikki haastattelut toteutettiin puhelimitse, vaikka alkuperäisen suunnitelman tarkoituksena oli tehdä haastatteluja esimerkiksi kahvikupin ääressä. Valitettavasti Koronaviruspandemia esti nämä haastattelut. Haastattelujen pituudet riippuivat vastauksien syvällisyydestä, mutta keskimäärin haastattelut kestivät puolesta tunnista hieman yli tuntiin. Jokainen haastattelu nauhoitettiin puhelimellani. Haastattelun yhteydessä kysyin jokaiselta tutkimushenkilöltä luvan nauhoittamiseen. Tämä antoi minulle vapauden keskittyä kokonaan
haastatteluun, joka mahdollisti syventävien kysymysten kysymisen.

Pelaajien kysymyspatteriston osat jaoin kolmeen osa-alueeseen (liite 2). Ensimmäisessä
osa-alueessa tutkin henkilökohtaista palkitsemista. Pyrin selvittämään mitkä aineellisetsekä aineettomat palkitsemistavat ovat onnistuneet ja mitkä ovat epäonnistuneet. Näiden
perusteella kysyin mitkä palkitsemistavat motivoivat eniten ja ovatko ne realistisesti tavoitettavissa. Näiden jälkeen pyrin selvittämään kumpi motivoi enemmän, aineellinen vai aineeton palkitsemisen tapa ja miksi. Toinen osa-alue eteni täsmälleen samalla tavalla kuin
ensimmäinen, mutta kysymykset olivat joukkueen näkökulmasta. Patteriston viimeisessä
osiossa kaikki kysymykset olivat erilaisia ja erillisiä toisistaan. Pyrin selvittämään, että
onko palkitsemisella minkäänlaista merkitystä joukkueen tulokseen. Kysyin myös siitä,
oliko yksilön ja joukkueen palkitsemisessa ollut ristiriitatilanteita. Viimeiseksi kysyin vielä
valmentajan vaikutuksesta motivaatioon sekä agentin vaikutuksesta sopimuksiin.

Agentin kysymyspatteristo (liite 3) eteni melkein samalla tavalla kuin pelaajien kysymyspatteristo, mutta yhdistin pelaajien sekä joukkueen palkitsemisen, sillä pyrin saamaan
vastauksien pääpainon yksilöiden palkitsemiseen. Agentin osuuteen tein lisäyksen, jossa
kysyin sopimusneuvotteluista ja niiden synnystä. Valmentajan kysymyspatteristo (liite 4)
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eteni samalla tavalla kuin pelaajien kysymyspatteristo, mutta kysymysten asettelu oli vaihdettu esimiehen näkökulmaan. Urheilujohtajan kysymyspatteristo (liite 5) oli melkein samanlainen kuin pelaajien kysymyspatteristo, mutta kuten agentin osuudessa, yhdistin pelaajien sekä joukkueen palkitsemisen, Tällä kertaa vastauksien pääpaino oli joukkueen
palkitsemisessa. Urheilujohtajan patteristoon lisäsin vielä liiketoiminnallisen näkökulman.

Palkitseminen
• Aineeton/Aineellinen
• Yksilö/Joukkue
Pelaajat (11 kysy-

Urheilujohtaja (10 kysy-

mystä): Henkilökohtai-

mystä): Liiketoiminnalli-

nen näkökulma

nen näkökulma

Valmentaja (10 kysy-

Agentti (7 kysymystä):

mystä): Esimies näkö-

Sopimusnäkökulma

kulma

Motivaatio
Kaava 17 Tutkimuksen osa-alueet

Pääkysymysten määrä kysymyspatteristossa (kaava 17) vaihteli tutkimushenkilöiden mukaan. Huomasin joissain haastatteluissa, että kysymyksiin oli vaikeaa saada täysin sitä
vastausta mitä hain. Pääasiassa sain juuri niitä vastauksia mitä pyrin saamaan. Muutamassa haastattelussa poistuttiin hieman sivutielle, mutta se ei haitannut itse haastattelun
kulkua. Näiden sivukulkujen voi sanoa jopa parantaneen haastattelua, sillä nämä poistumiset toivat rennomman tunnelman keskusteluun sekä haastateltavalle saattoi tulla mieleen lisätietoa esimerkiksi edelliseen kysymykseen. Haastattelujen jälkeen litteroin haastattelut. Lähetin muutamalle haastateltavalle litteroinnit, jotta he voivat vielä lisätä tai korjata vastauksiaan.

4.4

Laadullinen sisällönanalyysi

Sisältöanalyysissä aineistoa tarkastellaan tiivistäen, eroja etsien, eritellen ja yhtäläisyyksiä
etsien. Tarkastelu tapahtuu melkein mistä tahansa dokumentista, kuten kirjoista, haastatteluista ja keskusteluista. Analyysin tavoitteena on muodostaa tiivistetty kuvaus tutkitta-
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vasta asiasta, jonka kautta tutkimuksen tulokset olisivat kytköksissä laajempaan kontekstiin sekä muihin samanlaisiin tutkimustuloksiin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka
2006b.)

Sisältöanalyysiä voidaan peilata joko aineistoon tai suoraan valmiiseen teoriaan. Aineistopohjaisessa analyysissä teorialla tai aikaisemmilla havainnoilla ei pitäisi olla minkäänlaista
merkitystä lopputulokseen. Tavoitteena on luoda aineistosta teoreettinen kokonaisuus.
Tällainen on harvinaista, sillä aivan uutta ”puhdasta” tietoa on vaikeaa luoda ilman minkäänlaista viittaamista käytettyihin käsitteisiin. Vaikeuden vuoksi on kehitetty teoriaohjaava analyysimenetelmä, jossa on samanlaiset periaatteet kuin aineistopohjaisessa,
mutta siinä teoria toimii apuvälineenä. Analysointivaiheessa otetaan huomioon teoria sekä
kerätty aineisto. Analyysi perustuu teorian peilaamiseen uudessa kehyksessä. Tämä
eroaa teoriapohjaisesta analyysistä, jossa käsitellään olemassa olevia teorioita, malleja tai
kehyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108–111.)

Näistä kolmesta vaihtoehdoista käytän opinnäytetyössä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä,
sillä tutkimuksessa en pysty luomaan aivan uutta tietoa ja sen vuoksi käytän teoreettisia
käsitteitä apunani analysoinnissa. Teoriaohjaavassa sisältöanalyysissä analyysi etenee
aineistopohjaisen sisällönanalyysin mukaan (kaava 18). Ainoastaan viimeisessä vaiheessa analysointi on erilainen. Aineistolähtöisessä analyysissä pääluokista kootaan uusi
käsite, kun taas teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä se korvataan teoreettisilla käsitteillä.
Muuten teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee normaalisti aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125, 133.)
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Haastattelujen kuuntelu ja litterointi

Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaminen

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen

Samankaltaisuuksien sekä erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista

Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely sekä yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen

Alaluokkien yhdistäminen ja niistä yläluokkien muodostaminen

Yläluokkien yhdistäminen pääluokiksi ja kokoavan käsitteen luominen

Kaava 18 Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123)

Ensimmäinen analyysivaihe sisältää redusoinnin eli pelkistämisen. Tämä tarkoittaa, että
alkuperäisestä aineistosta karsitaan kaikki epäolennaiset pois. Tämän jälkeen aineisto
klusteroidaan eli ryhmitellään. Klursteroinnissa aineisto käydään läpi ja sieltä valitaan samankaltaisuuksia sekä erilaisuuksia. Ryhmittelyssä samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet muodostavat alaluokkia. Alaluokat muodostavat yläluokkia, joista muodostuvat pääluokat.
Nämä kuvastavat jokaisen luokan ominaisuutta, piirrettä tai käsitystä. Tämän jälkeen normaalisiti aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä alkaisi viimeinen vaihe, mutta kuten edellisessä kappaleessa kuvailin, tämä vaihe ei ole tarpeellinen tutkimukseni kannalta. (Tuomi
& Sarajärvi 2018,123–125.)
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5

Tulokset

5.1

Yksilölliset palkitsemistavat

Kokonaisuudessaan aineelliset palkitsemisen tavat motivoivat pelaajia, mutta eivät yhtä
paljon kuin aineettomat palkitsemisen tavat. Jokainen pelaaja pystyi samaistumaan pelaaja A:n kommenttiin.
Kun saat arvostusta, pääset pelaamaan enemmän. Sitä kautta todennäköisesti tulos
paranee ja vastuu lisääntyy. Eli saat enemmän peliaikaa ja teet tulosta. Niin pitkässä
juoksussa pääset pelaamaan, sitä kautta markkina-arvo nousee ja pystyt saamaan
enemmän palkkaa ja paremmat luontaisedut. Se on pakko valita aineettomat, koska
aineettomat johtaa käytännössä siihen aineelliseen.

Tuloksista voi huomata sen, että jokaisella yksilöllä aineeton motivoi enemmän, vaikkakin
esimerkiksi pelaaja B mainitsi, että uran alkuaikoina vastaus olisi ollut ehkä erilainen, sillä
perhe oli elätettävänä. Pelaaja F kommentoi aiheeseen, että ”Ei tätä ilmaiseksi tekisi,
mutta raha on huono motivaattori”. Jokainen pelaaja pystyi samaistumaan tähän kommenttiin.
Monen pelaajan kohdalla pohdittiin myös joukkuevalintoja ja kuinka paljon niihin vaikuttaa
kokonaisuudessaan palkitseminen. Agentti A kiteyttää asian erinomaisesti. ”Parasta palkkaa ei kannata aina ottaa. Toisessa seurassa voit saada vähemmän palkkaa, mutta se tekisi itse uralle ja sen kehittymiselle parempaa. Seuraava sopimus onkin sitten isompi tämän jälkeen”.

5.1.1

Aineelliset palkitsemistavat

Kuusi seitsemästä pelaajasta kommentoi, että ammattilaispuolella raha motivoi. Sekä
palkka että bonukset motivoivat eniten pelaajia, mutta keskusteluissa kävi ilmi, että yksilölliset bonukset ovat pitkälti poistuneet. Nykyisin haetaan enemmän joukkueen palkitsemista. Tämä nousi melkein jokaisessa haastattelussa esiin, mutta muutamalta pelaajalta
löytyi vielä henkilökohtaisia bonuksia (taulukko 6).
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Taulukko 6 Erilaiset henkilökohtaiset bonukset
Bonukset
Tietyn pistebonusrajan ylittäessä sai suoraan paremman sopimuksen seuraavaksi kaudeksi eli kauden pisteet x määrä korreloi suoraan y määrän rahaa seuraavalle kaudelle
Tietty määrä tehopisteitä ja saat tietyn määrän rahaa, mutta +/- -tilasto on oltava
plussan puolella
Bonus siitä, jos pääsee MM-kisoihin.
Sai tietyn bonuksen, kun palkka ei ollut sillä tasolla millä se pitäisi olla peliesitysten perusteella
Henkilökohtaisista bonusjärjestelmistä kävi ilmi, että ne motivoivat vain silloin kun ne ovat
fiksusti järjestelty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat linjassa joukkueen palkitsemisen kanssa sekä niiden on oltava realistisesti tavoitettavissa. Mielenkiintoista oli huomata, että esimerkiksi valmentaja A:n mukaan, ”Bonusjärjestelmät laahaavat jäljessä.
Seuralla ei ole varaa bonuksiin, sillä kaikki rahat menevät palkkoihin”. Monesti bonusjärjestelmän jälkeen jäänti johtui siitä, että pelaajien palkat kauden aikana saattoi jopa kolminkertaistua. Syynä oli myös se, että henkilökohtaiset bonukset ovat poistumassa. On
havaittu, etteivät ne eivät aina edistä joukkueen yhteistä tavoitetta.

Urheilujohtaja A:n kanssa keskustelussa kävi ilmi, että bonuksia maksettaessa seuralle on
tultava myös rahaa sisälle. Tähän pohjautuu kyseisen joukkueen palkitsemisen strategiaan. Liiketoiminnallisesta näkökulmasta urheilujohtaja A:n mukaan, palkitsemisen strategisena tavoitteena on päästä välieriin tai pelata kolme tai neljä kotipeliä pudotuspeleissä,
jotta urheilullinen ja liiketoiminnalliset tavoitteet toteutuvat palkitsemisen alueella. Hänen
mukaansa tämä on normaali käytäntö melkein jokaisessa Liiga-joukkueessa. Tutkimuksessa halusin myös selvittää, kuinka strategiaa seurataan ja kuka siitä on vastuussa. ”Toimitusjohtaja seuraa viikoittain. Se on tosi tarkka siitä että, missä mennään tuloksellisesti ja
budjettiin nähden. Kuukausimyyntiin ja kuukausitulosta seurataan. Seuraan itse Excelpohjaisesti, että milloin kukakin osuu mihin bonukseen”. Kokonaisuudessaan hän kommentoi sitä, että vaikka kyseessä on urheiluseura niin palkisemisjärjestelmä perustuu talouteen, mutta siitä pystytään myös jonkin verran joustamaan urheilullisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Esimerkiksi:
Mestaruusbonuksien lisäksi seura tuo joukkueelle mestaruusjuhlat ja matkat. Seuran
on oltava valmis näyttämään, että tämä oli ainutlaatuinen tapahtuma. Seuralla pitää
olla pelisilmää, vaikka taloudellisesti juuri silloin ei olisi järkeä tehdä sitä niin seuran
on nähtävä pidemmälle mitä tämä hyödyttää, kun asiat hoidetaan viimeisen päälle.
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Palkka oli monelle pelaajalle päämotivaattori. Vastauksista ilmeni, että palkan merkitys
motivaatiolähteenä vaihteli uran eri vaiheissa. Pitkässä juoksussa, vaikeina aikoina sekä
uran alussa palkka oli motivoinut eniten pelaajia. Palkalla näytetään, kuinka paljon pelaajaa arvostaan ja halutaan. Monien pelaajien kanssa kävi ilmi, että he eivät kauden aikana
mieti ollenkaan palkan suuruutta, mutta silti rahallista motivaattoria ei voi aliarvostaa. Se
on silti työntekoa, vaikka rakastaakin lajia. Perheestä ja lähimmäisistä huolehtiminen pitää
jollakin rahoittaa.

Luontaisedut eli asunto, auto, netti, ruoka ja puhelinetuudet vaikuttivat silloin enemmän,
kun pelaaja oli siirtymässä ulkomaille pelaamaan. Pelaaja F:n mukaan, motivaatiota edistää tiedostamattomasti, kun kännykkäliittymä sekä nettiyhteys on avattu valmiiksi tulevassa joukkueessa. Hän ei ole ottanut itsestään selvyytenä esimerkiksi yhteistyökumppanin ravintolaa, jossa on voinut syödä hyvän lounaan edulliseen hintaan. Pelaaja F:n mukaan, ”Se on ollut hyvä apu, kun otetaan huomioon pyhä kolmio: ravinto, lepo, rasitus”.
Nämä kaikki asiat antavat pelaajalle tiedon, että hänestä välitetään. Tämä hänen mukaansa vaikuttaa mihin joukkueeseen menee alitajuntaisesti. Yleensä hän valitsee sen
seuran missä nämä ovat kohdillaan. Pelaaja A yhtyy myös hänen kommentointiinsa, sillä
hänen mielestään oikeanlainen asunto ja auto auttavat motivaation. Tällä joukkue osoittaa, että hänet halutaan pitää joukkueessa pidemmän aikaa. Tähänkin aiheeseen löytyi
erilainen kommentti, sillä pelaaja G:n mukaan, ”Suomessa asunto, auto eikä myöskään
ulkomailla tuntunut kovin palkitsevalta, vaikka niitä löytyikin”.

Varusteet olivat kaikilla pelaajilla kohdillaan ja esimerkiksi pelaaja C mukaan varusteet
ovat olleet täydelliset nauhoista huppareihin saakka. Monet pelaajat mainitsivat esimerkiksi terä- ja mailasopimuksien olevan erittäin tärkeitä, joskin ne ovat itsestään selvyyksiä.
Urheilujohtaja A kommentoi asiaa, että ”Varustepuoli on hyvässä halussa. Ne ei niinkään
koidu ongelmaksi. Sopimuksiin kuuluvat esimerkiksi erikoisterät”.

Epäonnistuneita aineellisia palkitsemisen tapoja löytyi muutamia. Esimerkiksi pelaaja A:n
mukaan,
Epäonnistunut sopimusneuvottelu on sellainen, että olet kuullut hyvää seurasta,
mutta neuvotteluissa seurajohto kokeilee jotain ihan väärää summaa. Seurajohto
ajattelee, että lähden paljon halvemmalla ja tiedän, että voisin saada 30% tai 40%
enemmän palkkaa kuukaudessa jossain muualla.
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Kokonaisuudessaan aineelliset palkitsemisen tavoitteet olivat realistisesti tavoitettavissa,
sillä ne sovitaan seuran ja pelaajan välillä. Suurin osa vastasi, että yhdessä sovitut bonukset ovat olleet myös realistisesti tavoiteltavissa. Pelaajat itse tietävät, mitkä tavoitteet ovat
realistisesti saavutettavissa.

Liitteeseen 6 on koottu haastateltavien käsitys yksilön aineellisesta palkitsemisesta. Taulukko on yhteenveto, johon on kerätty haastateltavien mielipiteet onnistuneista tavoista
sekä epäonnistuneista tavoista ja kuinka nämä ovat vaikuttaneet motivaatioon. Taulukossa esitellyt pääluokat, yläluokat sekä alaluokat perustuvat opinnäytetyön tietoperustaan. Näitä samoja aiheita käsittelin jokaisen haastateltavan kanssa.

5.1.2

Aineettomat palkitsemistavat

Agentti A:n mukaan vain Suomessa pelaavien pelaajien sopimukset sisältävät pelkästään
aineellisia palkitsemisen tapoja eli missään sopimuksessa itsessään ei mainita aineettomista palkitsemisen tavoista. Tämä tilanne on erilainen ulkomailla, jossa esimerkiksi sopimukset sisältävät erilaisia koulutuksia, sillä niillä on itsessään rahallinen arvo.

Itse pelaamiseen ja peliaikaan liittyi positiivista sekä negatiivista. Esimerkiksi pelaaja D:n
mukaan,
Kuka pelaa parhaiten saa myös peliaikaa eniten. Tasa-arvoinen palkitseminen näkyy joukkueen pelaamisessa positiivisesti. Näin ei ole kuitenkaan aina ole ollut kaikissa joukkueissa, sillä se riippuu paljon valmentajasta. Epätasa-arvoisuus vaikuttaa
negatiivisesti. Esimerkiksi, jos oma paikka on sementoitunut, vaikka pelaisi hyvin tai
huonosti. Varsinkin, jos pelaa hyvin eikä siitä palkita niin se alentaa motivaatiota.
Peliesityksen olisi hyvä korreloida suoraan peliaikaan.

Kaikki haastateltavat pystyivät yhtymään tähän ja keskusteluissa heräsi mielenkiintoisia
havaintoja tasa-arvoisuudesta sekä ilmapiirin merkityksestä joukkueeseen ja tulokseen.
Samaan aiheeseen pelaaja F:n mukaan, ”Peliaika on tärkeää, mutta sitä ennen on saatava arvostus tai palaute”. Palauteet ja arvostukset nousivat jokaisen pelaajan kohdalla
puheen aiheeksi. Keskusteluissa kävi ilmi, että suurimaksi osaksi pelaajat kaipasivat
enemmän palautetta sekä arvostusta. Esimerkiksi juuri pelaaja F kommentoi asiaa seuraavasti.
Tunnustukset hyvin tehdystä työstä on kiva saada. Pelikaverilta tai valmentajalta tuleva tunnustus on merkittävin. Ottelutapahtumien läpikäynnin yhteydessä olisi hyvä
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saada henkilökohtaista palautetta. Kaudessa on 60–80 peliä ja olisi hyvä saada niiden yhteyksissä palautetta, mutta näinhän se ei ole. Henkilökohtainen palautteen
saaminen on jopa harvinaista sekä se on valitettavasti viimeisten vuosien aikana
muuttunut. Se, että palautetta annetaan vain epäonnistuneesta suorituksesta niin
pitäisi muuttua enemmän hyvien suoritusten läpikäyntiin. Videolta pitäisi näyttää
mitä joukkue on hakemassa ja millä tasolla pelaaminen pitäisi olla. Pitäisi olla taitoa
nähdä se hyvin tehty työ ja siitä saada sitä palautetta.

Kaikilla pelaajilla oli hieman erilainen käsitys asiasta, mutta yleisimmät olivat, että palautetta olisi hyvä saada vähintään viikoittain sekä sen pitäisi tulla automaattisesti hyvässä
joukkueessa joukkuekavereilta sekä valmentajalta. Ristiriitaa syntyi siitä, kuinka paljon pelaajat arvostavat fanien palautetta. Pelaaja E kiteyttää asian, johon moni pystyi samaistumaan erinomaisesti. ”Eniten motivoi sisäinen arvostus ja toissijaisesti merkitsi paljon faneilta saatu arvostus ja se yhteisö siinä ympärillä”.
Valmentaja A oli huomannut saman asian ja kommentoi, ”Palautteen antaminen ja urasuunnittelu kuuluu arkiseen työhön. Pelaajalla on myös vastuuta hakea sitä palautetta ja
kommunikaatiota. Odotusarvo on hurja.” Hän avasi minkälaisilla tavoilla hän yrittää antaa
palautetta joukkueelle ja yksilöille. ”Yritän nostaa pelin jälkeen pelaajien keskuudessa onnistuneita pelaajia, ei aina samoja. Tästä tulee hyvä mieli ja hyvä olo joukkueelle. Tavoitteenani on valmentaa onnistumisten kautta. Pelaaja tekee 8/10 oikein. Pyrin huomiomaan
ne kahdeksan onnistumista enkä kahta epäonnistumista”. Samassa hän kertoi, että valmennustiimi oli kuunnellut pelaajia. He huomasivat, että pelaajat tarvitsevat erilaista ja tiheämpää henkistä valmennusta. Esimerkiksi mitä valmentaja A joukkueen kanssa on
suunnitellut tulevaisuuteen:

Kesällä, pitkissä päiväpalavereissa puhutaan pelin pelaamisesta, urheilullisuudesta
sekä palautteen annosta. Tehdään ensiksi kesällä ja jatketaan syksyllä, jotta valmentaja oppii tuntemaan pelaajat paremmin. Kesällä saattaa olla jopa puolentoista
tunnin keskusteluja. Pyritään, että se ei jäisi pelkkään kesään ja syksyyn. Kevään
aikana lyhyitä tapaamisia jopa viikon välein.

Opinto- ja urapoluista syntyi erityisen paljon keskustelua, sillä suurin osa vastaajista olisi
ollut kiinnostunut tällaisista mahdollisuuksista, mutta uran aikana monilla ei ole ollut tarjolla tällaisia. Esimerkiksi pelaaja F kertoi haastattelun aikana, että hänelle ei ole avautunut uran aikana tällaisia mahdollisuuksia, mutta tällainen mahdollisuus urapoluille olisi ollut todella motivoiva. Valmentaja A kommentoi asiaa seuraavalla tavalla,
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Urapolkuja on ollut jonkin verran, vaikka ne on ollut yksittäistapauksia. Uran loppuvaiheilla sovitaan, että jatkaako pelaaja seurassa, joko toimistohommissa tai valmennustehtävissä. Koulutusta on ollut esimerkiksi liikunnanohjaajatutkinnon kautta.
Nuorten pelaajien kannalta räätälöityä koulunkäyntiä mahdollistetaan.

Haastatteluissa nousi esiin, että jos pelaaja haluaa päästä opiskelemaan niin hänen on
oltava hereillä ja kysyttävä asiasta. Kuitenkin todennäköisin vaihtoehto on päästä pelaajayhdistyksen kautta opiskelemaan. Tätä samaa asiaa pohti urheilujohtaja. ”Urapolkuja
tällä hetkellä ei ole. Ennen on ollut yhteistyösopimuksia, mutta niitä pitäisi tuottaa enemmän ja paremmin”.

Ainoastaan yhdellä pelaajalla oli ollut jonkinlainen urapolku. Pelaaja E:n mukaan hänelle
on tarjottu urapolkuja seuran ja seuran kuuluvan henkilön kautta. Hän on päässyt kesätyöpaikkaan, jonka jälkeen hän on käynyt keskusteluita, mihin hän tähtäisi tulevaisuudessa.
Keskustelujen jälkeen häneen oli luotu uskoa ja hän päätti pyrkiä kauppakorkeakouluun,
missä hän on edelleen. Tällaiset ovat harvinaisempia esimerkkejä ja tämäkin tapahtui
vasta ammattiuran jälkeen. Haastatteluissa kävi ilmi, ettei kaikkia opinto- ja urapolut kiinnostaneet. Esimerkiksi pelaaja G kuvailee, ”Ei ole ollut urapolkuja oman uran aikana tai ei
ole ehkä kiinnostanutkaan”.
Epäonnistuneita palkitsemisentapoja löytyi palautteen puolelta, kuten pelaaja F sanoi,
”Jos joukkueesta puuttuu palautteen saaminen, niin pelaaja ei tiedä missä mennään. Pelataanko hyvin vai huonosti”. Kokonaisuudessaan epäonnistuneet aineettomat palkitsemisen tavat liittyivät huonoon esimiestyöhön.

Liitteeseen 7 on koottu haastateltavien käsitys yksilön aineettomasta palkitsemisesta.
Taulukko on yhteenveto, johon on kerätty haastateltavien mielipiteet onnistuneista tavoista sekä epäonnistuneista tavoista ja kuinka nämä ovat vaikuttaneet motivaatioon.
Taulukossa esitellyt pääluokat, yläluokat sekä alaluokat perustuvat opinnäytetyön tietoperustaan. Näitä samoja aiheita käsittelin jokaisen haastateltavan kanssa.

5.2

Joukkueen palkitseminen

Kysyttäessä kumpi motivoi joukkuetta enemmän aineelliset vai aineettomat vastaukset
vaihtelivat puolin ja toisin. Molemmat valmentaja A sekä urheilujohtaja A totesivat, että
Vaikea sanoa kumpi motivoi enemmän, riippuu siitä matkasta ja mikä joukkueelle
sopii. Pitää löytää joukkueelle yksilöllinen tapa edetä. Ehdoton ehto on rehellisyys ja
avoimuus. Keinottelulla ja teennäisyydellä kaivetaan vain hautaa itselleen. Uralla on
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tullut hutilyöntejä esimerkiksi palautteenannosta. Silloin on vain pyydettävä pelaajalta anteeksi ja sanottava, että mokasin.

Riippuu niin paljon mikä seuran käytäntö on. Jos on isot aineelliset bonukset voittamisesta niin kyllä se jollakin tavalla motivoi, mutta lähtökohtana on se, että pelaajat
haluavat voittaa. Kyllä ne aineettomat motivoi enemmän, jos joukkueessa on enemmän sellaisia pelaajia, jotka välittävät aineellisista palkkioista. Sen vuoksi se joukkue
ei todennäköisesti tule voittamaan. Se tuntemus minkä mestaruudesta saa niin suurin osa pelaajista olisi valmis uhraamaan suurimman osan säästöistä, että pääsisi
kokemaan sen.

Monet pelaajista eivät osanneet päättää kumpi palkitsemisen tapa on parempi. Esimerkiksi pelaaja F kommentoi asian menevän tasan: ”Jos neljä kuudesta osatavoitteesta toteutuu eli yli puolet ja joukkueelle luvataan päätösmatka jonnekin Eurooppaan. Niin silloin
aineellinen ja aineeton sekoittuu”. Myös pelaaja B kommentoi asiaa. ”En osaa sanoa
kumpi on parempi, mutta aineellinen, jos taustalla on tunneperäinen ratkaisu, mutta sen
on tultava oikealla pelinluvulla ja oikeaan paikkaan niin silloin se on todella hyvä”. Pelaaja
B:n lisäksi kaksi muuta pelaajaa oli samaa mieltä asiasta, kuten pelaaja G kommentoi
asiaa, että jos aineelliset tavoitteet ovat tavoitettavissa niin silloin se motivoi enemmän.

Kaksi pelaaja kommentoi, että aineeton motivoi koko joukkuetta enemmän. Esimerkiksi
pelaaja A:n mukaan, ”Oikeasti aineeton motivoi enemmän. Mestaruudet ja sen sellaiset
ovat kumminkin harvinaisia juttuja. Arkeen on enemmän merkitystä aineettomalla”. Tähän
samaan yhtyy pelaaja C, ”Aineeton motivoi ehdottomasti enemmän. Se on kuitenkin paljon isompi osa arkea ja tärkeintä, että se arki ja työ on kivaa”.

5.2.1

Aineelliset palkitsemistavat

Joukkueen palkitseminen aineellisesti on tehokkaampaa sekä yleisempää. Niin kuin pelaaja E kiteyttää tehdään yhdessä ja voitetaan yhdessä. Edellisessä luvussa mainitsin,
että nykyisin palkitseminen on suurimaksi osaksi joukkueen palkitsemista. Syynä tähän on
se, että palkisemisen tavoilla pystytään ohjaamaan koko joukkuetta samaan suuntaan,
jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä.

Mestaruusbonukset löytyivät noin puolelta pelaajista ja jokainen heistä vastasi, että se on
ainoastaan motivoinut, kun mestaruuteen on ollut oikeasti mahdollisuus. Taloudellisesta
näkökulmasta urheilujohtaja kommentoi, että ”Jokaisella pelaajalla on samanlaiset mesta-
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ruusbonukset. Jos mestaruus voitetaan, tiedetään, kuinka paljon rahaa seuraan on tulossa. Sitten jos huomataan, että taloudellisesti seura on paremmassa jamassa annetaan
joukkueelle sakkokassaan enemmän rahaa”. Tämä edes auttaa pelaajien sitoutumista
joukkueeseen. Samanlainen tilanne löytyi pelaaja E:ltä, jonka mukaan, ”Jos mestaruus
hoidetaan niin seura kustantaa koko joukkueelle matkan New Yorkiin. Lisäksi muita henkilökunnan jäseniä seurasta lähtee matkalle mukaan”. Sija- ja menestysbonuksia oli vain
muutamalla pelaajalla. Esimerkkitilanteita oli, jossa joukkue voittaa hopeaa tai pronssia.

Pistekeskiarvobonukset olivat vain kahdella pelaajista. Pelaaja F:n mukaan,
Runkosarjasta otetaan kymmenen pelin lohko, johon halutaan joku tietty pistekeskiarvo, jota lähdetään tavoittelemaan. Esimerkiksi, jos saadaan kaksi pistettä per
peli seuraavat kymmenen peliä niin joukkue saa jonkun rahasumman käyttöön.
Tämä on sekä aineeton että aineellinen. Sitoudutaan yhteisesti tavoitteeseen eli aineeton ja sitten rahan saanti eli aineellinen. Tehdään konkreettiseksi pelitavoitteet ja
niitä on pystytty matkanaikana tarkastelemaan. Esimerkiksi kuudesta ensimmäisestä
pelistä on saatu liian vähän pisteitä niin katsotaan tulevaisuuteen ja keskustellaan,
miten tavoitteisiin päästään ja onko se realistista. 60 ottelun runkosarjassa mahtuu
paljon asioita arkeen, pelien välille sekä niiden sisälle. Jos sitä ei pätkitä lyhempiin
jaksoihin niin se tuntuu sellaiselta epämääräiseltä kasalta, joka laahataan läpi. Sen
sijaan, kun asetetaan tavoitteita ja seurataan niitä tilastojen kautta. Esimerkiksi tasakenttällisien maalit, ylivoima maalit ja päästetyt maalit. Seuranta tuo tietoa ja rauhallisuutta joukkueeseen. Joukkue on tehtävien tasalla, minne ollaan menossa, miksi
tämä on tärkeää sekä miksi nämä 10 peliä on mennyt, miten on mennyt.

Tähän lisäten pelaaja G mainitsi, että palkintona heille samanlaisesta tilanteesta on ollut
esimerkiksi sakkokassaan rahaa, joukkueen kanssa syöminen ja saunaillat. Hän kommentoi myös, että tällaiset bonukset nostattavat tiimihenkeä ja hioo joukkuetta entistä enemmän yhteen. Samaisen pelaajan mukaan joukkueella on ollut sellainen, että ”Kahta peliä
peräkkäin ei hävitä. Kova tavoite, mutta sitouttaa joukkuetta erittäin paljon”. Hän mainitsi
samalla, että bonusjärjestelmät motivoivat ja sitouttavat koko joukkuetta parhaiten, mutta
niiden on oltava riittävän lyhyitä, jotta kiinnostus pysyy yllä.
Valmentaja A:lla oli erinomainen esimerkki siitä, miten nousta vaikeuksien kautta voittoon
ja nostattaa pelaajien motivaatiota sekä sitouttaa joukkuetta.
K seurassa oli todella monta loukkaantumista ja sen vuoksi tunnelma alhaalla. Poikien piti tulla normaalisti treeneihin, mutta lähettiinkin koko porukalla pilkki reissulle.
Siellä sitten illalla saunottiin, uitiin avannossa ja paistettiin pihviä. Aivan loistavaa
varsinkin ulkomaalaispelaajille. Reissu nostatti tiimihenkeä sekä paransi tiimityötä.
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Samanlaisia esimerkkejä nousi muutamalla pelaajalla, kuten pelaaja E mainitsee, että
kaikki illanvietto mahdollisuudet ja matkat ovat yhdistäneet koko porukkaa.
Epäonnistumisen ja onnistumisen rajamailla Valmentaja A:lla oli kaksi palkitsemiseen liittyvää tilannetta. Molemmat näistä onnistuivat, mutta olisivat hyvin voineet epäonnistua,
jos tilanne olisi kääntynyt toiseen suuntaan.
X seuralla oli mahdollisuus lyödä pudotuspelipaikka kiinni Y seuraa vastaan. Ensimmäisen erän jälkeen kaikki pelaajat olivat hätääntyneitä. He eivät tienneet mitä
tehdä. Uhkailin ja kiristin X joukkuetta: pelaajilta peritään 400€, jos hävitään peli. Tämän tavoitteena oli saada pelaajien ajatukset muualle, sillä X joukkue ei pystynyt
rentoon suoritukseen. Y seura oli vielä myynyt pelaajia pois ja lopulta X joukkue
voitti pelin 6–1. Pelin jälkeen onnittelin, sanoin kiitokset, ja pyysin joukkueelta anteeksi. Voiton jälkeen joukkueelle annettiin päätösreissuun 2500€.

Omistaja O omisti seuran X. Kaikki meni hyvin, kunnes seura päätti antaa hänelle
potkut. Heti seuravana iltana oli peli A seuraa vastaan. Pelaajat halusivat lakkoilla,
mutta tämä ei sopinut. Joukkueella meni tunteisiin, kun lakkoon ei voitu mennä. Tämän ei haluttu vaikuttavan pelien pelaamiseen. Omistaja O antoi minulle 20 parasta
P -merkkistä puhelinta käteen ennen lähtöä ja sanoi ”Vie jätkille sinne hallille”. Pelipäivän aamutreenin yhteydessä huomasin, ettei jätkät ollut messissä ollenkaan.
Huomasin harmitusta ja epätietoisuutta pelaajien keskuudessa. Päätin ottaa 5 puhelinta treeniin mukaan ja pistin pystyyn sukkulaviestin. Voittaja joukkue saisi puhelimet ja tuomareina toimi valmentajat. Viestistä syntyi kunnon riita siitä, kuka voitti.
Päätettiin, että kaikki saavat puhelimen. Pelaajat unohtivat kokonaan omistaja O:n
lähdön ja siihen liittyvät asiat. Illalla A joukkuetta vastaan loppuun myydyssä kotihallissa kotivoitto 5–1.

Näihin esimerkkeihin liittyen jokainen pelaaja mainitsi sen, että pelolla palkitseminen ei
onnistu, joten pientä ristiriitaa on havaittavissa. Kokonaan epäonnistuneita palkitsemisen
tapoja ei löytynyt kuin muutama tapaus. Esimerkiksi pelaaja E:n mukaan, ”Joukkueelle
asetetaan tavoite, mutta sitä ei missään vaiheessa käydä läpi tai seurata ollaanko edes
aikataulussa”. Toinen esimerkki löytyi pelaaja A:lta ”Tarjotaan aineellista esimerkiksi joukkueen yhteinen ruokailu hetki, vaikka pelaajat kaipaisivat kotioloja”. Toisin sanoen joukkue
saa aineellista palkitsemista, vaikka he tarvitsivat aineetonta. Molemmissa esimerkeissä
pelaajat viittasivat siihen, kuinka paljon huono esimiestyö voi vaikuttaa negatiivisesti motivaatioon.
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Liitteeseen 8 on koottu haastateltavien käsitys joukkueen aineellisesta palkitsemisesta.
Taulukko on yhteenveto, johon on kerätty haastateltavien mielipiteet onnistuneista tavoista sekä epäonnistuneista tavoista ja kuinka nämä ovat vaikuttaneet motivaatioon.
Taulukossa esitellyt pääluokat, yläluokat sekä alaluokat perustuvat opinnäytetyön tietoperustaan. Näitä samoja aiheita käsittelin jokaisen haastateltavan kanssa.

5.2.2

Aineettoman palkitsemistavat

Vapaapäivät nousivat jokaisessa haastattelussa esiin ja jokaisella pelaajalla on ollut sellaisia. Neljä seitsemästä pelaajasta piti vapaapäiviä erinomaisena palkitsemisenkeinona.
Esimerkiksi pelaaja B:n mukaan, ”Oikeanlainen vapaapäivä, oikeaan ajankohtaan on toimivin palkitsemisen keino. Suunnitellut toimet täytyvät olla tehtynä. Jatkuvalla syötöllä
tämä ei toimi. Sen täytyy olla perusteltu erilaisilla mittareilla, minkä takia joukkue saa vapaapäivän eikä tarvitse treenata”. Pelaaja D havaitsi samanlaisuutta ja hänen mukaansa
joukkue on saanut vapaapäivän, silloin kun joukkue on voittanut kaksi peliä peräkkäin.

Vapaapäivät herättivät myös ristiriitaisia tunteita, kuten esimerkiksi pelaaja F kuvailee,

”Vapaapäivien saanti on ristiriitaista. Seuran pitäisi nähdä tuloksien taakse, sillä tuloksista
riippumatta työnteossa pitäisi säilyä johdonmukaisuus ja suunnitelmallisuus. Täytyy olla
työpäivät ja vapaapäivät tuloksesta riippumatta. Tasa-arvoisuus on säilytettävä”. Pelaaja
G jatkaa samaa linjaa. Vaikka hänellä on ollut uranaikana vapaapäiviä, hän ei ole kokenut
niitä motivoivana.

Jokainen pelaaja nosti esiin sen, että pääasia jääkiekossa on voittaminen. Se luo positiivista ilmapiiriä ja esimerkiksi pelaaja D kommentoi asiaa.

Mitä parempi ilmapiiri, sitä mukavampaa on mennä hallille töihin. Hirveä ero siihen,
että jos on hävinnyt pelejä. Seuralla on isot menestyspaineet, ja jos kaikki on mennyt perseelleen niin, silloin ilmapiiri on ahdistava. Voittamisen ja häviämisen erolla
on todella suuri merkitys motivaatioon. Se koko fiilis, jos on hävinnyt kotipelin ja seuraavana aamuna tulet hallille niin tunnet paineiden kasautuvan. Aikamoinen ero, jos
tulisi 10 pelin voittoputkessa.

Muita aineettomia motivoivia palkitsemisen keinoja löytyi esimerkiksi pelaaja F:n mukaan,
Pelaajien tehtävä on suoriutua ja laittaa kaikki peliin kentällä. Perheiden ja puolison
huomioiminen seuran puolelta on ollut yksi motivaatiotekijä. Tällainen näkyy paljon,
jos perheen huomioiminen puuttuu. Eli seura ei järjestä minkäänlaisia tapahtumia tai
tapaamisia, jossa voitaisi perheen kanssa tehdä yhdessä asioita. Vaikutusta, miten
pelaajat nähdään, ihmisinä ei vain työntekijöinä.
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Liitteeseen 9 on koottu haastateltavien käsitys joukkueen aineettomasta palkitsemisesta.
Taulukko on yhteenveto, johon on kerätty haastateltavien mielipiteet onnistuneista tavoista sekä epäonnistuneista tavoista ja kuinka nämä ovat vaikuttaneet motivaatioon.
Taulukossa esitellyt pääluokat, yläluokat sekä alaluokat perustuvat opinnäytetyön tietoperustaan. Näitä samoja aiheita käsittelin jokaisen haastateltavan kanssa.

5.3

Ristiriitatilanteet

Suurimmalla osalla haastatteluun osallistuvilla henkilöllä ei ollut henkilökohtaista kokemusta ristiriitatilanteista, mutta silti heistä osa pystyi kertomaan, minkälaisia esimerkkejä
on ollut joukkuetovereilla. Yleisimmät ristiriitatilanteet olivat syntyneet, kun yksilön palkitseminen oli haitannut joukkueen pelaamista. Esimerkiksi pelaaja C:n mukaan, ”Jos pelaajilla on pistebonuksia, joka on sidoksissa henkilökohtaisiin tilastoihin. Se saattaa johtaa itsekkääseen pelaamiseen ja sitä kautta haitata joukkueen pelaamista sekä omaa pelaamista pitkällä aikavälillä”. Samaa asiaa kommentoi pelaaja G,
Jos jollakin on ollut pistebonuksia niin se saattaa johtaa ylilyönteihin. Tietenkin hänelle pyritään pelaamaan sitä pistettä, koska joukkueessa ne yleensä tiedetään sen
verran hyvin. Joukkuehenki nousee, jos onnistuu, mutta jos pelaaja lähtee itse sooloilemaan ja haluaa sitä bonusta niin saattaa kääntyä joukkuetta vastaan.

Urheilujohtaja A oli huomannut samat tilanteet omassa seurassa. ”Meillä ei ole yksilöllisiä
bonuksia, koska ne ei välttämättä ohjaa pelaajia oikeaan suuntaan”. Pelaaja F on ainut,
jolla oli ollut henkilökohtaista kokemuksia ristiriitatilanteesta.
Liigassa pelatessa pelaajilla oli tietyt ikärajat ja ottelumäärät, jolloin saattoi saada
pidemmän omatoimijakson kesäksi. Minä sain omatoimisenkesän, vaikka en täyttänyt ehtoja iän tai pelimäärien puolesta. Valmennuksen puolelta oli luottoa minun harjoitteluuni ja koen enemmän tämän olevan yksilösuhteessa muihin yksilöihin eikä
koko joukkueeseen.

Tutkimuksessa oli tarkoitus juuri löytää ristiriitatilanteita ja keinoja, miten niistä selvitään.
Esimerkiksi urheilujohtaja A kommentoi asiaa miten tällaisesta tilanteesta voisi selvitä.
Asiat pitää olla perusteltuja ja hyvin johdettuja. Jos pelaajalla on omatoimikesä niin
sen on perustettava johonkin. Esimerkiksi lahjakuuteen tai eripaikkakunnalla oleskeluun. Tämä on ihan hyväksyttävää, mutta se saattaa aiheuttaa erimielisyyksiä joukkueen keskuudessa. Jos se pelaaja tulee huonokuntoisena takaisin niin, sitten mennään joukkueen arvoihin ja mietitään, miten se käsitellään. Lakaistaanko maton alle
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vai tuleeko palaute yhdenvertaisena samalla tavalla kuin muille yksilöille joukkueessa. Nämä ovat ne asiat, joilla valmennus eniten vaikuttaa. Kun annetaan vapauksia niin pelaajalla lisääntyy vastuu. Voi olla, että puuttuminen saattaa aiheuttaa
enemmän ja voimakkaampaa positiivisuutta.

Samasta aiheesta löytyi myös erilainen näkökulma, kuten esimerkiksi Agentti A:n mukaan

”Se on Valmennuksen ja joukkueen johdon virhe, jos tällaista tapahtuu”. Hän myös kommentoi, että ”Paljon löytyy sellaisia henkilöitä, jotka eivät käyttäydy joukkueen mukaisesti.
He ajavat pelkästään omaa asiaa”.

5.4

Agentti ja sopimukset

Agentti A:n kanssa keskustelimme monipuolisesti sopimuksista. Agentti A ilmaisi omat periaatteet sopimuksien tekoon sekä minkälaisia sopimuksia hän tekee.
Pyrin neuvottelemaan niin hyvän sopimuksen kuin mahdollista. Sopimukset ovat
vain säädelty monessa paikassa ja Suomessakin pitää olla tietyt raamit. Kaikki tehdään perussopimuslomakkeella, joka löytyy SJRY:n sivuilta. Pois lukien ulkomaalaispelaajat, sillä heidän sopimuksensa tehdään erilliselle paperille. Silti kaikille on
oltava tehtynä perussopimusrunko. Siihen sitten liitetään seuran ja pelaajan välinen
talousliite. Sopimuksissa keskitytään ainoastaan aineellisiin palkitsemisen tapoihin.

Vastaukset agenttien vaikutuksista sopimuksiin ja niiden sisältöön jakautuivat kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen kategoria oli se, että pelaajat olivat olleet tyytyväisiä sopimuksiin
sekä agentti oli sopinut kaikki sopimukset. Kuten pelaaja G sanoi, ”Agentti vaikuttaa paljon. Hän tietää mitä siellä sopimuksessa kannattaa olla varsinkin, kun mennään ulkomaille. Agentit ovat parantaneet sopimuksien sisältöä. He ovat kuitenkin ammattilaisia ja
tietävät mitä etuja kannatta pumpata”. Toiseen kategoriaan kuuluivat sellaiset pelaajat,
jotka olivat olleet suurimmaksi osaksi tyytyväisiä agenttiin sekä sopimuksiin, mutta silti
agentti oli sopinut kaikki sopimukset. Pelaaja D:n mukaan,
Agentti on tehnyt kaikki ammattilaissopimukset. Olen ollut tyytyväinen, vaikka uranaikana olen vaihtanut kerran agenttia. Entinen agentti olisi voinut hoitaa asiat paremminkin. Agenttien erot olivat esimerkiksi hinnan ylöspäin nostaminen, bonukset,
kämpät ja niin edelleen. Agentti on parantanut sopimuksien sisältöä.

Kolmannessa ja viimeisessä kategoriassa pelaaja on ollut tyytymätön agentin toimintaan,
ja sen vuoksi hän oli vaihtanut agenttia tai sopinut jopa itse sopimuksen. Esimerkiksi pelaaja B:n mukaan, ”Agentin osallistuminen oli vaihtelevalla tasolla, jotkut sopimukset sovin
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itse ja toiset taas agentti. Jos hän neuvotteli niitä niin ei ehkä paremmalla tavalla tai jossakin olisi ollut parannettavaa”.

5.5

Valmentaja

Jokainen pelaaja painotti, että valmentaja vaikuttaa erityisen paljon motivaatioon ja sen
kehittymiseen. Niin kuin pelaaja F kommentoi,
Valmentaja voi vaikuttaa ihan älyttömästi sekä hyvässä ja huonossa. Ilmapiirin luominen, mitkä hänen työkalunsa on opettaa ja palvella työntekijöitä. Valmentaja opettaa miksi ja miten tehdään asioita. Hänen on autettava pelaajia, jotta pelaajat uskaltaisivat heittäytyä ja sitoutua annettuihin työtehtäviin.

Melkein jokainen pelaaja pystyi samaistumaan tähän kommenttiin ja esimerkiksi pelaaja D
mainitsi, että ”Tärkein juttu valmentajassa on se, että kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja
yhtä tärkeää on se, että jokainen rooli on yhtä tärkeä. Ihan sama onko nelosketjun tai ykkösketjun kaveri. Häntä on arvostettava yhtä paljon”. Pelaaja E:llä oli ollut henkilökohtaista
kokemusta tällaisesta valmentajasta ja kertoikin esimerkki tilanteen. ”Voiton jälkeen hän
käytti paljon vapaapäiviä, esimerkiksi mennään kimpassa ulos. Hän totesi vain, että pysykää kunnossa. Maanantaina vedettiin kunnon rääkki treeni. Valmentajalla on hirveä vaikutus sekä yksilöön että joukkueeseen”.

Urheilujohtaja pysyi samoilla linjoilla muiden kanssa ja hän sanoi, että valmentajan vastuulla on johtaa valmennustiimiä oikeaan suuntaan. Tämän vuoksi kysyin häneltä valmentajan valintakriteerejä.
Lähtökohta on se, että valmentajalla on kompetenssi lajin valmennukseen. Hänen
on osattava sitoutua seuraan sekä siihen mitä seura vaatii. Mitä hänen työnkuva tulee sisältämään niin yksi osa on jääkiekonvalmentaminen sekä lajin tekniset ja taktiset tiedot. Sitten on fyysinen ja henkinen puoli pelaajan kehittämisessä. Meillä ainakin kaikki johtaminen perustuu ihmiskontakteihin ja kohtaamisiin. Vaikka ei olisi taitoa tähän niin se ei tarkoita, että ei osaisi valmentaa, mutta tiimissä täytyy olla sellaisia henkilöitä, jotka osaavat. Pääasia on löytää oikea ihminen oikeaan paikkaan.

Puhuimme niin valmentajan, kuin myös melkein jokaisen pelaajan kanssa valmentajan
roolin muutoksesta vuosien saatossa. Pelaaja E:n mukaan,

Valmentajan rooli ja merkitys pelaajan uskalluksessa ja puskemisessa, miten pelaaja viedään äärirajoille on laahannut, sillä valmentajien koulutustausta on todella
hutera. Entiset jääkiekkopelaajat ovat nousseet valmentajaksi. Vaikka hän olisi ollut
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todella hyvä pelatessaan se ei tee hänestä esimiestä, joka pystyy hallitsemaan kolmeakymmentäviittä alaista. Etenkään, jos hänellä ei ole minkäänlaista psyykkistä tai
pedagogista taitoa ymmärtää näitä asioita. Sen takia valmentajan palkitsemistavat
ovat pahimmassa tapauksessa negatiivisia metodeja. Esimerkiksi, jos ottelu ei ole
mennyt hyvin tai pelaajat eivät ole toteuttanut pelisuunnitelmaa. Sen sijaan, että lähettäisiin tutkimaan, miten tilannetta voisi parantaa, lähdetään rankaisemaan joukkuetta.

Valmentaja A oli huomannut samanlaisen tilanteen, mutta palkitsemisen kautta.
Ennen vanhaan, jos lauantaina oli vieraspeli. Niin bussimatkoilla palkitsemisena
toimi vain, kun toi korillisen kaljaa niin kaikki olivat iloisia. Pelaaja sukupolven muuttuessa tämä on muuttunut. Nykyisin tuollaisia ei koeta enää minkäänlaisena palkitsemisena. Ennen nuo toivat mahtavan fiiliksen. Kaikkea pidetään nykyisin itsestään
selvyytenä, kun on niin monipuolisia palkitsemistapoja, kuten palkka ja bonukset. Se
on luisunut sinne suuntaan, että pelaajat eivät havainnoi sitä, että aineeton palkitseminen on edes palkitsemista. Pelaajat haluavat koko ajan enemmän ja enemmän
aineellista. Asioista keskustellaan kyllä enemmän kuin ennen. Yksinkertainen sekä
hieno aineellinen palkitsemistapa on vähemmän merkityksellisempi.
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6
6.1

Pohdinta
Yhteenveto

Yhdeksän kymmenestä tutkimukseen osallistuneesta koki palkitsemisen vaikuttavan ottelun lopputulokseen. Tulokset osoittavat, että palkitseminen vaikuttaa motivaatioon, mutta
se ei korvaa sisäistä motivaatiota. Jokainen vastaajista kertoi, että jos pelkän palkan
vuoksi pelaa niin sillä ei kovin pitkälle pääse. Teoria tukee havaintoa: Minna Marsh (2014,
80) mainitsee, että palkka ei saisi olla pelaajan päämotivaattori. Jos pelaaja on vain ulkoisen motivaation varassa niin intohimon liekki palaa nopeasti loppuun.

Tästä päästäänkin siihen, että vaikka melkein kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että palkitsemisella on merkitystä motivaatioon, silti vastaukset eivät olleet samanlaisia. Kuitenkin
kaksi ääripäätä oli havaittavissa. Ensimmäinen ääripää oli se, että mikä tahansa palkitseminen vaikuttaa parantavasti motivaatioon. Toinen ääripää oli se, että palkitseminen tuo
hyvää fiilistä, mutta se ei tuo eikä vähennä peli-intoa tai sitä, kuinka paljon niitä pelejä haluaa voittaa. Eli vaikka vastaajat kokivat, että palkitsemisella oli vaikutusta motivaatioon
niin vastaukset vaihtelivat siitä, kuinka paljon sillä on oikeasti merkitystä.

Motivoivimmat palkitsemisen tavat olivat palkka, bonusjärjestelmät, pelaaminen, peliaika,
pelisuoritukset, palautteet, arvostukset, erilaiset matkat, mahdollisuus oman perheen näkemiseen sekä joukkueena voittaminen.

Tutkimuksessa löytyi kaksi yhteistä asiaa jokaiselle tutkimushenkilölle. Ensimmäisenä tuloksista oli huomattavissa se, että kokonaisuudessaan joukkueen palkitsemiset koettiin
parantavan joukkueen motivaatiota. Se korreloi esimerkiksi sitoutumisena, tuloksellisuutena, peli-intona sekä ilmapiirin parantumisena. Samalla selvisi, että joukkueen palkitseminen oli tehokkaampaa sekä yleisempää kuin yksilöllinen palkitseminen. Joukkueen palkitseminen ohjasi paremmin yksilöitä puhaltamaan yhteen hiileen. Toinen yhteinen sävel
vastaajilla oli se, että jos oli valittava vain yksi palkitsemisen tapa niin, se olisi aineeton.
Se loppujen lopuksi johtaisi aineelliseen (kaava 19). Monet totesivat myös, että aineellinen
sekä aineeton sekoittuvat arkielämässä. Teoriassa mainitaan siitä, kuinka tosielämässä
molemmat motivaatiot ovat samaan aikaan läsnä ja sekoittuvat normaalissa arkielämässä
(Martela ym. 2015, 27).
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Arvostuksen
saaminen

Peliajan
lisääntyminen

Vastuun
lisääntyminen

Tuloksien
parantuminen

Markkina-arvon
nouseminen

Palkan
nouseminen

Kaava 19 Aineeton palkitseminen johtaa aineelliseen

Sukupolvien erot olivat haastatteluissa huomattavissa. Esimerkiksi palautteen antaminen
on muuttunut vuosien varrella. Vanhempi sukupolvi oli tottunut siihen, että palautetta saadaan harvoin. Jos valmentaja ei antanut minkäänlaista palautetta niin silloin todennäköisesti kaikki asiat olivat kunnossa. Nykysukupolvi tarvitsee enemmän henkistä kuin fyysistä
valmennusta. Esimerkiksi palautetta he tarvitsevat useammin sekä se olisi hyvä olla
enemmän rakentavaa.

Jos yrityksessä huomioidaan työntekijän yksilöllinen kohtelu sekä hänen elämäntilanteensa, se nostattaa työntekijän motivaatiota sekä luottamusta (Nylander ym. 2015, 38).
Tämä väite pitää tutkimuksen mukaan osittain paikkaansa. Nykysukupolven pelaajat kaipasivat juuri heille suunnattua palkitsemista. Vanhemman sukupolven pelaajat saivat palautetta ja arvostivat sitä, mutta varsinaisesti eivät kaivanneet sitä lisää.

Palautteenanto ja arvostukset ovat työntekijöiden toivelistan kärjessä. Esimieheltä tuleva
rakentava ja myönteinen palaute on yksi parhaista motivaation keinoista (Nylander ym.
2015, 39). Tutkimustulokset noudattivat tätä teoriaa erinomaisesti, sillä suurin osa tutkimushenkilöistä koki palautteenannon erinomaiseksi motivoinnin keinoksi. Osa vastaajista
olisi kaivannut vielä enemmän henkistä valmennusta sekä palautteenantoa, kun taas osa
vastaajista oli saanut uran aikana riittävästi palautetta. Pääasia jääkiekossa vastaajien
mukaan oli itse pelaaminen ja voittaminen. Pelisuoritusten olisi hyvä korreloida peliaikaan.
Jos nämä kaksi eivät korreloineet, se vaikutti alentavasti motivaatioon.

Ura- ja opintopolut jakaantuivat kolmeen kategoriaan. Ensimmäisessä kategoriassa oli
sellaiset pelaajat, jotka olisivat halunneet ura- ja opintopolkuja, mutta sellaista mahdollisuutta ei ole ollut. Toiseen kategoriaan kuuluivat sellaiset, jolla oli ollut mahdollisuus sellaiseen, mutta ne eivät ole kiinnostaneet eikä niitä ole pidetty kovin motivoivana. Kolmanteen kategoriaan kuului sellainen pelaaja, jolla näitä oli ollut ja siitä oli ollut hyötyä.
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Teoriassa painotetaan sitä, kuinka tärkeää on yksilöllinen palkitseminen ja se, että organisaatio tuntee omat työntekijänsä. Organisaation on tiedettävä, mitkä palkitsemisen tavat
motivoivat juuri heidän työntekijöitään. (Mulder 2018.) Käytäntö yhtyy myös osittain
opinto- ja urapolkujen teoriaan, sillä sen mukaan juuri koulutusmahdollisuudet lisäävät sitoutumista sekä motivaatiota (Nylander ym. 2015, 38).

Aineellisesta palkitsemisesta nousi esiin esimerkiksi palkka. Vaikka palkka tuottaa motivaatiota, sillä ei yleisesti pystytä kilpailemaan muiden palkitsemisen tapojen rinnalla (Hakonen ym. 2014, luku 2.4). Käytännön ja teorian välillä on hieman ristiriitaa, sillä moni juuri
koki palkan olevan motivoivin asia aineellisista palkitsemisista. Palkan rinnalla motivoivimmat sekä sitouttavimmat tekijät olivat bonukset. Varsinkin, jos bonukset olivat olleet realistisesti tavoitettavissa sekä tavoite on saavutettavissa riittävän lyhyellä aikavälillä.

Voitto- ja tulospalkkioiden tavoitteena on edistää yhteen hiileen puhaltamista sekä sitouttaa. (Hakonen ym. 2014, luku 2.5). Tuloksista on huomattavissa, että osalla pelaajista ja
seuroista on optimaalinen tilanne. Kaikenlaiset joukkuereissut sekä lomat nostattivat joukkueen tiimihenkeä sekä yhteenkuuluvuutta. Tässä on selvä yhtymäkohta teoriaan tai, sillä
yhteisten matkojen tarkoituksena on luoda parempaa tiimihenkeä (Rantamäki ym. 2006,
86–87).

Varusteet olivat jokaisella pelaajalla kunnossa ja se olikin jokaiselle itsestään selvyys.
Niinhän se menee, että työvaate-edun huomaa vasta, sitten kun se puuttuu (Hakonen ym.
2014, luku 2.6). Negatiiviseksi palkitsemiseksi nousi esimerkiksi tilanne, jossa joukkue kaipaa aineetonta, kuten lepoa, mutta saakin aineellista, kuten yhteisen ruokailun.

Strategian pitäisi sisältää vastikkeita, kun palkitsemiseen sijoitetaan rahaa ja aikaa. Henkilöstön on tiedettävä, mihin lopputulokseen tähdätään. (Rantamäki ym. 2006, 55–65.) Tuloksien perusteella nämä molemmat asiat täyttyivät melkein jokaisessa Liiga-seurassa.
Palkitsemisen strategia perustuu siihen, että seurojen olisi päästävä välieriin tai pelata
edes kolme kotipeliä pudotuspeleissä, jotta urheilulliset ja liiketoiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Ylipäätään urheilusta on tullut nopeasti ammattimaista, sillä pelaajien palkat ovat nousseet tasaisemmin ja isommaksi (Hoye ym. 2018, 334). Tuloksien perusteella palkat ovat
jääkiekkopelaajilla suuria, mutta esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana ne ovat pysyneet samalla tasolla.
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Myös motivaatioteoriat pitävät paikkaansa tuloksien perusteella. Esimerkiksi juuri Vroomin
odotusarvoteoria soveltuu täydellisesti pelaajiin. Esimerkiksi voidaan sanoa, että jokainen
työntekijä on instrumentti liiketoiminnassa. Jos yksi harhautuu omille teille, koko orkesteri
hajoaa. (Mulder 2018.) Ristiriitatilanteet syntyivät juuri pelaajien omasta hölmöilystä. Tilanteet johtuivat joko siitä, että yksilölliset palkitsemisen tavat haittasivat koko joukkueen pelaamista sekä tulosta tai siitä, että yksilöllä oli erityisiä etuja joukkueeseen nähden.

Molemmissa ristitilanteissa haastateltavat painottivat kahta asiaa. Esimiehellä oli oltava
johtamisen taidot sekä hänellä oli oltava osaamista ratkaista ristiriitatilanteet. Näiden välttämiseksi moni joukkue painotti enemmän joukkueen palkitsemista. Samanlaisia ristiriitatilanteita löytyi esimerkiksi Erkka Westerlundilta (2019). Hänen kertomat esimerkkitilanteet
olivat kuitenkin paljon vakavampia. (Westerlund & Tuppurainen 2019, 307–309.)

Agenttien toimintaan oltiin suurimmaksi osaksi tyytyväisiä. Pelaajat painottivat sitä, kuinka
suuri merkitys heillä oli ollut sopimuksien synnyssä. Varsinkin jos pelaaja oli menossa ulkomaille, merkitys koettiin suureksi. Pelaajien mukaan suurimmaksi ongelmaksi agenteissa nousi se, että agentin ja pelaajan välillä ei ollut aitoa suhdetta. Keskustelimme
myös siitä, että Suomessa on vielä liian vähän agentteja, kun verrataan pelaajamääriin.
Näin ollen agentin käyttäminen on vielä harvinainen ilmiö. Teorian mukaan agentin on tunnettava pelaaja paremmin kuin omat taskunsa, joten käytäntö vahvistaa teoriaa, sillä juuri
näistä ne ongelmat syntyivät. (Sport Management s. a.)

Valmentaja vaikuttaa erittäin paljon motivaatioon sekä sen kehittymiseen, mutta myös siihen miten, miksi ja milloin pelaajaa ja joukkuetta palkitaan. Tärkeimmäksi valmentajan
ominaisuudeksi nousi se, että hän pystyy luomaan ainutlaatuisen ilmapiirin, jossa jokainen
puhaltaa yhteen hiileen. Westerlund (2019) kirjassaan mainitseekin ihmislähtöisestä valmentamista, jossa painotetaan sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Tätä samaa asiaa
painotti valmentaja A, joten valmentajien mielipiteet kohtaavat. (Westerlund & Tuppurainen 2019, 123–124.)

Tuloksista huomaa sen, että valmennus on muutoksessa, kuten Westerlund kuvailee kirjassaan (Westerlund & Tuppurainen 2019, 120). Tutkimushenkilöistä monet nostivat esiin
sen, kuinka paljon nykyisin vanhat pelaajat siirtyvät suoraan valmentajaksi. Tämä pahimmillaan saattaa aiheuttaa sen, että valmentaja käyttää rangaistuksia motivaation keinona,
kun hänellä ei ole esimiestyöhön tietoa eikä taitoa.
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6.2

Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta kannattaa tutkia muutamasta eri näkökulmasta
(taulukko 7).

Taulukko 7 Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tutkinta (tuomi & Sarajärvi 2018, 162.)
Näkökulma

Mitä tarkoittaa?

Credibility eli uskottavuus

Vastaavat kysymyksiin, kuinka luotettava tutkimus

sekä vastaavuus

on sekä vastaavatko tutkimuksen ennakkoasetelmat
tuloksia

Transferability eli siirrettävyys

Kuinka siirrettävissä tulokset ovat toiseen tutkimukseen

Dependability eli tutkimuksen

Luotettavuudessa ulkopuolinen henkilö tarkistaa tut-

luotettavuus, tutkimustilateen

kimusprosessin toteutumisen.

arviointi, varmuus sekä riippuvuus

Tutkimustilanteen arvioinnissa tutkijan tulee ottaa
huomioon erilaiset ulkopuoliset tekijät sekä tutkimusilmiöstä tulevat tekijät

Varmuuden tutkimisessa otetaan huomioon mahdolliset ennalta-arvaamattomat tilanteet, jotka voivat
vaikuttaa tutkimukseen

Riippuvuutta tutkiessa tutkimus on osoitettava, että
se on toteutettu tieteellisten yleisohjeiden perusteella
Confirmability eli vakiintunei-

Kuinka vakiintuneet tutkimuksen tulokset ovat

suus

Tutkimuksen uskottavuus on kohdillaan. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kymmentä
henkilöä. Jääkiekkopelaajia haastateltavista oli seitsemän. Näkökulmaa aiheeseen laajensivat urheilujohtajan, valmentajan sekä agentin haastattelut. Jääkiekkopelaajien ikäjakauma jakaantui 20-vuotiaasta yli 40-vuotiaaseen, joten eri sukupolvien näkökulmat ovat
otettu huomioon. Tutkimuksessa on otettu huomioon pelaajien uranaikana pelatut ottelumäärät.

Tutkimuksen vastaavuus on totuuden mukainen, sillä teoria ja käytäntö yhtyy monissa näkökulmissa. Tutkimuksen siirrettävyys toiseen tutkimukseen onnistuu, sillä samankaltaisia
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tutkimuksia on jo tehty. Niistä huomattavissa samankaltaisia tuloksia palkitsemisesta ja
sen vaikutuksista motivaatioon. Tutkimuksen luotettavuutta on tukenut opinnäytetyön ohjaajan valvonta tutkimusprosessin edetessä. Luotettavuutta tukee myös se, että kolme ulkopuolista henkilöä ovat lukeneet sekä tarkistaneet tutkimuksen ennen virallista palautusta.

Tutkimustilanteen arvioinnissa on otettava huomioon se, että monilla ulkopuolisilla tekijöillä on vaikutusta pelaajien palkitsemiseen ja siihen, kuinka he kokevat sen. Tämän tarkastelun ulkopuolelle jäävät mm. kulttuuriset erot, itse pelin sekä pelaajien kehitys sekä
sukupolvien väliset erot. Jos olisin käynyt esimerkiksi kulttuuristen erojen merkitystä, tutkimus olisi ollut liian laaja-alainen. Itse pelin sekä pelaajien kehitys muuttuu koko ajan.
Tämä tarkoittaa sitä, että tämänhetkiset trendit, kuten henkinen valmennus saattaa muuttua tulevaisuudessa. Myös sukupolvien erot voivat olla vielä suuremmat esimerkiksi kahdenkymmenen vuoden päästä.

Tutkimuksen varmuudesta on hyvä mainita, että tutkimuksen aikana puhkesi maailmanlaajuinen pandemia, Korona-virus, joka on yksi ennustamaton tekijä koko tutkimuksessa.
Tämä saattoi jollakin tasolla vaikuttaa tutkimushenkilöiden vastauksiin.

Tutkimuksen riippuvuus on kohdillaan. Tutkimuksen toteutus sekä analyysit ovat tehty
yleisten ohjeiden perusteella, kuten sisällönanalyysin kautta. Tämä mahdollistaa tutkimuksen toistettavuuden. Tutkimuksen vakiintuneisuus varmistuu, kun ulkopuoliset tahot ovat
arvioineet opinnäytetyön tuotokset. Mielestäni tutkimus täyttää luotettavuuden vaatimukset.

6.3

Tutkimuksen eettisyys

Laadullisen tutkimuksen eettisyys perustuu moneen asiaan. Eettisyys laadullisessa tutkimuksessa viittaa Tuomen & Sarajärven (2018, 149–151) mukaan tutkimuksen johdonmukaisuuteen. Raportoinnissa tämä konkretisoituu esimerkiksi siihen, miten ja millaisia lähteitä tutkija käyttää. Hyvänä tutkimuksena pidetään sellaista, jossa käsitellään myös ontologista erittelyä eli olisiko tutkimuksen voinut suorittaa erilaisella tavalla. Tutkijan olisi hyvä
tunnistaa eettinen kestävyys. Tämä tarkoittaa, että tutkimussuunnitelma on sopiva sekä
raportointi on huolella tehty. Eettiseen kestävyyteen kuuluu myös hyvät tieteelliset käytännöt (kaava 20).
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Rehellisyyttä,
Huolellisuutta &
Tarkkaavaisuutta

Vastaukset ovat
käsitelty ja kirjattu
kaikkien
osapuolien kanssa

Hyvät
tieteelliset
käytännöt

Tulosten
tallentamista,
esittämistä,
arviointia,
avoimuutta

Muiden
tutkimusten
huomioon
ottamista sekä
kunnioittaa niitä

Kaava 20 Hyvät tieteelliset käytännöt (Tuomi & Sarajärvi 2018, 149–151)

Opinnäytetyö on tehty eettisten standardien mukaisesti. Tutkimus on johdonmukainen,
esimerkiksi tulokset -osuudessa tavoitteena on edetä isosta kokonaisuudesta pieniin yksityiskohtiin. Kaikki lähteet ovat merkitty tutkimuksessa oikein Haaga-Helian raportointipohjan mukaisesti sekä olen käyttänyt luotettavia lähteitä, kuten kirjoja.

Eettiset käytännöt ovat toteutuneet. Esimerkiksi vastauksien tallentamisessa olen jokaiselta tutkimushenkilöltä kysynyt, voiko haastattelut nauhoittaa, jotta litterointi onnistuisi
helpommin. Olen litteroinut jokaisen haastattelun sekä lähettänyt muutamalle tutkimushenkilölle jälkikäteen, jotta he voisivat itse katsoa, onko siinä korjattavaa tai lisättävää.
Jotta anonymiteetti säilyi, vastaukset kirjattiin nimettömänä opinnäytetyöhön. Silti pyrin
esittämään jokaisen vastaajan mielipiteet asiaan kuin asiaan, jotta tulokset olisivat totuudenmukaisia. Olen huomioinut ja kunnioittanut muiden tutkijoiden tutkimuksia, jotta saan
tutkimustuloksien yhteneväisyydestä käsityksen.

6.4

Kehitysehdotukset

Tutkimuksen kehitysehdotuksena on ura- ja opintopolkujen mahdollistaminen jokaiselle
pelaajalle. Tutkimuksessa ilmeni ongelma, että pelaajat siirtyvät valmentajaksi liian nopeasti ilman minkäänlaista esimieskoulutusta, jonka vuoksi nuoret valmentajat ovat saaneet
potkuja seuroista. Näiden ongelmien vuoksi kehitysideana on saada pelaajille riittävä esimieskoulutus valmennusta varten (kaava 21).
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Seura luo mahdollisuuden
erilaisiin koulutuksiin
Jääkiekkopelaaja ilmaisee halun
päästä uran jälkeen
valmentajaksi

•Yhteistyö esimerkiksi Haaga-Helian kanssa
•Seura itse järjestää valmentaja- sekä lajikoulutuksia

Entinen tai nykyinen
jääkiekkopelaaja osallistuu
Haaga-Helian Esimiesosaamisen
moduuliin

Jääkiekkopelaajalle syntyy
esimiestyön perustaidot

•Esimies itsensä johtajana & coachina
•Esimiehen perustehtävät
•Monimuotoisen työyhteisön johtaminen

Kaava 21 Kehitysehdotus

Kehitysehdotus perustuu tutkimuksen haastatteluihin. Niistä ilmeni, että seurat ja pelaajayhdistykset mahdollistavat jo koulutuksia, mutta esimieskoulutusta ei vastauksien perusteella ole ollut. Tämä olisi siis oivallinen mahdollisuus yhdistää jääkiekkopelaajien halukkuus valmentajaksi sekä Haaga-Helian erinomainen tarjonta esimieskoulutuksiin. Molemmat yhteistyökumppanit sekä pelaajat hyötyisivät tästä (taulukko 8).

Taulukko 8 Kehitysehdotuksen hyödyt
Osapuolet

Mitä hyötyvät?

Seurat

Seurat saisivat jo pelaajaurasta kokeneen pelaajaan valmentajaksi. Hänen entinen taustansa takaisi, että hän on jo tietoinen
seuran kulttuurista, käytännöistä sekä tietotaito itse peliin.

Haaga-Helia

Haaga-Helia saisi näkyvyyttä esimerkiksi kyseisen seuran peleihin. Tämä voisi vaikuttaa positiivisesti kouluntunnettavuuteen
sekä maineeseen.

Jääkiekkopelaajat

He saisivat tarvittavan koulutuksen, jota he pystyisivät hyödyntämään tulevaisuudessa. Koulutuksien jälkeen pelaajat ovat paljon valmiimpia ja osaavampia valmennukseen.
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6.5

Oman oppiminen ja opinnäytetyönprosessi

Opin tekemään tutkimustyötä, sillä tämä oli virallisesti minun ensimmäinen tutkimustyö.
Kokonaisuudessaan täytyy sanoa, että tämä on ollut yksi elämäni hauskimmista sekä parhaista tuotoksista. Voisin kuvailla prosessia siten, että koin opinnäytetyön tekemisen jo itsessään palkitsevana. Olin opinnäytetyöprosessia noin kuukauden edellä. Aikataulun nopeutumiseen vaikutti Koronavirus, jonka vuoksi työaikatauluni meni uusiksi. Minulle jäi siis
paljon enemmän aikaa opinnäytetyön kirjoittamiseen kuin olin ajatellut.

Flow-tila oli havaittavissa koko opinnäytetyön tekemisen ajan. Se syntyi siitä, kun aihepiiri
oli itselle kiinnostava sekä intohimon kohde. Silti yksi tärkeimmistä ja mielenkiintoisista
motivaattoreista oli se, että tämä tutkimuskohde on aivan uniikki. Monia tutkimuksia on
tehty palkitsemisen vaikutuksista motivaatioon sekä esimerkiksi työyhteisöön, mutta tätä
täsmälleen samaa tutkimusta ei ole tehty missään. Sen huomasi myös tutkimushenkilöistä
ja heidän kiinnostuksensa aiheeseen sekä tutkimuksen tuloksiin.

Haastavinta työssä oli aiheenrajaus ja rajauksen pitäminen. Haastattelujen aikana nousi
todella monia erilaisia tutkimuskohteita. Jälkikäteen ajateltuna aiheen rajaus olisi voinut
olla vielä suppeampi. Esimerkiksi pelkästään valmentajan vaikutuksista pelaajan motivaatioon pystyisi tekemään tutkimuksen. Kuitenkin olen ylpeä siitä, että pystyin saamaan
kaikki neljä näkökulmaa, mitä alkuperäisesti tähän tutkimukseen hain.

Lähteiden etsiminen oli helppoa sekä haastavaa. Esimerkiksi palkitsemisen tavat sekä
motivaatioteoriat olivat helppoa löytää kirjoista. Haastavaa tutkimuksessa oli löytää urheiluun liittyvää palkitsemista ja sen kytköksiä motivaatioon. Löysin ainoastaan yhden esimerkin, joka löytyi Westerlundin & Tuppuraisen kirjasta.

Lähteiden viittaaminen oikealla tavalla oli todella vaikeaa. Opinnäytetyön aikana opettelin
juurta jaksaen, miten lähdemerkinnät tehdään oikein. Tutkimuksessa oli helppoa valita oikeanlaiset tutkimuskysymykset sekä analyysimuoto, sillä tavoitteenani oli syventää tietoa
palkitsemistavoista.

Itse haastattelut olivat koko opinnäytetyön helpoin ja selvästi hauskin osuus. Haastattelut
kestivät parhaimmillaan yli tunnin. Haastattelun lisäksi puheluun sisältyi yleensä paljon
muitakin keskusteluaiheita, jotka eivät kuuluneet tähän opinnäytetyöhön. Haastattelun litterointi aiheutti hieman päänvaivaa. Kokonaisuudessaan yhden haastattelun litterointiin
kulutin aikaa noin 2–3 tuntia. Loppujen lopuksi litterointi alkoi onnistumaan, sillä opin kirjoittamaan samalla kun kuuntelen.
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Tuloksien läpikäyminen sujui ongelmitta, vaikka aineiston suuruuden vuoksi sitä oli vaikea
puristaa opinnäytetyön raameihin. Silti onnistuin keräämään jokaisen haastattelijan mielipiteet sekä yhdistämään ne isompaan kokonaisuuteen. Opin uutta esimerkiksi eettisyydestä ja tutkimuksen luotettavuudesta.

Kokonaisuudessaan olen oppinut todella paljon. Esimerkiksi olen oppinut itseni johtamisen taitoja. Opetin itselleni, miten opinnäytetyö rakennetaan. Minulla oli mahdollisuus
opinnäytetyön lopussa osallistua opinnäytetyö kurssille, mutta sitä en tehnyt. Syynä tähän
oli se, että olen käynyt huolellisesti opinnäytetyötä ohjaajan kanssa läpi. Jos olen tarvinnut
apua, hän on aina auttanut minua. Opin paljon uutta palkitsemisesta sekä motivaatiosta,
mutta osa-alue mistä opin eniten oli jääkiekko. Opin jääkiekkomaailmasta sen, miten palkitseminen sekä motivointi jääkiekkojoukkueessa todellisuudessa toteutuvat. Opinnäytetyön myötä olen oppinut kuuntelemaan paremmin ihmisiä, lukemaan erilaisia aineistoja
sekä minusta on tullut parempi kirjoittaja.
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Liitteet
Liite 1. Reissin 16 perustarpeen teorian osa-alueet
Motiivi

Pyrkimys, tavoite, motivaation tekijä

Valta

Johtaminen, vaikuttaminen, saavuttaminen, suorittaminen, päättäminen

Riippumattomuus

Vapaus, itse tekeminen, omatoimisuus

Uteliaisuus

Ajattelu, ymmärtäminen, strategiat, oppiminen, tieto itsearvona, älyllisyyden suorittamien, konseptit

Hyväksyntä

positiivinen kuva itsestään, perfektionisti,
positiivinen palaute, virheettömyys

Järjestys

puhtaus, siisteys, rakenteet, säännöt, pysyvyys

Säästäminen sekä keräys

tavarat, omaisuus, resurssit, säästelijäisyys, materia, tavaroiden määrä

Kunnia

Lojaalisuus, perinteet, traditiot, periaatteet,
moraali ja etikka

Idealismi

Yhteiskunta, maailman parantaminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Perhe

Lasten kasvatus, perheen hoivaaminen ja
huoltaminen

Sosiaaliset kontaktit

Kontaktit, yhteydenpidot, ystävät, seurallisuus, iloisuus

Kosto sekä voittomainen

Kamppailu, taistelu, kilpaileminen, puolustaminen, kosto, hyvityksen saaminen

Syöminen

Ruoka, sen laittaminen ja ajattelu, nautiskelu ja makuelämykset

Romantiikka

Seksuaalisuus, intohimo, kauneus

Status

Maine, menestys, saavutus, asema, laatu,
oma arvo, yhteiskunnallinen arvostus

Rauhallisuus sekä mielenrauha

Turvallisuus, stressin välttäminen, riskien
ennakointi, rentous ja varovaisuus

Ruumiillinen aktiivisuus

Liikkuminen, lihasten käyttäminen, aktiivisuus, vauhti sekä hyvä kunto

(Mayor & Risku 2015, Steven Reissin motivaatiotutkimus)
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Liite 2. Haastattelukysymykset jääkiekkopelaajille

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää palkitsemisen vaikutusta jääkiekkopelaajien motivaatioon.

(Aineelliset palkitsemistavat ovat esimerkiksi palkka, palkkiot, henkilöstöedut, kuten luontaisedut ja työvälineet…)

(Aineettomat palkitsemistavat ovat esimerkiksi itsenä kehittäminen, urapolut, palauteet,
arvostukset…)

Henkilökohtainen palkitseminen
1. Millaiset aineelliset palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat sinua parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet realistisesti tavoitettavissa?
2. Millaiset aineettomat palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat sinua parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet realistisesti tavoitettavissa?
3. Kumpi palkitsemisentapa on motivoi sinua enemmän (aineellinen vai aineeton)?
o Miksi se motivoi sinua enemmän?
Joukkueen palkitseminen
4. Millaiset aineelliset palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat sinua parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet realistisesti tavoitettavissa?
5. Millaiset aineettomat palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat sinua parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet realistisesti tavoitettavissa?
6. Kumpi palkitsemisentapa on motivoi koko joukkuetta enemmän (aineellinen vai aineeton)?
o Miksi se motivoi enemmän?
Lopuksi
7. Miten agenttisi vaikuttaa sopimusneuvottelujen syntyyn sekä sopimuksen sisältöön?
8. Onko urallasi tullut vastaan tilannetta, jossa sinun yksilöllinen palkitsemisesi on ollut ristiriidassa joukkueen palkitsemisen kanssa?
o Jos on, miten tilanteesta selvittiin?
9. Miten palkitseminen kokonaisuudessaan vaikuttaa joukkueen tulokseen?
o Onko palkitsemisessa haittapuolia joko tulokseen tai kokonaisuudessaan joukkueeseen?
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10. Miten valmentaja vaikuttaa yksilön ja joukkueen motivaatioon ja sen kehittymiseen?
11. Tuleeko sinulla mieleen, jotain muuta tärkeätä, mistä haluaisit keskustella?
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Liite 3. Haastattelukysymykset agentille

(Aineelliset palkitsemistavat ovat esimerkiksi palkka, palkkiot, henkilöstöedut, kuten luontaisedut ja työvälineet…)

(Aineettomat palkitsemistavat ovat esimerkiksi itsenä kehittäminen, urapolut, palauteet,
arvostukset…)

Neuvottelut
1. Minkälaisella tavalla olet vaikuttamassa pelaajien sopimusneuvotteluissa?
o Miten pyrit vaikuttamaan sopimuksien sisältöön?
Pelaajien palkitseminen
(Vastauksien pääpaino yksilöiden palkitsemisessa, mutta vastaukset voivat olla myös
koko joukkueen näkökulmasta)

2. Oletko havainnut yleisesti millaiset aineelliset palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat pelaajia parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet sinun mielestäsi realistisesti tavoitettavissa?
3. Oletko havainnut yleisesti millaiset aineettomat palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat pelaajia parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet sinun mielestäsi realistisesti tavoitettavissa?
4. Kumpi palkitsemisentapa yleisesti motivoi pelaajia enemmän (aineellinen vai aineeton)?
o Tiedätkö, miksi se motivoi heitä enemmän?
Lopuksi
5. Oletko havainnut miten palkitseminen kokonaisuudessaan vaikuttaa joukkueen tulokseen?
o Onko palkitsemisessa ollut haittapuolia joko tulokseen tai kokonaisuudessaan joukkueeseen?
6. Onko urallasi tullut vastaan tilannetta, jossa pelaajan yksilöllinen palkitseminen on
ollut ristiriidassa hänen joukkueensa palkitsemiskäytäntöjen kanssa?
o Jos on, miten tilanteesta selvittiin?
7. Tuleeko sinulla mieleen, jotain muuta tärkeätä, mistä haluaisit keskustella?
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Liite 4. Haastattelukysymykset valmentajalle
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää palkitsemisen vaikutusta jääkiekkopelaajien motivaatioon.

(Aineelliset palkitsemistavat ovat esimerkiksi palkka, palkkiot, henkilöstöedut, kuten luontaisedut ja työvälineet…)

(Aineettomat palkitsemistavat ovat esimerkiksi itsenä kehittäminen, urapolut, palauteet,
arvostukset…)

Pelaajien palkitseminen
1. Oletko havainnut millaiset aineelliset palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai
epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat pelaajia parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet mielestäsi realistisesti tavoitettavissa?
2. Oletko havainnut millaiset aineettomat palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai
epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat pelaajia parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet mielestäsi realistisesti tavoitettavissa?
3. Kumpi palkitsemisentapa motivoi pelaajia enemmän (aineellinen vai aineeton)?
o Tiedätkö, miksi se motivoi heitä enemmän?
Joukkueen palkitseminen
4. Oletko havainnut millaiset aineelliset palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai
epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat joukkuetta parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet mielestäsi realistisesti tavoitettavissa?
5. Oletko havainnut millaiset aineettomat palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai
epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat joukkuetta parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet mielestäsi realistisesti tavoitettavissa?
6. Kumpi palkitsemisentapa motivoi joukkuetta enemmän (aineellinen vai aineeton)?
o Tiedätkö, miksi se motivoi joukkuetta enemmän?
Lopuksi
7. Miten pyrit vaikuttamaan yksilön sekä joukkueen motivaatioon ja sen kehittymiseen?
8. Onko urallasi tullut vastaan tilannetta, jossa pelaajan yksilöllinen palkitseminen on
ollut ristiriidassa joukkueen palkitsemisen kanssa?
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o

Jos on, miten tilanteesta selvittiin?

9. Miten palkitseminen kokonaisuudessaan vaikuttaa joukkueen tulokseen?
o Onko palkitsemisessa haittapuolia joko tulokseen tai kokonaisuudessaan joukkueeseen?
10. Tuleeko sinulla mieleen, jotain muuta tärkeätä, mistä haluaisit keskustella?
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Liite 5. Haastattelukysymykset urheilujohtajalle

(Aineelliset palkitsemistavat ovat esimerkiksi palkka, palkkiot, henkilöstöedut, kuten luontaisedut ja työvälineet…)
(Aineettomat palkitsemistavat ovat esimerkiksi itsenä kehittäminen, urapolut, palauteet,
arvostukset…)

Palkitseminen
(Vastauksien pääpaino joukkueen palkitsemisessa, mutta vastaukset voivat olla myös yksilön näkökulmasta, jos tiedät sieltäkin osa-alueelta)

1. Oletko havainnut yleisesti millaiset aineelliset palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat joukkuetta parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet sinun mielestäsi realistisesti tavoitettavissa?
2. Oletko havainnut yleisesti millaiset aineettomat palkitsemistavat ovat joko onnistuneet tai epäonnistuneet?
o Mitkä palkitsemisen tavat motivoivat joukkuetta parhaiten?
o Ovatko palkitsemisen tavoitteet olleet sinun mielestäsi realistisesti tavoitettavissa?
3. Kumpi palkitsemisentapa yleisesti motivoi joukkuetta enemmän (aineellinen vai aineeton)?
o Tiedätkö, miksi se motivoi heitä enemmän?
4. Mitkä ovat mielestäsi parhaat palkitsemisen keinot joukkueen motivaation kasvattamiseksi niin että kustannukset pysyisivät kohtuullisena?
Liiketoiminta
5. Miten palkitseminen vaikuttaa seuran liiketoiminnalliseen tulokseen?
o Seurataanko tätä? Miten?
o Korreloiko palkitseminen menestymiseen?
6. Minkälaisia strategisia tavoitteita seuralla on palkitsemisen suhteen? (Joukkueen
sekä yksilöiden palkitsemistavoitteet)
o Kuka, missä ja miten prosessia hoidetaan?
o Entä miten saavutetaan sekä urheilulliset tavoitteet että liiketoiminnalliset tavoitteet? (Erotellaanko toisistaan vai tukeeko nämä toisiaan)

Lopuksi
7. Oletko havainnut miten palkitseminen kokonaisuudessaan vaikuttaa joukkueen tulokseen?
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o

Onko havainnut palkitsemisen tuovan haittapuolia joko tulokseen tai kokonaisuudessaan joukkueeseen?

8. Onko urallasi tullut vastaan tilannetta, jossa pelaajan yksilöllinen palkitseminen on
ollut ristiriidassa hänen joukkueensa palkitsemiskäytäntöjen kanssa?
o Jos on, miten tilanteesta selvittiin?
9. Miten valmentaja vaikuttaa yksilön ja joukkueen motivaatioon ja sen kehittymiseen?
10. Tuleeko sinulla mieleen, jotain muuta tärkeätä, mistä haluaisit keskustella?
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Liite 6. Haastateltavien käsitykset yksilöiden aineellisesta palkitsemisesta

Pääluokka

Yläluokka

Aineellinen

Peruspalk-

palkitsemi-

kaustavat

Alaluokka

Aikapalkka

nen

Onnistunut,

Epäonnis-

Merkitys

silloin

tunut, sil-

motivaati-

kun…

loin kun

oon

Oikean suu-

Liian alhai-

Motivoivin,

ruinen ja oi-

sen palkan

Pitkässä

kea ajan-

tarjoaminen

juoksussa,

kohta

vaikeina aikoina sekä
uran alussa.

Aineellinen

Täydentävät

Tulospalk-

Bonusjärjes-

-

Motivoivin,

palkitsemi-

palkkausta-

kiot

telmät täyty-

kun fiksusti

nen

vat

vät olla rea-

järjestelty

listisesti tavoitettavissa
Aineellinen

Henkilöstö-

Luontais-

Asunto-,

palkitsemi-

edut

edut

auto-, netti-,

kutti, silloin

ruoka- ja pu-

kun siirtyi ul-

helinetuudet

komaille pe-

ovat oikean-

laamaan ja

laiset ja oi-

toiselle ei

keaan paik-

vaikuttanut

kaan.

motivaatioon

nen

-

Aineellinen

Henkilöstö-

Työvaate-

Varusteet

palkitsemi-

edut

etu

ovat kohdal-

sesti vaikuta

laan ja oike-

motivaati-

anlaiset

oon, sillä

nen

-

Toisilla vai-

Eivät erityi-

näitä pidetään itsestään selvyytenä

66

Liite 7. Haastateltavien käsitykset yksilöiden aineettomasta palkitsemisesta
Pääluokka

Aineeton

Yläluokka

Urapalkkiot

palkitsemi-

Alaluokka

Onnistunut,

Epäonnistu-

Merkitys

silloin

nut, silloin

motivaati-

kun…

kun…

oon

Työ si-

Pelaaminen

Pelaaminen

Motivoiva.

nänsä

ja peliaika

ja peliaika

Vaikuttaa il-

ovat tasa-ar-

ovat epä-

mapiirin ja

voisia

tasa-arvoi-

sitä kautta

sia, suosi-

motivaatioon

taan sekä

kumpaankin

sementoi-

suuntaan

nen

daan pelipaikka
Aineeton

Sosiaaliset

Palautteet

Kommuni-

Pelaajat

Motivoiva,

palkitsemi-

palkkiot

ja arvos-

kointi pelaa-

saavat sitä

mutta voi

tukset

jalle on tul-

liian harvoin

vaikuttaa

tava riittävän

ja yksitoik-

myös nega-

usein sekä

koisesti

tiivisesti

-

Ainoastaan

nen

monipuolisesti
Aineeton
palkitseminen

Urapalkkiot

Opinto- ja

Nämä ovat

urapolut

tarjottu juuri

silloin moti-

oikeaan

voiva, jos

paikkaan, oi-

pelaaja on

keaan ai-

oikeasti kiin-

kaan

nostunut
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Liite 8. Haastateltavien käsitykset joukkueen aineellisesta palkitsemisesta
Pääluokka

Yläluokka

Alaluokka

Onnistunut,

Epäonnistu- Merkitys

silloin

nut, silloin

motivaati-

kun…

kun…

oon

Aineellinen

Täydentävät

Voitto- ja

Mestaruus-,

Motivoi,

palkitsemi-

palkkausta-

tulospalk-

sija-, menes-

vasta kun on

nen

vat

kiot

tysbonukset

oikeasti

ovat jokai-

mahdolli-

selle saman-

suus saavut-

laiset sekä

taa tavoite

relevantit

Pistekes-

Se on epä-

Motivoivin,

kiarvo bo-

realistinen ja

sitouttaa

nukset,

tavoitetta ei

joukkuetta

tavoitteista

seurata ol-

tiettyyn ta-

tehdään rea-

lenkaan.

voitteeseen.

-

Motivoivin,

listinen sekä
niiden on oltava riittävän
lyhyitä
Aineellinen

Henkilöstö-

palkitsemi-

edut

Lomat

nen

Esimerkiksi
päätösreissu

jos se on

on kaikille

kaikille saa-

samanlainen

tavissa, sillä
se nostattaa
ilmapiiriä
sekä sitoutumista.

Aineellinen

Henkilöstö-

Luontais-

palkitsemi-

edut

edut

-

nen

Esimerkiksi

Vaikuttaa

yhteinen

laskevasti

ruokailu

motivaatioon

vaikka pelaajat kaipaisivat omaa
rauhaa
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Aineellinen

Henkilöstö-

Virkistys-

Yllätykselli-

palkitsemi-

edut

mahdolli-

set työhyvin-

laajien moti-

suudet

vointipäivät,

vaatiota, si-

jossa teh-

toutumista

dään jotain

sekä nostat-

ainutlaa-

taa ilmapiiriä

nen

tuista
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-

Nostaa pe-

Liite 9. Haastateltavien käsitykset joukkueen aineettomasta palkitsemisesta
Pääluokka

Aineeton

Yläluokka

Urapalkkiot

palkitsemi-

Alaluokka

Onnistunut,

Epäonnistu- Merkitys

silloin

nut, silloin

motivaati-

kun…

kun…

oon

Joustavat

Vapaapäivät

-

Riippuu yk-

työajat

pidetään oi-

silöstä moti-

keana ajan-

voiko

nen

kohtana

Aineeton
palkitseminen

Urapalkkiot

Perhettä on

Yksi moti-

mahdolli-

voivimmista

suus nähdä

tekijöistä

Työ si-

Joukkueena

Hävitään pe-

Todella

nänsä

voitetaan pe- lejä

suuri merki-

lejä

tys motivaatioon sekä ilmapiiriin

Jos pelit hävitään vaikuttaa paineisiin ja
sitä kautta
motivaatioon
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