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1 Johdanto

Yritysten arvoissa mainitaan usein, että henkilökunta on niiden tärkein voimavara.
Jääkö tämä väittämä kuitenkin pelkiksi sanoiksi, ja koetaanko henkilöstö todellisuudessa enneminkin suurimpana kulueränä, kuin yritykselle merkittävänä menestystekijänä? Majoitus- ja ravitsemistoiminnan yritysten henkilöstöhallintoa on usein moitittu
kustannuskeskeiseksi. Henkilöstötoimenpiteitä ei ole helppo konkreettisesti todentaa,
joten niiden vaikutuksen arvioiminen on haastavaa. (Cho, Woods, Jang & Erdem 2006,
263.) Kuitenkin palvelualalla henkilöstö on avainasemassa tuottamassa asiakkaille positiivista palvelukokemuksen (Namkung & Jang 2008, 151). Ihmisten hyvinvointiin, työmotivaatioon ja johtamiseen tulisikin kiinnittää enemmän huomiota, jotta yritys menestyisi.
Tämä opinnäytetyö on saanut alkunsa pyrkimyksestä parantaa henkilöstöjohtamista
ravintola-alalla, keskittyen aineettomaan palkitsemiseen. Tässä työssä on tavoitteena
selvittää, miten henkilöstö kokee aineettoman palkitsemisen lisäävän heidän motivaatiotaan. Työllä pyritään löytämään aineettoman palkitsemisen keinoja, joita yritys voi
ottaa osaksi esimiestoimintaa ja henkilöstöjohtamista. Ennen kaikkea halutaan selvittää, miten yrityksen henkilöstö kokee aineettoman palkitsemisen ja kuinka motivoivana he pitävät aineettomia palkitsemisen keinoja. Tämän työn tutkimuskysymykset
ovat: Mitkä aineettomat palkitsemiskeinot motivoivat työntekijöitä? Millä tavoin aineettoman palkitsemisen keinot koettiin vaikuttavan työmotivaatioon?

Tässä tutkimuksessa kohdeorganisaationa toimii ravintolapalveluita tuottava yritys
sekä saman omistajan kahvilapalveluita tuottava yritys. Tutkimus on tehty kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä eli se on laadullinen tutkimus. Aineistoa on kerätty toimeksiantajayritysten henkilöstön haastatteluilla. Aineiston hankintametodina on käytetty yksilöhaastattelua, joka on toteutettu puolistrukturoituna teemahaastatteluna.
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2 Aineeton palkitseminen
2.1 Palkitsemisen kokonaisuus
Palkitseminen on jokaisen työpaikan velvoite. Työstä pitää maksaa palkkaa, mutta
palkitseminen on silti kaksisuuntainen prosessi, jossa molemmat osapuolet, niin
työntekijä kuin työantaja hyötyvät. Työntekijä antaa aikansa, osaamisensa ja panoksensa työnantajaorganisaation käyttöön ja saa vastikkeeksi erilaisia kompensaatioita.
Palkitseminen on tänä päivänä johtamisenväline, ja sitä tulee käyttää viisaasti, jotta
tavoitellut vaikutukset saavutetaan. (Nylander & Hakonen 2015, 11.)

Palkkiot koostuvat aineellisesta ja aineettomasta palkasta. Aineellisella palkitsemistavalla tarkoitetaan rahallista tai rahanarvoista kompensaatiota, kuten peruspalkka, tulospalkka, aloitepalkka, erikoisetuja ja -palkkioita. Aineettomalla palkitsemisella tarkoitetaan työn sisältöön, kehitysmahdollisuuksiin ja työajan joustavuuteen, kannustamiseen ja palautteeseen ja arvostukseen liittyviä asioita. (Viitala 2013, 138-139; Ylikorkala & Sweins 2015, 21.) Palkitsemisen edellytyksenä on, että strategian tavoitteet täyttyvät. Näitä tavoitteita voivat olla esimerkiksi taloudelliset, määrälliset, laadulliset tai muut mitattavat tunnusluvut. (Österberg 2014, 168.) Armstrongin ja
Brownin (2006, 8) mukaan työntekijät tulisi palkita ei ainoastaan heidän tuottamansa
suoritusten vaan myös heidän työstään saavutetun lisäarvon perusteella.

Käytännön tasolla palkitseminen tapahtuu palkitsemisjärjestelmän avulla. Sillä tarkoitetaan johtamisen välinettä, joka koostuu palkitsemisen tavoista ja prosesseista. Palkitsemistavat ovat suunnitelma siitä, mitä palkkioita maksetaan, millä perusteilla, kenelle maksetaan, minkä suuruisia ne ovat ja minkälaisina ajankohtina. Palkitsemisen
prosesseilla tarkoitetaan käytännön toimia, joilla palkitseminen tapahtuu. (Viitala
2013, 143-144.)
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Palkitseminen on merkittävä osa esimiestyötä ja keino saavuttaa organisaation strategiset tavoitteet. Menestyksekkäällä palkitsemisella pyritään optimaaliseen henkilöstöön, innostukseen, sitoutumiseen, hyviin työsuorituksiin, osaamisen kehittämiseen, tuottavuuteen, kannattavuuteen, innovointiin ja työtyytyväisyyteen. Palkitsemisella on valitettavasti myös negatiivisia vaikutuksia, kuten epäoikeudenmukaisen
kohtelun kokemukset, epätietoisuus, osaoptimointi, kateus, vapaamatkustus, ylimääräiset kustannukset, henkilöstön vaihtuvuus, heikentyneet työsuoritukset, tiedon pimittäminen, hankalat neuvottelut, asioiden kaunistelu, ei-toivottu yrityskulttuuri ja
kehityshankkeiden hiipuminen. (Hakonen, Hakonen, Hulkko-Nyman, Ylikorkala 2014,
15.) Aineeton palkitseminen saattaa jakaa työpaikan henkilöstön ”voittajiin” ja ”häviäjiin”, jos samat harvat työntekijät palkitaan toistuvasti saaden henkilöstön ajattelemaan, että suosikkiasema johtajan silmissä tuo etua palkitsemisessa. Tämä saattaa
vaikuttaa motivaatioon, kun työntekijät tuntevat palkkion olevan näennäisiä, ja aineettomalla palkitsemisella yritys yrittää välttää oikeudenmukaisten käteispalkkioiden maksamisen. (Long & Shields 2010, 1150.)
Long ja Shieldsin (2010, 1164) mukaan aineeton palkitseminen ei ole ainoastaan yksilön työn tunnustamista, vaan myös työryhmien. Aineettomien palkitsemisjärjestelmien tarkoitus on yksilöllinen motivointi, mutta yksilön tunnistamisessa harmittavan
usein epäonnistutaan. Tosin ryhmälähtöisyyden vahvistamisessa sitä vastoin onnistutaan paremmin. Järvensivun (2010, 142) mukaan ryhmän palkitsemisessa tulee kuitenkin huomioida, että mikäli koko työntekijöiden joukkoa palkitaan tai rangaistaan
kollektiivisin perustein, saatetaan ajautua tilanteeseen, jossa heikoimman työntekijän poistamisesta tulee muiden työntekijöiden intressi. (Järvensivu 2010, 142.)

Aineettomalla palkitsemisella on suuri vaikutus työssä viihtymiseen ja organisaatioon
sitoutumiseen. Osittain aineeton palkitseminen on täysin ilmaista, joten se vaatii vain
johdolta asian tärkeyden tunnistamisen ja käyttöönoton. Se tulisi kirjata osaksi palkitsemisstrategiaa, jolloin se on näkyvää kaikille osapuolille. (Ylikorkala & Sweins 2015,
35-36.) Onnistuneen palkitsemisen tavoitteita ovat organisaatiossa: pyritään saamaan oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin oikeaan aikaan, pyritään pitämään oikeat
henkilöt organisaation palveluksessa ja pyritään motivoimaan henkilöstöä antamaan
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täyden panoksensa organisaation käyttöön (Shields 2007, 34-35). Organisaation tavoitteiden ja palkitsemisen välillä saattaa kuitenkin olla selvä ristiriita (taulukko 1).
Strategiassa saatetaan pitää tavoiteltavana esimerkiksi laatuajattelua. Silti palkitseminen saattaa kuitenkin kohdistua aikataulujen täsmälliseen noudattamiseen, vaikka
tuote / palvelu olisi vielä keskeneräinen. Tai yritys panostaa pitkäaikaiseen kasvuun,
mutta palkitsee kuitenkin kvartaaleittain työntekijöitään. Tällainen palkitseminen antaa väärää viestiä työntekijöille, ja johtajien edellyttämät strategiset tavoitteet eivät
täyty. Yritysjohdon on huolehdittava, että sillä on selkeä kuva palkitsemisjärjestelmästä, koska se on organisaation tehokkain tapa viestiä tavoitteista ja arvoista. (Hakonen 2005, 304; Kerr 1995, 781-782)

Taulukko 1. Palkitseminen tavoitteissa ja käytännössä (Hakonen 2005, 305; Kerr
1995)
Tavoittelemme…

Mutta palkitsemme…

Yhteistyö ja tiimityö

Yksilösuoritus

Innovatiivisuus ja riskinotto

Totuttujen työtapojen noudattaminen,
virheettömyys uusia asioita kokeiltaessa.

Laatuajattelu

Aikataulujen noudattaminen, vaikka
tuote olisi keskeneräinen.
Suoruus ja huonojen uutisten kertominen Hyvien uutisten kertominen, olivatpa ne
aikaisessa vaiheessa
totta tai eivät.
Esimiehen myötäilyä, olipa hän oikeassa
tai ei.
Pitkäaikainen kasvu ja vastuu ympäristöstä Seuraavan neljänneksen tuloksesta

2.2 Aineettoman palkitsemisen keinot
Kauhanen & Viitala (2011, 211) toteavat, että palkitsemista ja motivoimista koskevasta keskustelusta on käynyt toistuvasti ilmi, että parhaat tavat palkita ovat aineettomia. Osa aineettoman palkitsemisen keinoista on konkreettisia, helposti kuvattavia
ja osa abstrakteja, vaikeasti havainnollistettavia (Ylikorkala & Sweins 2015, 36). Osa
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keinoista on sellaisia, joita ei ajatella palkitsemisena. Esimerkiksi työajan joustavuus
on jo monessa organisaatiossa käytössä ja näin ollen sitä ei enää vahvasti mielletä
palkitsemiskeinoksi (Alaräisänen 2014, 118). Kuviossa 1 on kuvattuna aineettoman
palkitsemisen keinot.

Kuvio 1. Aineettomia palkitsemistapoja (mukaillen Vartiainen & Kauhanen 2005, 22 ja
Ylikorkala & Sweins 2015, 23).

Elinkeinoelämän suuri valtuuskunta selvitti vuonna 2010 asenne- ja arvotutkimuksessa, mitä asioita suomalaiset työltään toivovat (kuvio 2). Tutkimukseen osallistui
3172 suomalaista ikäväliltä 18-70-vuotta. (Haavisto 2010, 90.) Keskiverto suomalainen halusi mielenkiintoisen työn yhteisössä, jossa on hyvähenki ja johtajana reilu esimies. Suurta palkkaa, statusta tai uramahdollisuuksia tärkeämpänä koettiin työn py-
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syvyys, varmuus ja vakaus. Tutkimuksen mukaan suomalainen halusi mieluummin kehittää itseään kuin uraa. Tärkeysjärjestyksessä vasta sijalla 10 oli rahallinen korvaus
työstä. (Haavisto 2010, 52.) Aineettoman palkitsemisen näkökulmasta tutkimuksen
tulos on mielenkiintoinen, sillä yhdeksään ensimmäiseen kohtaan pystytään vaikuttamaan aineettoman palkitsemisen keinoin.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Työpaikalla on hyvä henki ja viihtyisä työympäristö
Työ on mielenkiintoista
Esimies on innostava ja reilu
Työsuhde on vakinainen
Työpaikka on varma ja turvattu
Työssä pystyy toteuttamaan itseään
Työn ja vapaa-ajan joustava yhteensovittaminen on mahdollista
Työllä on merkitystä tai sitä tehdään tärkeän asian eteen
Työ on kokoaikaista
Hyviin työsuorituksiin kannustetaan ja niistä palkitaan rahalla
Työajat ovat säännölliset eikä töitä tarvitse viedä kotiin
Työnantajan ja esimiesten arvot ovat omieni kaltaiset
Työstä saatu korvaus tai palkka on korkea
Työpaikka tarjoaa hyvät etenemismahdollisuudet
Työajat ovat joustavia ja töitä voi tehdä myös etänä
Työ on sosiaalisesti arvostettua tai sillä on korkea status

Kuvio 2. Suomalaisten työn toivelista (Liinalaakso, Moisio & Tiihonen 2016, 14.)

Aineettomassa palkitsemisessa on aina otettava huomioon kontekstisidonnaisuus.
Kaikki ihmisiä ei kannata palkita samoilla keinoilla, vaan jokaisen organisaatio on löydettävä oma tapansa. Handolinin (2013) väitöskirjassa tuli esille, että valtionhallinnossa työskentelevien tutkijoiden ja upseerien kokemus aineettomasta palkitsemisesta erosi toisistaan. Upseereiden mielestä tärkeimmät aineettomat palkitsemiskeinot olivat; työn merkityksellisyys ja arvot, työstä saatava palaute ja mahdollisuus urakehitykseen. Tutkijat puolestaan arvostivat toiminnan vapautta, asiantuntijuuden arvostamista, tehtävän haasteellisuuden ja tuloksellisuuden tärkeimmiksi aineettomaksi palkitsemiskeinoksi. Samat asiat toistuvat työn tavoitteissa, kun aineettoman
palkitsemiskeinojen tärkeydessä.
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Hyvönen, Feldt, Salmela-Aro, Kinnunen & Mäkikangas ovat tutkineet 23-35- vuotiaiden esimiesten työntavoitteita. Tutkimuksessa käy ilmi, että tärkeimpänä (30 % vastaajista, n = 747) tavoitteena on ammatillinen osaaminen ja kehittyminen. Toisiksi
tärkein (24 % vastaajista) työtavoite on uralla eteneminen. Palkkakehitys on ainoastaan 4 % mielestä tärkein työtavoite. (Hyvönen, Feldt, Salmela-Aro, Kinnunen & Mäkikangas 2009.) Alaräisänen (2014, 134) muistuttaa väitöskirjassaan, että palkitseminen riippuu aina henkilön subjektiivisesta käsityksestä. Huono palkitseminen säilyy
myös työntekijän mielessä pidempään, kuin onnistunut. Tämä saattaa johtaa pelkoon
palkitsemisen epäonnistumisesta, jossa lopputuloksena on epämotivoitunut henkilö.
(Alaräisänen 2014, 136.) Työuran vaihe vaikuttaa eri palkitsemisen muotojen arvostamiseen, mutta silti henkilöstöä on totuttu palkitsemaan samalla tavoin iästä ja koulutustasosta riippumatta (von Bonsdorff & Moilanen 2005, 413). Alaräisäsen (2014,
152) mukaan ”nykyinen nuoriso” saa tahtomansa asiat helposti ja työ ei ole heille
keino saavuttaa haluamaansa. Tärkeämmässä roolissa on ystäväpiiri, harrastukset,
perhe ja vapaa-aika. Skotlantilainen tutkimus on eri näkökannalla, ja todennut, että
työtyytyväisyys vaikuttaa onnellisuuden kokemiseen ja hyvinvointiin enemmän kuin
perhe-elämä, terveys tai vauraus (Robbins, Judge, Campbell 2010, 66). Johtajan on
siis erityisen tärkeää tuntea alaisensa ja tietää, kuinka palkita menestyksekkäästi erilaisia ihmisiä (Kauhanen & Viitala 2011, 2015). Ruuska (2013, 147) toteaa väitöskirjassaan, että palkitseminen tulisi olla kiinteä osa johtamista, ikään kuin ihmisen sisälle
istutettua. Toisaalta palkitsemisesta on tullut osa strategista henkilöstöjohtamisen
toimintoja, jolloin sitä ei mielletä palkitsemiseksi (Ruuska 2013, 145).

Työajan järjestelyt
Työajan jousto eli mahdollisuus vaikuttaa omiin työskentelyaikoihin on työantajalle
hyvä keino huomioida työntekijöiden yksilölliset elämäntilanteet ja luoda luottamuksellista ja huomioivaa ilmapiiriä (Ylikorkala & Sweins 2015, 37). Kuviossa 3 on esitetty
työajan järjestelyiden keinot palkita aineettomasti.
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Liukuva

työaika
Työvuorojen

Opintovapaa /
vuorottelu
-vapaa

järjestäminen

Työajan
järjestelyt
Osa-aika /
kokoaikainen työ

Etätyö
Työaikapankki

Kuvio 3. Työaikajärjestelyt

Työajan joustolla voidaan tarkoittaa liukuvaa työaikaa, työvuorojen vaihtamista tai
mahdollisuutta osa-aikaiseen työhön. (Ylikorkala & Sweins 2015, 37.) Työajan järjestelyt voivat olla myös vapaa-aikaan liittyviä, kun työaikapankki tai liukuva työaika
mahdollistavat vapaiden kerryttämisen (Hakonen ym. 2014. 228). Etätyö antaa työntekijälle mahdollisuuden työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikkiin aloihin
ei kuitenkaan sovellu etätyö tai joustavat työajat. (Hakonen ym 2014, 223-224.) Varsinkin näillä aloilla tulisi muistaa, että työajan säännöllisyys ja ennustettavuus ovat
tärkeitä tekijöitä työntekijälle (Nätti & Anttila 2014, 163). Vuorotyötä tekeville on tärkeää, että työvuorolistat laaditaan riittävän hyvissä ajoin, jotta työntekijät pystyvät
suunnittelemaan omat menonsa (Hakonen ym. 2014, 219). Työntekijälle on sitä raskaampaa mitä myöhemmin tieto työajoista- ja -vuorojen muutoksista ilmenee (Nätti
& Anttila 2012, 163). Suositeltavaa on ottaa huomioon henkilökunnan toiveet työvuorojen sijoittumisesta. Työvuorolistan laatimisessa voidaan käyttää myös menetelmää, jossa työntekijät itse valitsevat työvuoronsa (self rostering). (Hakonen ym.
2014, 219.)
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Työympäristö
Työympäristö eli fyysiset olosuhteet, kuten työpaikan sijainti vaikuttavaa työpaikan
valintaan. Työpaikan sijaintia ei välttämättä pystytä käyttämään palkitsemistekijänä,
mutta siihen liittyviä asioita, kuten työsuhdeauto, työmatkaliput tai mahdollisuutta
etätyöhön. Työympäristön viihtyvyys ja toimivuus ovat tärkeitä asioita. Toimivat työvälineet, ergonomiset työpisteet helpottavat työn sujuvuutta ja työpaikalla viihtymistä. (Ylikorkala & Sweins 2015, 36.) Mikäli työntekijä saa valita työympäristönsä
itse esimerkiksi työskentelemällä kotoa käsin, on tällä useita myönteisiä seurauksia.
Parhaimmillaan etätyö takaa häiriöttömän työskentely-ympäristön ja se auttaa työn
ja yksityiselämän yhteensovittamista, vaikuttaen näin myös motivaatioon ja työtehoon. (Julkunen 2008, 107.)

Työsuhteen pysyvyys
Työsuhteen ehdot ovat työpaikan valinnassa suuressa roolissa. Työntekijän työsopimus tehdään, joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Työn houkuttelevuuden kannalta ja henkilöstön sitouttamiseksi, on tärkeää miettiä tarkkaan, millaisia työsopimuksia organisaatio työntekijöilleen tekee. Työsuhteen pysyvyys on henkilöstölle yksi tärkeimmistä palkitsemistavoista (Ylikorkala & Sweins 2015, 37), sillä työsuhteen katkeamisen pelko on työntekijälle yhtä vahingollista, kuin itse työsuhteen
katkeaminen. Epävarmuus vähentää tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta samalla kun
psyykkinen kuorma ja terveysriskit lisääntyvät. (Julkunen 2008, 114-115.)

Vaikutusmahdollisuudet
Vaikutusmahdollisuuksilla tarkoitetaan asioita, joilla työntekijä pystyy vaikuttamaan
omaan työhönsä, kuten työtahtiin, -menetelmiin ja muihin työhön liittyviin seikkoihin, kuten esimerkiksi palkitsemiseen (Hakonen ym. 2014, 233). Mikäli työntekijälle
ei pystytä tarjoamaan haastavampia työtehtäviä, voidaan ajautua tilanteeseen, jossa
työntekijä kokee, ettei hän pysty käyttämään osaamistaan työssään. Tässä tapauk-
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sessa voidaan kokeneelle työntekijälle tarjota mahdollisuutta nuorempien kouluttamiseen, jolloin pystytään välittämään eteenpäin hänen tietoa ja osaamista. (Luoma,
Troberg, Kaajas & Norlund 2004, 77.)

Arvostus
Henkilöstön arvostusta voi osoittaa organisaation sisäisellä tai ulkoisella tunnustuksella. Näitä keinoja ovat muun muassa: artikkelien kirjoittaminen organisaation tai sidosryhmän julkaisuissa, lehtihaastattelut, organisaation myöntämät palkinnot, organisaation ulkopuolelta saadut palkinnot, palvelusvuosimerkit, ritarikuntien kunniamerkit ja presidentin myöntämät arvomerkit. Esimiehen tulee olla tarkkana näitä palkitsemiskeinoja käyttäessä, sillä osa henkilöistä pitää oman työn ulkopuolisia tehtäviä
lisätyönä, ja eivät koe niitä palkitsevina. (Kauhanen 2015, 125.) Osalle henkilöistä
merkitsee arvostuksen näkyminen konkreettisesti statussymboleina, kuten toimennimikkeinä, työpisteessä (koko, sijainti, varustetaso), työvälineinä (monipuolisuus, nykyaikaisuus, muodikkuus), työasuissa, työajassa ja työntekopaikkassa (etätyö), autossa (koko, hinta, varusteet), pääsyssä eri toimitiloihin tai tietojärjestelmiin sekä klubien ja yhdistysten jäsenyyksinä (Kauhanen 2015, 123-124).

Palaute työstä
Esimiehen keskeisin keino motivoida ja suunnata työtä on antaa rakentavaa ja myönteistä palautetta. Palaute ja arvostus ovat usein työntekijöille tärkeimpiä asioita, kysyttäessä palkitsemiskeinoa hyvin tehdystä työstä. Palaute vaatii vuorovaikutusta esimiehen ja alaisen välillä. Työntekijöiden erilaisuus on hyvä ottaa huomioon. (Ylikorkala & Sweins 2015, 39.) Samanlainen palaute ei tavoita kaikkia, sillä ihmiset ovat
luonteeltaan erilaisia. Työntekijöihin tutustuminen auttaa selvittämään, miten heille
kannattaa antaa palautetta. Yksi tapa jaotella ihmisiä palautteen ottajina, on jako sisäisesti ja ulkoisesti prosessoiviin. Sisäisesti prosessoiva tietää milloin on onnistunut
työssään hyvin ja milloin huonommin. Negatiiviseen palautteeseen suhtautuminen
voi olla kieltävää ja kritiikin antajan kyseenalaistavaa. Sisäisesti prosessoivalle henkilölle palautetta kannattaa antaa keskustellen hänen omiin kokemuksiin ja taitoihin
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vedoten lisäten tähän faktaa ja tuloksia. Ulkoisesti prosessoiva tarvitsee paljon heijasteita omalle työlleen, sekä huomiota ja kiitosta eri tavalla. Esimiehen tarvitsee
kiinnittää huomiota ulkoisesti prosessoivan palautteessa jatkuvaan rohkaisuun, jotta
alaisen kyky tehdä positiivista palautetta tuottanutta asiaa paranee. Myönteinenkin
palaute tosin kannattaa aina purkaa ja selvittää, mitkä asiat ovat tehty kiitettävästi.
Palautteen antamisessa on tärkeää, ettei se kohdistu persoonaan vaan toimintaan ja
käyttäytymiseen. (Jabe 2017, 134-135.) Tärkeää on myös, että palaute on palautteen
saajan kokemuksiin yhteensopivaa. Berlinin väitöstutkimuksessa tuli ilmi, että nostattavalla, positiivisella palautteella ei ole kannustavaa vaikutusta, mikäli se koetaan aiheettomana kehuna. Sitä vastoin, kannustava omiin kokemuksiin yhteensopiva palaute on kannustavaa ja palkitsevaa, ja saattaa saada aikaan jopa tietynlaisen hurmostilan. (Berlin 2008, 201.)

Etenemismahdollisuudet
Osa henkilöstöstä on tyytyväisiä samaan työtehtävään pitkäjaksoisesti ja kokevat olevansa motivoituneita, vaikka työtehtävät eivät vaihdukaan. Toiset kaipaavat uusia
haasteita, joko samalta organisaatiotasolta tai astetta alempaa tai ylempää. Organisaation olisi hyvä tarjota näitä vaihtoehtoja aktiivisesti. Organisaation sisäisten siirtojen tulee olla esimiehille selkeä toimintatapa. Uhkana on, että esimiehet haluavat pitää kiinni hyvistä työntekijöistään, eivätkä aktiivisesti tarjoa heille mahdollisuutta
edetä organisaatiossa. (Kauhanen 2015, 120.) Työuralla etenemisen merkitys korostuu eri kausina, usein työuran alussa ja uudestaan 40-50 vuoden iässä. Työuran
alussa etsitään suuntaa tulevaisuudelle. Toinen vaihe koetaan työuralla myöhemmin,
kun samaa työtä on tehty yli vuosikymmen ja yksityiselämä sekä taloudellinen tilanne
sallivat uuden tarkastelun työuralle. Tässä vaiheessa omien persoonallisten valintojen tekeminen korostuu, eikä niinkään haeta samanlaista työpaikkaa. (Luoma ym.
2004, 76.) Urakehityksen tulisi perustua työntekijän omaan halukkuuteen ja ammatillisiin vahvuuksiin (Handolin 2013, 128). Osa työntekijöistä saattavat kokea elävänsä
oravanpyörässä, jolloin palkitsemiskokemusta ei saavuteta urakehityksellä, koska kiireistä elämää tai hurjaa työtahtia ei koeta enää mielekkäänä (Alaräisänen 2014, 12).
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Kehittymismahdollisuudet
Kehittymismahdollisuuksia on hyvä puntaroida kehityskeskusteluissa, jotka käydään
esimiehen ja alaisen välillä. Tärkeää on kuunnella työntekijän omia toiveita kehittymisen suhteen, vaikka niitä ei pystyttäisikään heti toteuttamaan. Esimies saa näistä
toiveista kuitenkin arvokasta tietoa siitä, mikä on alaisen motivaation perusta.
(Luoma ym. 2004, 75.) Työtehtävien vaihtaminen toisenlaisiin on yksi mahdollinen
tapa lisätä työn haastavuutta. Kaikki työntekijät eivät ole kiinnostuneita esimiestehtävistä, jolloin kehittymismahdollisuuksia on hyvä tarjota myös vertikaalisesti organisaatiorakenteessa. (Luoma ym. 2004, 77.) Työntekijöiden kokemus koulutusmahdollisuuksista saattaa olla myös negatiivinen, vaikka työantaja haluaa tarjota ne palkitsemiskeinona ja etenemisen mahdollistajana (Järvensivu 2010, 147).

2.3 Palkitsemisen toimivuus

Palkitsemisen toimivuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa johto ja henkilöstö ovat
molemmat tyytyväisiä palkitsemistapaan ja sen vaikutuksiin (Hakonen, Salimäki &
Hulkko 2005, 11). Palkitsemisen vaikutusten lähtökohtana on yrityksen strategiaan ja
muihin rakenteisiin sopiva palkitsemisjärjestelmä. (Hakonen, Nylander & Sweins
2015, 235). Hakosen (2005, 305) mukaan palkitsemisen vaikutusten tutkimusten tärkeimpiä havaintoja ovat:
1) palkitseminen vaikuttaa enemmän kuin uskotaankaan
2) vaikutukset näkyvät sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
3) palkitsemisella on positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia.

Taulukossa 1 on esitetty palkitsemisen vaikutuksia yksilöön, ryhmään ja organisaatioon.
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Taulukko 2. Palkitsemisen vaikutuksia (Hakonen 2005, 306)
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vaikutukset
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 motivaatio
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vaikutukset
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 yhteistyö
 tiedon jakaminen
 ”organisaation”
kansalaisuus
 kannustava ilmapiiri
 hyvät työsuoritukset






vapaamatkustus
kateus
haitallinen kilpailu
”rautahäkki”
syrjintä

Organisaatio
 toiminnan kehittäminen
 halutunlainen
henkilöstö
 korkea tuottavuus
 myönteinen
työnantajakuva
 työrauha
 kustannukset
o raha
o aika ja
vaiva
 liian suuri tai liian
pieni vaihtuvuus
 työtaistelut

Toimivuuden arvioiminen
Erilaisten palkitsemiskeinojen paremmuutta voidaan arvioida monin tavoin. Ensinnäkin yksilöllisen kokemuksen näkökulmasta, eli kuinka henkilö arvottaa eri palkitsemismuotojen tärkeyden. (Luoma ym. 2004, 44.) Kuten Rynes, Gerhart & Minette (2004,
381) toteavat, palkka ei ole yhtä tärkeä motivaattori kaikille työntekijöille kaikissa tilanteissa, tosin työntekijät saattavat kuitenkin vähätellä palkan merkitystä. Toinen
näkökulma palkitsemismuotojen arvioimiseen on toiminnan ohjaamisen näkökulma,
jolla tarkoitetaan palkitsemisen muotoja, mitkä ovat organisaatiolle tärkeimpiä toiminnan ohjaamisessa (Luoma ym. 2004, 44). Mikäli yritys halua henkilöstön toimivan
hyvin ryhmänä, on palkitsemisessa kiinnitettävä huomiota, että palkitseminen ei ole
yksilösuoritukseen perustuvaa. Muuten yritys antaa kuvan, että sooloilemalla saavuttaa parempia etuuksia. (Jabe 2007, 267.) Kolmas näkökulma on palkitseminen ja vaikuttaminen, jossa tarkastellaan, mitä eri palkitsemismuodoilla on saavutettu (Luoma
ym. 2004, 45). Kokemus palkitsemisen onnistumisesta syntyy, kun henkilöt vertaavat
omaa panostustaan ja palkkioitaan muiden vastaaviin. Mikäli nämä kokemukset eivät
vastaa toisiaan, koetaan tilanne epäoikeudenmukaisena. (Maaniemi 2015, 124.) Neljäs näkökulma on, kuinka paljon resursseja (taloudellisia, ajallisia tai kehittämiseen
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suunnattuja) on käytetty organisaatiossa, ja mitkä niistä ovat tuottavimpia vaikutuksiinsa nähden (Luoma ym. 2004, 45).

Oikeudenmukaisuus
Palkitsemisen yksi peruslähtökohdista on oikeudenmukaisuus. Toiminnassaan esimiehen on oltava läpinäkyvä ja perusteltu. (Kauhanen 2015, 141.) Oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan henkilön kokemusta reiluudesta päätöksenteossa tai sen prosessissa ja siihen liittyvää kohtelua (Maaniemi 2015, 124). Oikeudenmukaisuuden kokeminen on perinteisesti jaettu kolmeen osaan: jaon, menettelytapojen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuteen. Jaon oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan, että
palkka tai palkkiot ovat saman suuruiset samaa työtä yhtä hyvin tekevillä. Työtään tehokkaammin tai siitä paremmin suoriutuvan tulisi kuitenkin saada enemmän palkkaa
tai palkkioita. Mikäli palkkio-panossuhde koetaan epäoikeudenmukaiseksi, on tällä
vaikutuksia henkilön työntekemiseen ja asenteisiin. Oma panosta saatetaan laskea,
koska palkka tai palkkiot ovat epätasapainossa. (Maaniemi 2015, 125-123.) Menettelytapojen oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan, että palkitsemista edeltänyt päätöksentekoprosessi on oikeudenmukainen. Menettelytapojen tulisi olla johdonmukaisia,
puolueettomia, oikaistavia ja eettisiä. Näiden lisäksi kaikilla, joita asia koskee, tulisi
olla oikeus kommentoida sitä. Tietojen, joiden perusteella päätöksiä palkitsemisesta
tehdään, tulee olla paikkaansa pitäviä ja tarkkoja. (Maaniemi 2015, 129-130.)

Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan kuinka kunnioittavasti ja ystävällisesti esimies kohtelee alaisiaan (Elo, Ervasti, Teräsaho, Hemmilä, Lipponen &
Salimäki 2009, 13), ja kuinka informatiivista vuorovaikutus on. Työntekijöiden on helpompi hyväksyä esimiesten päätökset, kun ne on perusteltu selkeästi ja totuudenmukaisesti. Tärkeää on huomioida myös, että palkitseminen on osa johtamista ja näin
ollen osaltaan palautteen antamisen väline. (Maaniemi 2015, 131-132.)
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3 Motivaatio työelämässä

Motivaatio tarkoittaa mielentilaa, joka määrittää: mitä asioita, millä tarmolla ja
kuinka kauan henkilö kulloinkin tekee (Hakonen 2015, 136). Työelämässä motivaatio
on keskeinen käsite, kun yritetään saada selville, miten ihmiset kokevat ympäristönsä, tarttuvat toimeen tai ohjaavat toimintaansa. Yrityksen johto on erityisen kiinnostunut motivaatiosta, koska se vaikuttaa suorituksiin ja tuloksiin, sillä ilman halua
työskennellä ei synny kumpaakaan. (Vartiainen & Nurmela 2002, 188.)

3.1 Motivaatioteoriat
Motivaatioteorioita on useita, ja ne tarkastelevat motivaatiota hieman eri kantilta.
Tässä luvussa esitellään keskeisiä motivaatioteorioita, joita on yleensä käytetty selittämään palkitsemisen vaikutuksia motivaatioon. (Hakonen 2015, 138.)

Maslown tarvehierarkia
Maslown julkaisi teorian ihmisen motivaatiosta vuonna 1943, teorian mukaan kaikkia
ihmisiä motivoi samojen tarpeiden tyydyttäminen. Maslown tarvehierarkia on viisiportainen, jonka alemman tason tarpeet on tyydytettävä ensin ennen seuraavalle tasolle siirtymistä. (Maslow 1943, 372-376.) Kuviossa 4 on kuvattu hierarkian tasot,
jotka ovat:
1. fysiologiset tarpeet, joilla tarkoitetaan hengissä säilymisen edellytyksiä, kuten
ruoka, juoma ja hengitysilma
2. turvallisuuden tarve, jolla tarkoitetaan suojautumista erilaisilta vaaroilta
3. yhteenkuuluvuuden tarve, jolla tarkoitetaan ystävyyssuhteita, rakkautta ja
ryhmään kuulumista
4. arvostuksen tarve, jolla tarkoitetaan itsearvostusta ja kunnioitusta muilta
5. itsensä toteuttamisen tarve, jolla tarkoitetaan omien kykyjen käyttöön saamista esimerkiksi vanhemmuudessa tai työelämässä (Maslow 1943).
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Itsensä
toteuttaminen
Arvostus
Yhteenkuuluvuus
Turvallisuus
Fysiologiset tarpeet

Kuvio 4. Maslown tarvehierarkia (Hakonen 2015, 142)

Maslown tarvehierarkian mukaan rahallisen palkitsemisen mahdollisuudet ovat rajalliset. Rahaa tarvitaan alempien hierarkiatasojen tyydyttämiseen, ja kun näistä asioista on huolehdittu ei rahalla voi Maslown teorian mukaan motivoida. Sen sijaan aineeton palkitseminen motivoi, kuten mahdollisuudet kehittyä työssä. (Hakonen
2015, 142.)

Maslown teoria on saanut myös kritiikkiä, ja Ruohotien (1986, 41) mukaan sitä tukevia tutkimuksia on vain vähän, vaikka teoriaa ei ole pystytty kumoamaankaan. Myös
Maslow itse esitti myöhemmin, että tarpeiden tyydytys ei välttämättä etene hierarkkisesti. Esimerkiksi taitelijat ovat inspiroituneet ja luoneet uutta hyvinkin vaatimattomissa oloissa ilman varmuutta jokapäiväisten perustarpeiden tyydyttämisestä. (Sinokki 2016, 74-75.)

Maslown tarvehierarkiaa voidaan soveltaa myös yritysten työntekijöiden tarpeita
määriteltäessä. Fysiologisten tarpeiden tärkein motivaattori työelämässä on palkka ja
muut rahalliset edut, koska ne mahdollistavat fyysisten tarpeiden tyydyttämisen esi-
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merkiksi ruoan ostamisen, asumisen ja vaatetuksen. Fysiologisiin tarpeisiin työelämässä voidaan lukea myös fyysinen työympäristö sekä tauot lepoa ja ravitsemusta
varten. (Sadri & Bowen 2011, 45-46.) Turvallisuuden tarpeita työelämässä edustaa
työpaikan henkinen ja fyysinen turvallisuus sekä työsuhteen pysyvyys (Sadri & Bowen
2011, 46-47). Sosiaaliset tarpeet työelämässä tarkoittavat tarvetta kuulua yhteisöön
ja tarvetta sosiaaliselle kanssakäymiselle. Näitä tarpeita työpaikalla vastaa työyhteisö, työkaverit ja esimiehet. Arvostuksen tarve työelämässä tarkoittaa arvostusta ja
kunnioitusta muilta. Tämä vahvistaa työntekijän itseluottamusta sekä motivoi suoriutumaan työssä hyvin. Arvostus puute vaikuttaa työntekijän sitoutumiseen työpaikkaansa. Esimiehen osoittaman arvostuksen puute johtaa helposti työntekijän työpaikan vaihtoon. Arvostusta voidaan osoittaa myös erilaisilla tunnustuksilla, eduilla tai
titteleillä. (Sadri & Bowen 2011, 47.) Korkeimmalla tarvehierarkiassa on itsensä toteuttamisen tarve. Työelämässä yritykset voivat kouluttaa ja kehittää työntekijöitään,
tarjoten mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun. Kehittymistä arvostava yritys saa lisäarvoa yritykselle osaavasta ja kouluttautuneesta henkilökunnasta. Kehityskeskustelut ovat hyvä tapa, kun halutaan selvittää millä tarvehierarkian portaalla työntekijä
on. (Sadri & Bowen 2011, 47-48.)

Herzbergin kaksifaktoriteoria
Herzberg jaotteli tutkimuksensa mukaan työmotivaatioon vaikuttavat seikat kahteen
kategoriaan. Toisen muodostavat asiat, jotka tekevät työntekijän tyytyväiseksi ja motivoituneiksi työssään, nämä Herzberg nimitti motivaatiotekijöiksi. Toisessa kategoriassa on asiat, jotka saavat henkilön tyytymättömäksi, näitä nimitetään hygieniatekijöiksi. (Herzberg 1968, 53-62.) Motivaatiotekijöitä ovat muun muassa työssä eteneminen, saavutukset, tunnustukset, työn luonne, vastuullisuus ja henkilökohtainen
kasvu sekä edistyminen. Hygieniatekijöitä ovat muun muassa palkka, työympäristö ja
johtaminen ja organisaation käytännöt. Herzbergin teorian mukaan tyytyväisyyden
vastakohta ei ole tyytymättömyys vaan tyytyväisyyden puute. (Robbins & Judge
2015, 130.)
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vaatio

Kuvio 5. Herzbergin kaksifaktoriteoria (mukaillen Sinokki 2016, 106)

Herzbergin teoriaa käytetään rahallisen palkitsemisen arvosteluun, teorian mukaan
palkka ja rahapalkkiot eivät vaikuta motivaation kohenemiseen. Sen sijaan aineettomilla palkitsemisen keinolla voidaan parantaa motivaatiota, aivan kuten Maslown
tarvehierarkiassakin. Palkkaan liittyvät asiat on kuitenkin otattava huomioon, koska
ne vaikuttavat työtyytymättömyyteen. (Hakonen 2015, 142-143.)

Juariyah & Saktian ovat tutkineet Herzbergin teoriaa motivaatiosta ravintola-alalla.
Heidän tutkimuksesta käy ilmi, että ravintola-alalla työntekijöille oli tärkeää mielenkiintoinen työ, mahdollisuus kehittyä, työyhteisö sekä johtaminen. Tutkimuksen mukaan hygienia- ja motivaatiotekijät molemmat loivat työtyytyväisyyttä. (Juariyah &
Saktian 2018, 482-489.)

Itsemääräämisteoria / itseohjautuvuusteoria
Decin ja Ryanin kehittämä motivaatioteoria edustaa uudempaa näkökulmaa motivaatioon. Sen perusajatus on, että henkilö on lähtökohtaisesti aktiivinen, motivoituva ja
itsestään ohjautuva. Ihminen asettaa tavoitteita, pyrkii suoriutumaan haasteista ja
vahvistamaan näin omaa minäkuvaansa. Itsemääräämisteorian mukaan motivaation
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laatu ja lähde ovat tärkeämpiä kuin motivaation määrä itsessään. Keskeinen osa teoriaa onkin motivaation jako sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. (Vasalampi 2017, 5455.) Itsemääräämisteorian kulmakivi on ajatus, että ihmisellä on kolme psykologista
perustarvetta: autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Näillä perustarpeilla on perustava rooli hyvinvoinnin, psykologisen kasvun ja eheyden kokemuksille. (Deci &
Ryan 2000, 227)

Kyvykkyys

Autonomia

Yhteenkuuluvuus

Sisäinen
motivaatio

Kuvio 6. Kolme psykologista perustarvetta, jotka vaikuttavat sisäisen motivaation
syntyyn (Hakonen 2015, 149).

Itsemääräämisteoriassa autonomisen motivaation muodostaa kaksi tekijää. Sisäsyntyinen motivaatio kumpuaa tekemisestä itsestään: se innostaa ja energisoi, kun taas
integroitu motivaatio tarkoittaa asioita, jotka koetaan arvojen ja omakuvan mukaisiksi. Parhaassa tilanteessa tekemisessä yhdistyy molemmat sisäsyntyinen ja integroitu motivaatio. (Martela, Mäkikallio & Virkkunen 2017, 104.)

Niemiec, Ryan ja Decin tutkimuksessa selvitettiin ulkoisten ja sisäisten motivaatiotekijöiden vaikutusta henkilön hyvinvointiin. Koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään
motivaatioperustan mukaan. Sisäisesti motivoituneet arvostivat vapautta, osaamista
ja yhteyttä toisiin. Ulkoisesti motivoituneiden ryhmä puolestaan piti arvossa rahaa,
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mainetta ja toisten ihailua. Vuoden kuluttua tarkasteltiin, kuinka henkilöt olivat päässeet sisäisiin tai ulkoisiin tavoitteisiinsa. Sisäisesti motivoituneet henkilöt, jotka olivat
saavuttaneet päämääränsä, voivat selkeästi paremmin kuin alkutilanteessa. Sitä vastoin ulkoisesti motivoituneet henkilöt, jotka olivat saavuttaneet arvostamiaan asioita
eivät voineet hyvin. Rahan ja maineen saavuttaminen lisäsi siis ainoastaan huonovointisuutta. (Niemiec, Ryan & Deci 2009.)

Odotusarvoteoria
Odotusarvoteoria on Vroomin kehittämä teoria. Pääajatuksena teoriassa on, että
henkilö motivoituu tehtävästä, kun hän kokee pääsevänsä toivottuun suoritukseen,
uskoo saavansa palkkion ja pitää tätä palkkiota houkuttelevana. Jokainen meistä toimii omien yksilöllisten pystyvyysuskomusten ja arvojen mukaisesti. (Vroom 1967, 29;
Hakonen 2015, 144-145.)

Kuvio 7. Vroomin odotusarvoteoria (mukaillen Robbins & Judge 2015, 144; Lämsä &
Hautala 2004, 88)

Kuvioon 7 on kuvattu teorian ajattelu- ja päättelyprosessi. Odotusarvoteoria koostuu
yksilön odotuksista, välineellisyydestä ja valenssista. Odotukset ovat asioita, jotka
vaikuttavat työsuorituksiin ja niihin kohdennettuihin ponnisteluihin. Välineellisyydellä tarkoitetaan palkkioita, joita työsuorituksista saadaan vastineeksi. Valenssilla
tarkoitetaan sitä, miten haluttavana yksilö kokee asian eli toisin sanoen mikä on odotettavissa oleva hyöty. (Lämsä & Hautala 2004, 89.) Odotusarvoteorian mukaan moti-
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voituminen edellyttää työntekijän uskoa omiin kykyihinsä. Yksilö ponnistuksillaan uskoo parantavansa työsuoritustaan ja saavan siitä lisäarvoa. Jos palkkio ei tunnu kiinnostavalta tai saavutettavalta, se ei myöskään motivoi. (Sinokki 2016, 110-111.)

Yhteenveto motivaatioteorioista
Edellä kuvattuja motivaatioteorioita yhdistää jako sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon, jossa ulkoiseen motivaatioon voidaan vaikuttaa rahallisella palkitsemisella ja sisäiseen motivaatioon aineettomalla palkitsemisella. Maslown ja Herzbergin motivaatioteorioissa rahallisella palkitsemisella ei voida mainittavasti vaikuttaa työmotivaation. Itsemääräämisteoria pitää rahallista palkitsemista yksilön ulkopuolisena kontrollina, jonka seurauksena voi olla sisäisen motivaation laskeminen. Odotusarvoteoria
painottaa henkilön omaan kokemusta palkkion houkuttelevuudesta. (Hakonen 2015,
152.) Taulukoon 3 on koottu motivaatioteorioiden palkitsemisen kannalta keskeiset
asiat.

Taulukko 3. Yhteenveto motivaatioteorioiden yhteydestä palkitsemiseen (Hakonen
2015, 154-155).
Teoria

Palkitsemisen kannalta keskeinen asia

Tarvehierarkia

Rahalla voidaan vaikuttaa kahteen alimpaan tarpeeseen (fysiologiset tarpeet ja turvallisuuden tarve), aineettomalla palkitsemisella, kuten koulutus- kehittymismahdollisuuksilla voidaan tukea korkeamman tason tarpeita, kuten itsensä toteuttamisen.

Kaksifaktoriteoria

Palkka on hygieniatekijä eli sillä voidaan parhaimmillaan poistaa tyytymättömyyttä, muttei motivoida tai aikaansaada tyytyväisyyttä. Aineettomalla palkitsemiskeinolla, kuten vaikutusmahdollisuuksilla, kehitysmahdollisuuksilla tai työajan joustoilla voidaan motivoida työntekijää.

Itsemääräytymisenteoria

Suorituksen palkitseminen voidaan pitää ulkopuolisena kontrollina, joka
saattaa heikentää sisästä motivaatiota. Ulkoisesti motivoitunut henkilö
toimii tietyn palkkion saavuttaakseen. Sisäisen motivaation tukemiseen
voidaan käyttää rahallista palkitsemista, jos sitä käytetään oikeudenmukaisesti menetellen ja palautetta antaen. Aineettomalla palkitsemisella
voidaan tukea sisäistä motivaatiota, esimerkiksi koulutus- ja kehitysmahdollisuuksilla.

Odotusarvoteoria

Henkilö arvioi palkitsemisen yhteyttä suoritukseen eli seuraako hyvästä
suorituksesta palkitseminen, ja onko tämä palkitseminen houkuttelevaa.
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3.2 Työmotivaatio

Henkilön kokonaistilaa, joka luo energiaa, synnyttää, suuntaa ja pitää yllä työtoimintaa kutsutaan työmotivaatioksi (Vartiainen & Nurmela 2002, 188). Sillä on vaikutus
työn tulokseen, tehokkuuteen, palvelun ja työn laatuun sekä työhyvinvointiin (Sinokki 2016, 11). Toimintahaluinen ja tavoitesuuntautunut henkilö motivoituu työstään (Vartiainen & Nurmela 2002, 188) ja työskentelee innostuneesti sekä suhtautuu
työhönsä positiivisesti (Sinokki 2016, 11). Motivaatiotutkimuksien perusteella voidaan todeta, että työmotivaation lisääntyessä työsuoritus paranee (Ruohotie &
Honka 1999, 27). Motivaatio-ongelmat taasen voivat näkyä työelämässä työhyvinvoinnissa, työn laadussa ja tuloksessa (Nurmi & Salmela-Aro 2017, 9).

Työmotivaatioon voidaan vaikuttaa keskittymällä kehittämään työyhteisöä, työn ominaisuuksia ja työympäristöä. Työntekijän elämänvaihe vaikuttaa työmotivaatioon,
myös persoonasta riippuu, mitkä asiat koetaan motivoiviksi. (Sinokki 2016, 224.) Erilaisten motiivien tiedostaminen helpottaa ymmärtämään ja johtamaan erilaisia yksilöitä (Sistonen 2008, 68). Myös yrityksen ilmapiirillä on vaikutusta työmotivaatioon
(Ruohotie & Honka 199, 120), kuten myös Virolaisen tekemässä väitöstutkimuksessa
käy ilmi. Tutkimuksessa myönteisesti motivaation vaikuttivat työn itsenäisyys sekä
mahdollisuus itsenäiseen päätöksentekoon, antoisat työtehtävät, palauutteen saaminen ja onnistumiset työssä. (Virolainen 2010, 276.)

Stringer, Didham & Theivananthampillai (2011, 163) toteavat, että työtyytyväisyys ja
ulkoinen motivaatio eivät ole yhteydessä toisiinsa, sen sijaan sisäisen motivaatio on
yhteydessä palkkatyytyväisyyteen sekä työtyytyväisyyteen. Tähän johtopäätökseen
tultiin, kun tutkittiin vähittäiskaupassa työskenteleviä henkilöitä Australiassa. Martela
ja Jarenko (2014, 17) muistuttavat, että pelkkään työtyytyväisyyteen keskittyminen ei
kuitenkaan vielä kerro työntekijän innostuneisuudesta työhönsä. Hyvän arvosanan
työtyytyväisyydelleen voi antaa työntekijä, jolle työ on mukavaa ja viihtyy työpaikallaan, osittain siksi, että töitä on joka tapauksessa tehtävä, ja omalla työpaikalla se
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luonnistuu suhteellisen kivuttomasti. Tämä ei kuitenkaan kerro innostuuko hän työstään ja onko hän aktiivisesti valmis panostamaan koko kapasiteettinsa organisaation
käyttöön. Tämä kuvaa hyvin sitä, että pelkästään työtyytyväsyyteen panostaminen ei
luo tuottavia työntekijöitä organisaatioon.

Työmotivaatioon vaikuttavat tekijät
Ruohotie ja Honka (1999, 17) ovat esittäneet mallin, jossa työmotivaatio koostuu kolmesta tekijäryhmästä, jotka vaikuttavat työorganisaatiossa. Näitä ovat persoonallisuus, työn ominaisuudet ja työympäristö, jotka on kuvattu taulukossa 4.

Taulukko 4. Motivaatioprosessiin liittyvät tekijät organisaatiossa (Ruohotie & Honka
1999, 17).
Persoonallisuus

Työn ominaisuudet

Työympäristö

1. Mielenkiinnon kohde,
harrastukset

1. Työn sisältö, työn mielekkyys, vaihtelevuus
 vastuu, itsenäisyys
 palaute, tunnustus

1. Taloudelliset ja fyysiset
ympäristön tekijät
 palkkaus, sosiaaliset
edut
 työolosuhteet, työn
järjestelyt, työturvallisuus

2. Asenteet
 työtä kohtaan
 itseä kohtaan
3. Tarpeet
 kasvutarpeet
 liittymistarpeet
 toimeentulotarpeet

2. Saavutukset, eteneminen
 saavutukset
 kehittyminen

2. Sosiaaliset tekijät
 johtamistapa
 ryhmäkiinteys, -normit
 sosiaaliset palkkiot
 ilmapiiri

Persoonallisuustekijät ovat asioita, jotka vaikuttavat työmotivaatioon. Näitä ovat
mielenkiinnon kohteet, asenteet ja erilaiset tarpeet. Henkilön mielenkiinnon kohde
tarkoittaa tarkkaavaisuuden suuntaa. Työntekijää on vaikea motivoida, mikäli hän ei
ole kiinnostunut omasta työstään. Työntekijän asenne määrittää suoritusmotivaatiota. Henkilön työtä kohtaan kokema asenne, esimerkiksi tyytymätön suhtautuminen työn suorittamiseen tai esimieheen, saattavat vaikuttaa työhön tarttumiseen ja
siinä ponnisteluun. (Sinokki 2016, 82; Ruohotie & Honka 1999, 17-18.) Työntekijän
käsitys omasta itsestään vaikuttaa myös suoritukseen ja motivaatioon. Ihminen pyrkii
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toimimaan tavalla, joka vahvistaa hänen minäkuvaansa. Mikäli minäkuva on negatiivinen, ei työntekijä aseta korkeita tavoitteita työllensä ja luovuttaa helpommin haastavan tilanteen edessä. (Ruohotie & Honka 1999, 18.) Negatiivisen minäkuvaan vaikuttaa, miten yksilö kokee epäonnistumiset. Jos epäonnistumiset koetaan olevan
oman kyvyttömyyden seurausta, on näillä vaikutusta myös minäkuvaan. Mikäli epäonnistuminen voidaan ajatella johtuvan valitsevasta tilanteesta, ei epäonnistumisella
ole kielteistä vaikutusta minäkuvaan. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 60.) Tarpeet eli sisäinen epätasapaino, tarkoittaa tilaa, joka saa henkilön toimimaan tasapainon saavuttamiseksi (Ruohotie & Honka 1999, 18; Sinokki 2016, 82). Tarpeet voidaan jaotella
kolmeen eri kategoriaan: kasvuntarve, liittymistarve ja toimeentulotarve. Kasvuntarpeella tarkoitetaan henkilöön liittyviä tarpeita, kuten itsetehostuksen tarve (päteminen), riippumattomuuden tarve, suoritustarve ja itsensä toteuttamisen tarve. Liittymistarpeita ovat yksilöön ja hänen merkittäviksi kokemiensa henkilöiden välisten
suhteiden tarpeet ja motiivit, kuten yhteenkuuluvuus, toveruus, rakkaus ja henkisen
tuen saaminen. Toimeentulotarpeet ovat perustarpeita, jotka ovat välttämättömiä
hengissä pysymiselle, kuten nälän ja janon tyydyttäminen, turvallisuuden tarve ja itsesäilytys. (Ruohotie & Honka 1999, 20.)

Työmotivaatioon ei vaikuta ainoastaan henkilön sisäiset tekijät. Ulkopuolisista tekijöistä työn ominaisuudet ovat keskeinen motivaation säätelyn kannalta. Ne vaikuttavat merkittävästi henkilön haluun suoriutua ja tehdä työnsä parhaalla mahdollisella
tavalla. Työn ominaisuuksia ovat työn sisältö, mielekkyys ja vaihtelevuus. Nämä kuvaavat mitä työ itsessään antaa henkilölle ja minkälaista palautetta hän saa työstään.
Myös saavutukset ja eteneminen kuuluvat työn ominaisuuksiin. (Ruohotie & Honka
1999,18.)

Työympäristöön vaikuttaa taloudelliset, fyysiset ja sosiaaliset tekijät. Taloudellisiin
olosuhteisiin kuuluu muun muassa palkka, fyysisiin olosuhteisiin työolosuhteet ja sosiaalisiin tekijöihin ilmapiiri ja johtamistapa. (Ruohotie & Honka 1999, 18.) Robbins &
Judgen mukaan työntekijä reagoi aina jossain määrin, jos hän ei pidä työympäristös-
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tään. Tämä näkyy eri henkilöiden kohdalla erilaisina asioina, joku saattaa irtisanoutua, toinen saattaa käyttää työaikaansa surffailemalla internetissä tai ottaa työvälineitä kotiinsa omaan käyttöön. (Robbins & Judge 2015, 68.)

3.3 Sisäinen motivaatio

Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan ihmisen sisältäpäin tulevia asioita, jossa tyydytystä luo itse tekeminen, ei ulkoiset pakotteet tai palkkiot. Sisäiseen motivaatioon
liittyy työtyytyväisyys, työn sisältö, mahdollisuus toimia luovasti sekä se, että työ koetaan kiinnostavaksi ja tärkeäksi. (Sinokki 2016, 98.) Aiemmin kuvatuissa motivaatioteorioissa esiteltiin Decin ja Ryanin itsemääräämisteoria, joka on sisäisen motivaation
perusteoria sekä modernin motivaatiotutkimuksen viitatuin tieteellinen teoria (Martela & Jarenko 2014, 12). Alkuperäinen teoria muodostui kolmesta sisäiseen motivaatioon vaikuttavasta tekijästä (vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus). Myöhemmin hyväntekeminen nostettiin näiden joukkoon neljänneksi psykologiseksi perustarpeeksi (Martela & Ryan 2016, 750).

Kyvykkyys

Vapaaehtoisuus

Yhteisöllisyys

Hyvinvointi

Hyväntekeminen

Sisäinen
motivaatio
Aikaansaanti

Kuvio 8. Ihmisen neljä psykologista perustarvetta (Martela & Ryan 2016, 750)

28
Kuviossa 8 on kuvattu sisäiseen motivaatioon, hyvinvointiin ja aikaansaamiseen vaikuttavia seikkoja. Vapaaehtoisuudella tarkoitetaan ihmisen kokemusta itsemääräämisestä, siitä miten hän pääsee toteuttamaan itseään tekemiensä asioiden kautta.
Työyhteisössä vapaaehtoisuus tarkoittaa sitä, että henkilö hyväksyy yhteisön arvot ja
päämäärät ja kokee ne omikseen noudattaen määräyksiä, koska hänellä on halu noudattaa niitä. Johtajalta tämä vaatii paljon rohkeutta luottaa alaisiin ja antaa heidän
tehdä asioita ilman tiukkaa kontrollia. (Martela & Jarenko 2015, 58.) Työprosessin
tiukka valvonta ja johtaminen vähentävät työntekijöiden motivaatiota sekä rajoittaa
työntekijöiden kykyä soveltaa omaa osaamistaan organisaation hyväksi. Mahdollisuus vaikuttaa omaan päivittäiseen työhönsä ja ratkaista siinä eteen tulevia ongelmia
on työntekijälle keskeinen sisäistä motivaatiota luova tekijä. Tämä vaatii luottamusta
johdon ja työntekijöiden välillä. Luottamusta on löydyttävä molempiin suuntiin, työntekijöiden on luotettava johtajiin ja toisin päin. (Allen, Adomdza & Meyer. 2015, 372.)

Kyvykkyys tarkoittaa kokemusta siitä, että henkilöllä on osaamista ja hän saa aikaan
asioita. Tämä perustuu kokemukseen, että asiat, jotka uskomme hallitsevamme ja
joiden tekeminen luonnistuu vaivattomasti, ovat sellaisia, joiden tekemisestä yleensä
nautimme ja ne motivoivat meitä jatkamaan. Toisaalta kyvykkyyden lisäämiseksi tarvitaan oppimista ja kehittymistä, joten vähäinenkin osaaminen on mielekästä, kun samalla henkilön taidot paranevat. Tärkeää kyvykkyyden vahvistamisessa on poistaa
häiriötekijät, jotta henkilöstön on mahdollista keskittyä tekemiseen. Työtehtävien tulee olla myös haastavuudeltaan sopivia, ei liian vaikeita eikä liian helppoja, jotta työ
ei ahdista tai tunnu liian tylsältä. (Martela & Jarenko 2015, 58-59.)

Yhteenkuuluvuus tarkoittaa kokemusta, joka syntyy yksilössä, kun hän tuntee välittävänsä ympäröivistä ihmisistä ja, että hänestä välitetään. Työpaikalla on myös tärkeää
kokea, että ihmiset lähellämme hyväksyvät meidät omina itsenämme, arvostavat
meitä yksilöinä, eikä ainoastaan resursseina. Johtamisessa on otettava huomioon
vuorovaikutus ja esimerkillinen toiminta, joka viestii koko työyhteisölle, että jokainen
sen jäsen on tärkeä. Hyväntekeminen tarkoittaa tunnetta, joka syntyy, kun tuntee
pystyvänsä vaikuttamaan positiivisesti ympäröiviin ihmisiin. Työntekijöille olisi hyvä
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muistuttaa myös heidän työnsä loppukäyttäjästä ja kuinka työ vaikuttaa heihin positiivisesti. (Martela & Jarenko 2015, 61-62.)

Putra, Cho ja Liu (2017, 238) ovat tutkineet ulkoista ja sisäistä motivaatiota ravintolaalalla. Tutkimuksen mukaan työnantajan tulisi luoda viihtyisä työympäristö, jossa
työntekijät saavat ansaitsemansa arvostuksen. He painottavat työantajan auttavan
henkilökunnan motivoituneisuutta myös pienillä teoilla, kuten olemalla aidosti läsnä
ja auttamalla henkilökuntaa tekemään asiakaspalvelutyönsä parhaalla mahdollisella
tavalla. Putran ym. mukaan osa nykyaikaisista tutkimuksista viittaa siihen, että sisäinen motivaatio toimii parhaiten tehtävissä, jotka ovat monimutkaisempia ja vaativat
kognitiivisia taitoja. Suoraviivaiset ja yksinkertaiset työtehtävät vaativat enemmin ulkoista motivaatiota. (Putra ym. 2017, 238.)

Sisäisen motivaation johtaminen
Organisaatio voi vahvistaa ja tukea työntekijöidensä sisäistä motivaatiota. Tärkeimpiä
keinoja ovat yksilön autonomian tukeminen, mahdollisuus taitojen kehittämiseen ja
toiminnan merkityksen selkeyttäminen. Sisäisen motivaation johtaminen on varovaista balanssin hakemista, jotta johtamisella säilytetään omaehtoisuus ja näin vahvistetaan sisäistä motivaatiota. Ongelmalliseksi asian tekee ihmisten erilaisuus. Esimerkiksi kannustaminen voidaan kokea sparraamisena, mutta yhtä hyvin paapomisena tai jopa holhoamisena, jotka saattavat vähentää henkilön sisäistä motivaatiota.
(Martela & Jarenko 2014, 36.) Esimiehen onkin tärkeä panostaa häiriötekijöiden eliminoimiseen, jotta työntekijä voi keskittyä tekemisen virtaan. Neljää eri sisäisen motivaation tekijää johdetaan eri tavoin. Vapaaehtoisuuden kokemus luodaan antamalla työntekijälle vapaus valita kuinka suorittaa työnsä niin, että yhteiset päämäärät
toteutuvat. Kyvykkyyden kokemukseen vaikuttaa selkeä päämäärä ja jatkuva palaute,
sekä huolehtiminen henkilöstön koulutuksesta ja osaamisesta. Yhteenkuuluvuuden
kokemus syntyy yhteishengen kautta, jossa jokainen työyhteisön jäsen on arvokas.
Hyväntekemisen kokemukseen liittyy mahdollisuus kokea tekevänsä hyvää toiselle,
esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden loppukäyttäjille tai työyhteisön jäsenille. (Sinokki 2016, 239.)
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Vartiaisen ja Nurmelan mukaan sisäiseen motivaatioon pystytään vaikuttamaan organisaatiossa vuorovaikutusrakenteiden kautta. Sisäisen motivaation tärkein vaikuttava
tekijä on palaute organisaatiorakenteiden, johtamisen, esimiestyön, työtovereiden ja
asiakkaiden kautta. (Vartiainen & Nurmela 2002, 196-197.) Johtajien tulisi ymmärtää,
että heidän käyttäytymisellään on vaikutuksia työntekijöiden kokemaan intohimoon
työtä kohtaan (Egan, Turner & Blackman. 2017, 413).

Yksi käytännön keino työntekijän sisäisen motivaation johtamiselle on työn tuunaaminen. Sen avulla voidaan saavuutta tilanne, jossa työn sisältö ja henkilön vahvuudet
sekä kiinnostuksen kohteet kohtaavat. Käytännössä tämä siis tarkoittaa työn muotoilua, jolloin työntekijä itse pääsee suunnittelemaan työnsä sisältöä. Muutosten ei tarvitse olla mullistavia, vaan jo pienillä mikromuutoksilla saavutetaan mielekkäämpi
työnkuva, haastavuutta sekä innokkuutta. Työntekijä muokkaa työtään mielellään
haastavampaan suuntaan, jolloin myös osaaminen syventyy. (Martela & Jarenko
2014, 38.)

Työn imu
Työn imulla tarkoitetaan tilaa, jossa työntekijä kokee työnsä mielekkääksi, lähtee hyvillä mielin töihin, nauttii ja on ylpeä työstään sekä toimii sinnikkäästi vastoinkäymisten kohdatessa. Työ on työn imua kokevalle tärkeää sen tuottaman tyydytyksen
vuoksi ja työlleen omistautuminen ei tunnu olevan pois muusta elämästä. (Hakanen
2009, 33-34.) Työn imun vahvistumiseen vaikuttaa: työn voimavarat, työn imun tarttuvuus, yksilölliset voimavarat, kodin voimavarat ja kyky palautua työpäivästä. (Hakanen 2009, 35-36.)

Työn voimavaroilla tarkoitetaan työn fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai organisatorisia ominaisuuksia. Nämä auttavat työn tavoitteiden saavuttamisessa ja vähentävät
työssä koettuja vaatimuksia. Voimavaroja ovat muun muassa työn itsenäisyys, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, johtamiskulttuuri, henkilöstön hyvinvointiin panostaminen ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri. Osa edellä mainituista vaikuttaa
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työn imuun välillisesti lisäämällä työntekijöiden voimavaroja ja vähentämällä negatiivisia seurauksia. (Hakanen 2017, 123.)

Suomessa on tutkittu hammaslääkäreiden työhyvinvointia ja työn imua. Tutkimus
osoitti, että työn imua päivittäin kokevat hammaslääkärit olivat tuottavampia. Tulosta ei selittänyt pitempi työaika tai muut tekijät. (Hakanen & Koivumäki 2014; Hakanen & Perhoniemi 2012.) Työn imun taloudellisia vaikutuksia on tutkittu myös
kreikkalaisessa pikaruokayrityksessä, jossa työn imua mitattiin päivittäin työntekijöiden täyttämän kyselylomakkeen avulla (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti &
Schaufeli 2009, 188). Tutkimuksessa havaittiin työn imun kokemisen yhteys päivän
myyntiin, joka kasvoi 8 %, kun työn imua koettiin (Xanthopoulou ym. 2009, 197). Palvelukokemukseen vaikuttaa ihmisten välinen vuorovaikutus, ja juuri sen vuoksi asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden hyvinvointi ja työhön positiivisesti suhtautuminen on tärkeää. Työn imu vaikuttaa siis työtulokseen lisäämällä työntekijöiden panostusta, jaksamista, innovatiivisuutta ja kykyä kohdata asiakas positiivisella
tavalla. (Martela & Jarenko 2014, 27).

4 Tutkimuksen toteutus
4.1 Kohdeorganisaatio
Tutkimuksen kohteena on tamperelainen ravintolayritys. Yrityksen tarjoaa monipuolisia ravintolapalveluita, kuten lounas, ala carte, kokous-, juhla- sekä cateringpalveluita. Toinen kohdeyritys on saman omistajan kahvilayritys, jolla on kaksi toimipistettä Tampereen alueella. Kahvilat toimivat liikuntakeskuksissa tarjoten perinteisiä
kahvilapalveluita, kokouspalveluita sekä tilausruokailuja. Tässä tutkimuksessa näitä
yrityksiä käsitellään yhdessä, koska yhteistyö yritysten välillä on päivittäistä ja yrityk-
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sillä on osittain sama henkilökunta ja hallinto. Yrityksillä on yhteensä noin 20 työntekijää. Opinnäytetyöntekijä on työskennellyt yrityksen palveluksessa yli 10 vuotta, ja
ollut mukana niin ravintolan kuin kahviloidenkin toiminnassa.

4.2 Tutkimusaineisto ja sen kerääminen
Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena.
Kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa aineisto kootaan
todellisissa tilanteissa ja ihmisiä suositaan tiedon keruun välineinä (Hirsjärvi, Remes
& Sajavaara 2009, 164-169). Laadullinen tutkimus pyrkii kuvamaan ilmiöitä, tapahtumaa tai ymmärtämään toimintaa sekä antamaan merkityksiä ilmiöille. Tämän vuoksi
on tärkeää, että tietoa kerätään henkilöiltä, joilla on kokemusta ja tietämystä tutkittavasta aiheesta mahdollisimman laajasti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98.)

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset aineettomat
palkitsemiskeinot koetaan motivoiviksi. Tutkimuskysymyksiin pyrittiin saamaan vastaus keräämällä aineistoa aiheesta yksilöteemahaastatteluilla. Haastattelulla tarkoitetaan laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmää (Kananen 2014, 70), jossa
kerätään informaatiota haastateltavilta henkilökohtaisessa kielellisessä vuorovaikutuksessa. Vastausten yksityiskohtien avulla pyritään muodostamaan kokonaiskuva
tutkittavasta ilmiöstä. (Kananen 2014, 72-73.) Haastattelu valittiin tiedonkeruumenetelmäksi, koska haastattelu on joustava vuorovaikutustilanne, jossa kysymyksiä on
mahdollista selventää ja toistaa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85). Teemahaastattelussa
keskustelua käydään ennalta määriteltyjen teemojen ja niiden ympärille rakennettujen kysymysten pohjalta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88). Tutkimuksen haastattelu on
luonteeltaan puolistrukturoitu. Kysymykset ovat siis kaikille haastateltaville samat,
mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole, vaan kysymyksiin vastataan omin sanoin.
(Eskola & Suoranta 2014, 87.)
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Aineettoman palkitsemisen keinojen pohjalta rakennettiin haastattelun teemat, jotka
olivat työajan järjestelyt, arvostus, kehittymismahdollisuudet, työympäristö, etenemismahdollisuudet, palaute, vaikutusmahdollisuudet sekä työsuhteen pysyvyys. Jokaista keinoa käsiteltiin omana aiheenaan, ja keskustelun ohjaamisessa käytettiin
avuksi ennalta laadittuja kysymyksiä. Haastattelukysymykset testattiin kahden eri organisaatioissa työskentelevän henkilön testihaastatteluilla. Haastattelutilanteessa
testattiin kysymysten lisäksi tekniikan toimiminen sekä harjoiteltiin sujuvaa ja selkeää
haastattelutekniikkaa. Tämän haastattelun pohjalta kysymyksiä muokattiin hieman ja
testihaastattelut toistettiin.

Haastattelut suoritettiin tutkittavan organisaation tiloissa tammi- ja helmikuussa
2020. Kohdejoukko valittiin työntekijöiden keskuudesta siten, että siinä oli henkilöitä
yritysten eri osastoilta. Haastateltavat olivat eri vaiheissa työuraansa, osa jo kokeneita ja toiset vasta työuran alussa. Haastateltavia henkilöitä oli yhteensä 10, joka on
noin 50 % kohdeyritysten työntekijöistä. Kestoltaan haastattelut olivat 35-45 minuuttia. Haastattelut nauhoitettiin, ja muokattiin tekstiaineistoksi eli litteroitiin. Litteroitua aineistoa tuli yhteensä 48 sivua. Haastateltavilta pyydettiin lupa haastattelun
nauhoittamiseen.

4.3 Tutkimusaineiston analysointi
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa koottua aineistoa käsitellään usein kokonaisuutena.
Kaikki tulokset tulee olla yhteneviä tulkinnan kanssa, koska tilastollisia poikkeamia ei
analyysissä voi olla. Analyysi koostuu havaintojen pelkistämisestä sekä arvoituksen
ratkaisemisesta, jotka yhdistyvät toisiinsa luoden kokonaisuuden. (Alasuutari 2011,
38-39.) Havaintojen pelkistämisellä tarkoitetaan aineiston tarkastelua tietystä näkökulmasta sekä havaintojen yhdistämistä. Pelkistäminen on raakahavaintojen tekemistä aineistosta sekä tämän jalostamista yhdeksi tai pienemmäksi havaintojen joukoksi, joilla on yhteinen piirre, joka pätee koko aineistoon. (Alasuutari 2011, 40.) Ana-
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lyysin toinen vaihe, arvoituksen ratkaiseminen, tarkoittaa havaintojen pohjalta muodostettujen johtolankojen avulla tuotettavaa tulkintaa tutkittavasta aiheesta (Alasuutari 2011, 44).

Kerättyä tutkimusaineistoa analysoitiin sisällönanalyysillä. Jossa ensimmäinen vaiheessa (havaintojen pelkistäminen) aineisto luettiin huolellisesti läpi. Aineistoa käsiteltiin poimimalla tekstistä tutkimuksen kannalta merkitykselliset asiat sekä merkittiin tekstistä sitaatteja mahdollista myöhempää käyttöä varten. Aineisto kirjoitettiin
uudestaan tiivistetympään muotoon. Tämän jälkeen aineistoa siirryttiin käsittelemään teema kerrallaan. Näin pystyttiin vertailemaan esiin tulleita asioita, ja etsimään
tekstistä yhteneväisyyksiä ja toistuvia asioita. Aineistoa koodattiin korostamalla tekstistä poimittavia asioita eri väreillä. Aineisto muokattiin taulukoksi (liite 2), johon
tekstistä poimitut asiat kirjattiin eri alaotsikoiden alle. Taulukosta muokattiin vielä käsitekarttoja (liite 3) havainnollistamaan johtopäätöksiä. Tästä aineistosta tehtiin päätelmiä ja johtopäätöksiä (arvoituksen ratkaiseminen), joista saatiin luotua selkeä yhteenveto aineistosta (Tuomi & Saraniemi, 122).

4.4 Tulkinnan luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla sen uskottavuutta, siirrettävyyttä, varmuutta sekä vahvistuvuutta (Eskola & Suoranta 2014, 212). Näitä samoja kriteereitä käytettiin tulkinnan ja aineiston luotettavuuden arvioimisessa. Tutkimuksen uskottavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka totuudenmukaisesti aineistoa on
käsitelty ja analysoitu (Eskola & Suoranta 2014, 212). Tässä tutkimuksessa aineiston
kerääminen ja analysointi on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Aineistosta esitetyt haastateltavien suorat sitaatit havainnollistavat tulkintoja ja johtopäätöksiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 228). Siirrettävyydellä tarkoitetaan teoreettisten käsitteiden yleistettävyyttä tai tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä toiseen
toimintaympäristöön. Tutkimuksesta on esitettävä mahdollisimman tarkka kuvaus
tutkimuskohteesta, jotta siirrettävyys on mahdollista. (Eskola & Suoranta 2014, 68.)
Haastateltavien valintaperusteet ja tutkimuksen toimintaympäristöä on kuvattu tässä
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tutkimuksessa, näiden perusteella siirrettävyyttä voidaan arvioida. Tutkimalla yksittäistä tapausta tarkasti voidaan nähdä, mikä ilmiössä toistuu yleisemmällä tasolla
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 177).

Tutkimuksen varmuudella tarkoitetaan tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttavia
ennakkoehtoja, joiden huomioon ottaminen lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Eskola & Suoranta 2014, 213). Tutkimuksen vahvistuvuus tarkoittaa sitä, onko tutkimuksen tulokset saman suuntaisia, kun aiemmat tutkimukset (Eskola & Suoranta
2014, 213). Tämän opinnäytetyön tulokset ovat saman suuntaisia, kun aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset, joita on esitelty työn teoriaosuudessa. Tutkimuksen tuloksia
voidaan näin ollen pitää oikean suuntaisina.

5 Tutkimustulokset

Työajan järjestelyt
Haastateltavien mielestä työaikojen suunnitteluun ja joustoon liittyvät asiat olivat
tärkeitä motivaation kannalta. Osa mainitsi sen tärkeimmäksi syyksi työskennellä
kohdeorganisaatiossa. Osa haastateltavista toimii esimiesasemassa, ja pystyvät itse
valitsemaan omat työvuoronsa. Kuitenkin kaikki haastateltavat kertoivat, että pystyvät vaikuttamaan omiin työvuoroihinsa riittävällä tasolla.
”Koen, että on todella tärkeää, että pystyn vaikuttamaan omiin työaikoihini. Vuorotyössä on toki oltava valmis työskentelemään missä
vuorossa tahansa, mutta se, että työaikoja suunniteltaessa otetaan
huomioon työntekijöiden toiveet, on tärkeää ja antaa myös viestiä siitä,
että minun muustakin elämästäni pidetään huoli. Tämän koen palkitsevana ja se lisää motivaatiota työskennellä.”

Työtuntien määrän koettiin vaikuttavan motivaatioon. Useimmat vastaajat eivät pitäneet työtuntien määrä kovin merkityksellisenä, mutta muutamille asia oli tärkeä.
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Haastatteluista kävi ilmi, että työntekijät ovat todella joustavia ja valmiita työskentelemään enemmän silloin, kun työ sitä vaatii. Haastatteluissa todettiin, että työnantajan suunnalta tapahtuva työajoissa joustaminen on tärkeää ja motivaatiota lisäävää.
”Työ on tosi kausiluonteista. Esimerkiksi pikkujoulukaudella on kiire, ja
silloin toki joustetaan. Joustaminen puolin ja tosin on tärkeää, ja se on
palkitsevaa, että joustoa löytyy myös minun suuntaan. Tämä on tällainen klassinen; sitä saat mitä annat- tilanne.”

Osa haastateltavista piti tärkeänä loma-aikojen sijoittumista keskikesään, mutta
osalle lomien ajankohdalla ei ollut merkitystä. Palkitsevana pidettiin sitä, että lomaa
tai vapaata työpaikalta pystyy järjestämään silloin, kun on elämäntilanne sitä vaatii
tai vapaa-ajan matkojen ajaksi. Haastateltavat kokivat palkitsevana, mikäli vuosilomat pystytään pitämään yhdellä kertaa.
”On tärkeää, että työpaikka joustaa elämäntilanteen muuttuessa. Sain
lomajakson sovittua niin, että muuttunutta arkea perheessämme pääsimme harjoittelemaan yhdessä. Tämä lisää motivaatiota työskennellä,
koska voin luottaa työpaikan tukeen.”

Arvostus
Kaikkien haastateltavien mielestä arvostus lisää motivaatiota työhön ja on palkitsevaa. Arvostus näkyy luottamuksessa työnantajan ja työntekijän välillä esimerkiksi ammattitaitoon ja osaamiseen luottamisena. Vaikka arvostus koettiin tärkeäksi palkitsemiskeinoksi, haastateltavat eivät halunneet organisaation ulkopuolista tunnustusta,
tämä koettiin jopa noloksi.
”Arvostus lisää motivaatiota totta kai. Uskon, että työtäni arvostetaan,
koska saan hoitaa sitä parhaaksi katsomallani tavalla. Työpaikan tarjoaminen merkitsi minulle luottamuksen osoitusta ja sitä, että työtäni
arvostetaan”

Arvostusta voidaan osoittaa luottamustehtävillä tai yrityksen edustamisella. Osa vastaajista koki palkitsevana yrityksen edustamisen esimerkiksi asiakastapahtumissa, oppilaitoksissa, messuilla tai muissa yhteistyötapahtumissa. Osa vastaajista kertoi yrityksen edustamisen olevan luonteen piirteittensä vuoksi epämukavaa ja tuottavan
ennemminkin stressiä kuin motivaatiota.
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”En missään nimessä haluaisi edustaa yritystä yleisötapahtumissa,
koska koen stressaavani tilaisuuksissa, jossa pitää esimerkiksi esitelmöidä ihmisille. Tämä olisi minusta enneminkin rangaistus kuin palkitsevaa”

Kehittymismahdollisuudet
Kehittymismahdollisuudet koettiin suurimmaksi osaksi haastatteluissa tehokkaiksi
keinoksi palkita ja lisätä motivaatiota. Vastauksista kävi ilmi, että koulutukset ja kurssit koettiin motivaatiota lisäävänä ja niihin osallistuminen palkitsevana. Haastatteluissa todettiin, että näiden tulisi kuitenkin liittyä omaan työhön selkeäasti, jotta ne
koettaisiin palkitsevana. Löyhästi omaan työhön liittyvät kurssit tai koulutukset koettiin ”mukavana lisänä” eikä niinkään palkitsemiskeinona.
”Pitäisin kehittymismahdollisuuksia palkitsevana ja motivoivana. Tuntuisi siltä, että organisaatio näkisi potentiaalin hyötyä uudesta oppimastani”

Osa haastateltavista koki palkitsevina erilaiset työpaikalla toteutettavat teemat ja
projektit. Osa koki, että nämä ovat motivoivampia, jos ideat tulevat tiimin sisältä eivätkä ole yrityksen johdon sanelemia. Myös resurssien tulisi olla kunnossa, jotta erilaiset projektit lisäävät motivaatiota eivätkä aiheuta lisätyötä ja stressiä. Haastatteluista kävi ilmi, että vaihtelevuus työssä motivoi. Kaikki haastateltavat kokivat, että
omalla työpaikalla pystyy oppimaan uutta ja tämä nähtiin selkeästi motivaatiota lisäävänä. Työnkierto omassa toimipisteessä oli kaikkien mielestä motivaatiota lisäävä
asia, mutta toimimista organisaation toisissa toimipisteessä ei koettu palkitsevana
kaikkien haastateltavien toimesta.

Haastateltavilta kysyttiin, mitenkä he kokisivat, jos työnantaja tarjoaisi mahdollisuutta työskennellä toisessa ravintolassa tai kahvilassa lyhyt aikaisesti. Osa haastateltavista koki mahdollisuuden oppia uutta ja nähdä toisenlaisia toimitapoja motivoivana ja piti tällaisen mahdollisuuden tarjoamista palkitsevana. Osa suhtautui tällaiseen hieman ristiriitaisesti. Koettiin, että muutokset luovat epämukavuutta, vaikkakin
näin voisi omaa osaamista ja työpaikkaa kehittää.

38
”Olisi ehkä hieman stressaavaa, mutta voisi olla ihan hyödyllistäkin. Vaikea sanoa… Voisi olla palkitsevaa, mutta myös hieman pakkorasti. Motivoivaa olisi nähdä miten muualla toimitaan, ja se pystyykö niitä oppeja
tuomaan omalle työpaikalle.”
”Olisin tällaisessa heti mukana, aina sitä kuitenkin juurtuu omiin työtapoihinsa. Työantajan tarjoamana mahdollisuutena tämä olisi todella
palkitsevaa, siinä saisi uutta motivaatiota parantaa omaa ammattitaitoa ja toki myös vaihtelua omaan työhön.”

Työympäristö
Vastauksista kävi ilmi, että osalle fyysinen työympäristö ei ollut niinkään merkityksellinen. Viihtyisää, siistiä ja toimivaa työympäristöä toki arvostettiin, mutta sitä ei pidetty suuresti motivaatioon vaikuttavana tekijänä. Osa haastateltavista taas koki
kuormittavana epäkunnossa olevat koneet ja laitteet.
”Työympäristön toimivuus vaikuttaa enemmänkin työntekemisen helppouteen ei suoraan motivaatioon. ”
”Toimivuus on aina vähän niin ja näin. Ei ole niin merkityksellisestä. Pitää vaan olla luova ja soveltaa. ”

Haastatteluista kävi ilmi, että sosiaaliset suhteet työympäristössä vaikuttivat fyysisiä
puitteita enemmän. Jokainen vastaaja mainitsi, että hyvä yhteishenki motivoi ja siihen panostaminen palkitsee. Yhteishenkeen vaikuttavia asioita koettiin olevan yhteinen tekeminen työpaikalla ja sen ulkopuolella, yhteiset tauot ja vuorovaikutus. Monet toivoivat yhteishenkeen panostamista, jotta työyhteisö hitsautuisi tiukemmin yhteen.
”On ollut tärkeää, että panostetaan (yhteishenkeen). Yhteiset ruokahetket ja vuorovaikutus työpäivän aikana on tärkeää, ja lisää motivaatiota.
Lisäksi toisten auttaminen on lisääntynyt yhteishengen kohotessa. ”
”Tämä vaikuttaa ehkä eniten motivaatioon. Tosi paljon vaikuttaa työyhteisön henki ja se vaihtuuko tiimi ympärillä kuinka usein.”
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Etenemismahdollisuudet
Haastatelluista henkilöistä osa koki, että etenemismahdollisuudet eivät lisää motivaatiota, vaan he olivat tyytyväisiä nykyiseen asemaansa. Näistä työntekijöistä kuitenkin osa olisi kokenut motivaatiota lisäävänä lisävastuun, joka ei kuitenkaan toisi
mukanaan uutta asemaa organisaatiossa.
” En kaipaa titteleitä. Lisävastuu sen sijaan motivoi, jos olisi joku selkeä
oma tontti, josta olisin vastuussa. Esimiestyötä en kuitenkaan haluaisi
tehdä.”

Osalle haastateltavista etenemismahdollisuudet olivat kuitenkin selkeä tavoite, joka
motivoi työssä. Osa vastaajista ei kokenut tämän hetkisen oman taitotason riittävän
etenemiseen, mutta olivat kiinnostuneita kehittämään osaamistaan niin, että eteneminen olisi jossain vaiheessa mahdollista.
”Etenemismahdollisuudet kiinnostaa, mutta en ole ehkä tarpeeksi pätevä. Lisäisi kuitenkin motivaatiota, tieto tästä mahdollisuudesta. Palkitsevaa olisi kuulla miten esimies kokee etenemismahdollisuuteni tulevaisuudessa.”

Palaute
Vastauksista kävi ilmi, että palaute työstä koettiin palkitsevana. Eniten palautetta haluttiin saada asiakkailta sekä vertaispalautetta työkavereilta. Asiakkailta saatu palaute koettiin vaikuttavan motivaatioon ja olevan aidosti palkitsevaa. Työkavereilta
saatava palaute koettiin tärkeänä, koska työ organisaatiossa rakentuu tiimityöhön.
Koetiin, että esimieheltä ei tarvitse saada palautetta päivittäin. Motivoivana pidettiin
kehityskeskustelun omaista pientä hetkeä esimiehen kanssa, jossa voisi keskustella
oman työn suunnasta ja saada myös rakentavaa palautetta. Haastateltavat kokivat
yrityksen kulttuurin sellaiseksi, että heillä on mahdollisuus antaa palautetta myös esimiehelle.
”Saan asiakkailta sanallista palautetta päivittäin. Positiivinen palaute
lämmittää mieltä, ja tuntuu palkitsevalta. Lisäksi haluaisin saada palautetta työkavereilta, koska työni vaikuttaa myös heidän työhönsä. Esimieheltä on mukava saada palautetta silloin tällöin, tätä en kuitenkaan
niin kaipaa päivittäin, ehkä ennemminkin joku pieni keskusteluhetki esimiehen kanssa voisi olla palautteen antamiseen hyvä.”
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Haastatteluissa kävi ilmi, että palautetta toivottiin annettavan henkilökohtaisesti, oli
kyseessä positiivinen tai varsinkin negatiivinen palaute. Rakentavan palauteen saaminen koettiin tärkeäksi omassa työssä kehittymisen kannalta. Yhteistä palautetta koko
tiimin onnistumisesta arvostettiin ja sen koettiin vaikuttavan motivaatioon yhteishengen parantumisen kautta.

Vaikutusmahdollisuudet
Vaikutusmahdollisuuksien palkitsevuutta ja vaikutusta motivaatioon pidettiin erityisen tärkeänä työtehtäviin vaikuttamisen osalta. Haastateltavat kokivat, että eivät kaipaa esimiehen tarkasti määräämiä tehtäviä, vaan vapaus työtehtävien suorittamiseen omaa ammattitaitoa hyödyntäen koettiin motivoivana.
”Koen motivoivana, että saan suorittaa työtehtävät parhaaksi katsomallani tavalla. Palkitsevaa on, että saan myös rohkeasti kokeilla ja ideoida.”

Haastatteluista kävi ilmi, että on tärkeää, että suuremmassa kuvassa työnteolle asetettavat tavoitteet ja raamit on yrityksen johdon määrittelemät ja kaikkien työntekijöiden tiedossa. Näihin tavoitteisiin pääseminen katsottiin palkitsevaksi ja siten motivaatiota lisääväksi.
”Raamit, missä työtä tehdään helpottavat tavoitteisiin pääsyä ja palkitsevat, kun ne saavutetaan. Minua motivoi, jos pystyn vaikuttamaan
omiin työtehtäviin päivittäisellä tasolla. Jos on jotain erikoisempaa, niin
toivon toki tähän ohjeistusta.”

Osallistuminen yrityksen ja sen toimitapojen kehittämiseen koettiin hyväksi keinoksi
palkita ja lisätä motivaatiota. Haastatteluissa mainittiin kuulluksi tulemisen tärkeys,
vaikka itse kehitystoimintaan ei olisikaan mahdollisuutta osallistua.
”Osallistumien yrityksen kehittämiseen motivoi. Alussa ei ehkä edes uskalla tai osaa ehdottaa mitään. On palkitsevaa, että huomaa kehittyneensä tässä ja saan miettiä millaisia tuotteita, voisimme asiakkaille
tarjota.”
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Organisaation toimitapoihin vaikuttaminen oli osalle haastateltavista tärkeää. Osa
koki, että osallistuminen rekrytointiprosessiin olisi palkitsevaa. Esimerkiksi sopivan
työntekijän profiilin miettiminen tai ehdokkaiden hakemuksiin tutustuminen mainittiin keinoksi, jotka nähtiin motivaatiota lisäävänä.
”Rekrytointiprosessiin osallistuminen olisi palkitsevaa, koska siinä valitaan kuitenkin meidän tiimiin uutta jäsentä. Motivaatiota lisäisi mahdollisuus olla vaikuttamassa, ja se, että mielipidettä arvostetaan!”

Työsuhteen pysyvyys
Haastateltavat mainitsivat, että työsuhteen pysyvyys on tärkeää. Vastauksissa mainittiin pysyvän työsuhteen luovan turvaa ja lisäävät sitoutumista työpaikkaan. Toisaalta
koettiin, että tilanne työmarkkinoilla on niin hyvä, että työllistymisen ei uskottu olevan hankalaa.
”Työsuhteen pysyvyys vaikuttaa motivaatioon, silloin kun on sellainen
paikka missä viihdyn. En sillä lailla pelkää, ettei töitä olisi sitten jossain
muualla. ”

Tärkeimmät aineettomat palkitsemisenkeinot
Haastateltavilta kysyttiin mitkä kolme asiaa he kokevat tärkeimpinä aineettomista
palkitsemiskeinoista, jotka vaikuttavat heidän motivaatioonsa (kuvio 9). Eniten vastauksia (kuusi mainintaa) saivat työajan järjestelyt sekä työympäristö. Kolmanneksi
eniten vastauksissa mainittiin vaikutusmahdollisuudet (viisi mainintaa), työsuhteen
pysyvyys ja arvostus saivat molemmat neljä mainintaa. Palaute ja kehitysmahdollisuudet saivat kaksi mainintaa ja etenemismahdollisuudet yhden.
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Kuvio 9. Tärkeimmät aineettoman palkitsemisen keinot

6 Johtopäätökset ja pohdinta
6.1 Johtopäätökset
Aineettoman palkitsemisen tunnistaminen ja yhteys strategiaan
Tutkimuksen haastatteluissa kävi ilmi, että monet aineettoman palkitsemisenkeinot
voivat tuntua melko ilmiselviltä. Kuitenkin niiden tiedostaminen ja käytäntöön siirtäminen voi jäädä puutteelliseksi syystä tai toisesta. Näihin panostaminen tuo toimet
osaksi organisaation rutiineja, jolloin palkitseminen tuo positiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Henkilöstö ei välttämättä koe kaikkea aineetonta palkitsemista palkitsemisena vaan enneminkin työn teon edellytyksinä. Organisaatiossa tulisikin avata
palkitsemisen periaatteet työntekijöille. Aineettomat palkitsemiskeinot tulisi ottaa
osaksi yrityksen johtamista ja strategiaa. Palkitsemisella pystytään vahvistamaan esimiestyötä sekä saavuttamaan strategiset tavoitteet. (Hakonen, Hakonen, Hulkko-Nyman, Ylikorkala 2014, 15.) Esimiehet voisivat yhdessä keskustella aineettomasta palkitsemisesta ja siitä, kuinka näitä keinoja otetaan käyttöön jokapäiväisessä työssä.
Palkitsemiskeinojen lisäksi aineettomassa palkitsemisessa tulisi ottaa huomioon palkitsemisen oikeudenmukaisuus, oikea-aikaisuus sekä palkittavan persoona.

43
Palkitsemistapojen hyödyntäminen
Tutkimuksessa työajan järjestelyihin vaikuttaminen koettiin motivaatiota lisääväksi.
Palkitsemiskeinona tätä voisi käyttää lisäämällä työvuorojen suunnittelua ja ottamalla henkilökunnan toiveet huomioon entistä paremmin (Ylikorkala & Sweins 2015,
37). Vuorotyötä tekeville on tärkeää, että työvuorolistat julkaistaan ajoissa (Hakonen
ym. 2014, 219). Työntekijät kokevat raskaana, mikäli tieto työvuoroista tai niiden
muutoksista tulee myöhään (Nätti & Anttila 2012, 163). Motivaatiota voidaan vahvistaa julkaisemalla työvuorolistat mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta henkilökunta
pystyy suunnittelemaan vapaa-aikansa. Etätyön mahdollisuutta ei ole organisaatiossa, kuin hyvin rajatuissa työtehtävissä. Suunnittelutöitä, tilauksia, työvuorolistoja
ynnä muuta pystytään kuitenkin hoitamaan etätyönä. Etätyötä voitaisiin suosia
enemmänkin tällaisissa työtehtävissä.

Arvostus on ihmisen perustarve, ihminen kaipaa arvostusta, jota muut hänelle osoittavat (Maslow 1943, 380-381). Arvostus koettiin motivaatiota lisääväksi, ja se koettiin
näkyvän jokapäiväisessä työssä. Palkitsemiskeinona arvostusta voisi käyttää systemaattisemmin esimerkiksi luomalla esimiehille ohjeistusta, kuinka organisaatiossa
panostetaan arvostuksen välittämiseen. Arvostusta voidaan osoittaa työpaikalla ottamalla aineettoman palkitsemisen keinoja aktiivisesti käyttöön, näiden keinojen avulla
pystytään osoittamaan arvostusta henkilöä ja hänen tekemäänsä työtä kohtaan. Tärkeää on, että ihmistä arvostetaan itsenään eikä työnteon resurssina (Martela & Jarenko 2015, 61-62). Arvotuksen kokeminen riippuu henkilöstä, joten tässäkin aineettoman palkitsemisen keinossa on tärkeää tuntea työntekijät ja se mitkä asiat he kokevat palkitsevana.

Kehittyminen ja uusien asioiden omaksuminen on ihmisen perustarve. Kehittymismahdollisuuksia työpaikalla voidaan lisätä suunnittelemalla sekä määrittelemällä jokaisen työntekijän kanssa yhteistyössä hänelle sopivia tavoitteita kehittää itseään
työssään. (Martela & Jarenko 2014, 43-44.) Työnantaja voi harkintansa mukaan tarjota sopivia menetelmiä, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Näitä keinoja voivat olla
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esimerkiksi koulutukset yrityksen ulkopuolella, vertaisoppiminen työpaikalla, yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyö, palvelu- ja tuoteinnovaatioihin osallistuminen tai
uuden tutkinnon suorittaminen. Kehittymismahdollisuuksia olisi hyvä käydä läpi kehityskeskustelussa, jossa esiin nousseet asiat kirjattaisiin ylös, jotta tavoitteisiin pääsemistä voitaisiin seurata jatkossa. Henkilökuntaa tulisi rohkaista kehittämään itseään
ja kokeilemaan uudenlaisia työskentelytapoja sekä hakemaan oppia työyhteisön sisällä. Esimiehet pystyvät vaikuttamaan omalla esimerkillään siihen, että organisaation kulttuuria voidaan muokata jatkuvaa oppimista ja kehittymistä vahvistavaksi.

Työympäristöön panostamisessa tulisi keskittyä niin fyysisiin puitteisiin kuin työyhteisön hyvän yhteishenkeen. Fyysisten puitteiden toiminnallisuus luo puitteet työtehtävien suorittamiseen. Palkitsemisessa voidaan panostaa toimivuuteen esimerkiksi tilojen optimoinnilla, koneiden ja laitteiden toiminnan varmistamisella, työergonomian
huomioon ottamisella ja siisteillä sekä viihtyisillä toimitiloilla. (Ylikorkala & Sweins
2015, 37.) Työyhteisön yhteishenki vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon ja siihen
panostaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tähän voidaan panostaa huolehtimalla avoimesta ja keskustelevasta ilmapiiristä. (Juuti & Vuorela 2015, 24.) Yhteisellä tekemisellä myös työpaikan ulkopuolella pystytään vahvistamaan työntekijöiden siteitä
(Juuti & Vuorela 2015,88). Tutkimuksessa kävi ilmi, että varsinkin erilaiset yhteiset
aktiviteetit koettiin motivaatiota lisäävänä. Myös juhla, silloin kun on sen aika, koettiin tärkeäksi, jotta yhteisistä saavutuksista voitaisiin yhdessä iloita.

Etenemismahdollisuudet motivoivat osaa haastatelluista, ja palkitsemiskeinona etenemismahdollisuuksia voidaan käyttää henkilöihin, jotka aidosti ovat kiinnostuneita
esimiestyöstä. Henkilökohtaisten resurssien kartoittaminen sekä lisääminen ovat tärkeässä asemassa, jotta etenemismahdollisuuksia voidaan luoda ja palkitsemiskeinosta voidaan saada toimiva niin organisaation kuin työntekijänkin kohdalla. Osan
haastateltavien vastauksista kävi ilmi, että lisävastuu motivoi heitä, mutta he eivät
ole kiinnostuneita etenemään organisaatiossa. Näiden työntekijöiden kohdalla lisävastuuta voidaan käyttää palkitsemiskeinona tarjoamalla esimerkiksi vetovastuuta
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yksittäisestä teemasta, projektista, perehdyttämisestä tai palvelun osa-alueesta. Lisävastuun antamisessa organisaation tulee olla selvillä työntekijän omista kiinnostuksen kohteista sekä henkilökohtaisista vahvuuksista, jotta lisävastuu koetaan palkitsevana eikä kuormittavana lisätyönä.

Tutkimuksessa palautetta toivottiin asiakkailta, työkavereilta sekä esimieheltä. Asiakkailta palautetta saadaan sähköisten kanavien kautta, kuten varaussivustoilta, sosiaalisesta mediasta sekä sähköpostilla. Osan palautteesta asiakkaat antavat paikan
päällä sanallisesti tai puhelimitse. Organisaation on tärkeää toimia niin, että asiakkailta saatu palaute jaetaan koko työyhteisölle. Organisaation toimialalla koko työyhteisön panos vaikuttaa asiakaskokemukseen, joten palautetta ei ole syytä jättää julkaisematta työyhteisössä. Asiakaspalautetta tulisi jakaa organisaatiossa myös hyvinvoinnin edistämiseksi ja positiivisen ilmapiirin vahvistamiseksi (Kipfelsberger, Herhausen, & Bruch 2016, 363). Palkitsemiskeinona palautetta voidaan käyttää luomalla
systemaattinen tapa antaa aiheellista, kannustavaa ja kehittävää palautetta spontaanisti sekä kehityskeskusteluissa. Palautteen antaminen kannattaa sisällyttää organisaation strategiaan, tavoitteisiin tai toimintakulttuuriin, jolloin toiminta ohjaa esimiestä antamaan palautetta ja arvioimaan toimintaa päivittäin. (Berlin 2008, 199.)

Vaikutusmahdollisuuksiin kuuluvat tiedon saanti, osallistuminen sekä työtehtävät.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että omiin työtehtäviin vaikuttaminen koettiin tärkeäksi motivaation kannalta. Palkitsemisessa tämä voidaan ottaa huomioon vahvistamalla lähiesimiesten ja työntekijöiden avoimuutta työtehtävien jaossa, jolloin jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviin sekä niiden suorittamiseen omalla tasollaan. Organisaation johto voi vaikuttaa esimiesten työtehtäviin esimerkiksi lisäämällä esimiesten yhteistyötä. Työtehtäviä voidaan jakaa esimiesten kesken jokaisen
omia vahvuuksia tai mielenkiinnon kohteita hyödyntäen, jolloin palkitsemiskokemus
saavutetaan. Vaikuttaminen työpaikalla voi olla myös epävirallisempaa. Esimies voi
esimerkiksi kahvipöydässä rohkaista työntekijöitä kertomaan ideoita sekä kehitysajatuksia. (Hakonen, Hakonen, Hulkko-Nyman & Ylikorkala 2014)
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Osallistuminen organisaation toimitapojen kehittämiseen tai palvelu- ja tuoteinnovaatioiden luomiseen koettiin motivaatiota lisäävänä palkitsemisena. Tätä voidaan
käyttää palkitsemisessa osallistamalla henkilökuntaa ja järjestämällä innovaatiopajoja, joissa voidaan yhdessä ideoida uusia palveluita tai tuotteita. Osallistamisessa tulee ottaa huomioon henkilön omat vahvuudet, jotta kehitystyöstä ei tule kuormittavaa. Tämän vuoksi kehittämistyö voisi parhaimmillaan olla tiimityötä, joka kehittäisi
myös yhteishenkeä organisaatiossa. Innovatiivisessa työyhteisössä jokaisen henkilön
panos on merkityksellinen. Esimiehen tulee luoda ilmapiiri, joka kannustaa ideoimaan, kokeilemaan sekä oppimaan. (Liinalaakso & Tenhiälä 2015, 202-203.)

Palkitsemiskeino tiedon jakaminen voidaan totuttaa organisaatiossa esimerkiksi palautteen avoimena jakamisena. Myös yleinen tiedottamisen ilmapiiri tukee motivaatiota. Yhteiset palaverit auttavat tiedon saavuttamisessa, mutta ovat myös kanavana
palautteen antamiselle koko tiimille. Palkisemiskeinona palaverit toimivat parhaiten,
kun niiden sisältö on mietitty tukemaan aineetonta palkitsemista. Organisaation tulevaisuuden näkymien ja toiminnan mahdollisten muutosten tiedottaminen vahvistaa
myös työsuhteen pysyvyyden mielikuvaa. Palkitsemiskeinona työsuhteen pystyvyyttä
voidaan käyttää motivoinnissa, kun työsopimukset ovat mahdollisuuksien mukaan
pitkäkestoisia tai toistaiseksi voimassa olevia, ja niiden muutoksista keskustellaan hyvissä ajoin.

Tutkimuksen tulokset motivaatioteorioiden näkökulmasta
Herzbergin (1968, 53-62) kaksifaktoriteoriassa työtyytyväisyyttä, joka on pohjana työmotivaatiolle, luo saavutukset, eteneminen uralla, tunnustus, vastuullisuus, työn
luonne sekä kasvu- ja kehittymismahdollisuudet. Tutkimuksessa tulokset tukevat tätä
teoriaa. Herzbergin teoriassa työtyytymättömyyttä loi palkka, työympäristö, työolosuhteet, johtaminen, organisaation strategia sekä henkilökohtaiset suhteet muihin.
Tutkimuksen tulokset eivät tukeneet tätä teoriaa kaikilta osin, sillä hyvin toimiva sosiaalinen työympäristö nähtiin motivaatiota selvästi lisäävänä asiana. Herzbergin teoriassa työtyytymättömyyttä aiheuttaa asiat joihin työntekijä ei pysty itse vaikuttamaan.
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Tutkimuksen tulokset eivät jäsennyt täysin Maslown (1943, 372-376) tarvehierarkian
mukaan, sillä esimerkiksi alimpien tasojen fyysinen työympäristö sekä työsuhteen pysyvyys ei ollut haastateltavien mielestä kovinkaan merkityksellisiä. Kolmen ylimmän
tason (yhteenkuuluvuus, arvostus ja itsensä toteuttaminen) motivaatiotekijät olivat
sitä vastoin tärkeämmässä asemassa.

Decin ja Ryanin (2000, 227) teorian mukaan sisäiseen motivaatioon vaikuttaa kolme
psykologista perustarvetta: autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että autonomia (vapaaehtoisuus) oli erittäin tärkeää myös tutkimukseen osallistuneille henkilöille. Erityisesti tämä näky mahdollisuudessa vaikuttaa
omiin työtehtäviin ja työaikoihin. Kyvykkyyttä koettiin osaamisen ja kehittymisen
kautta. Yhteenkuuluvuus näkyi tuloksissa yhteishengen arvostamisessa sekä ryhmään
kuulumisen tärkeydessä. Martela ja Ryanin (2016, 750) teoriassa sisäisestä motivaatiosta psykologisia tekijöitä on edellisten lisäksi vielä hyväntekeminen eli tunne siitä,
että pystyy vaikuttamaan ympärillä oleviin ihmisiin positiivisesti. Tutkimuksessa asiakkailta ja työkavereilta saatua positiivista palautetta arvostettiin. Tämä ilmeni tutkimuksen tuloksissa yhtenä tärkeänä motivaatiotekijänä. Tutkimustulosten näkökulmasta sisäisen motivaation ruokkimista pidettiin tärkeänä. Sisäisen motivaation vahvistuessa myös hyvinvointi ja aikaansaaminen kasvavat.

Kyvykkyys
Yhteisöllisyys

Työtehtävien
hoitaminen

Hyvä yhteishenki

Oppiminen

Ryhmään kuuluminen

Koulutus
Hyväntekeminen

Vapaaehtoisuus /
autonomia
Työtehtävät
Joustavat työajat

Hyvinvointi
Sisäinen
motivaatio

Asiakkailta saatu
palaute
Työkavereilta saatu
palaute

Aikaansaanti

Kuvio 10. Tutkimuksen tulokset sisäisen motivaation näkökulmasta (mukaillen
Martela & Ryan 2016, 750)
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6.2 Tutkimuksen toteutuminen
Tavoitteet ja keskeiset tulokset
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten aineettomilla palkitsemiskeinoilla voidaan vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon. Tutkimuskysymykset olivat: Mitkä aineettomat palkitsemiskeinot motivoivat työntekijöitä? Millä tavoin aineettoman palkitsemisen keinot koettiin vaikuttavan motivaatioon?

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että aineettomat palkitsemiskeinot koettiin vaikuttavan motivaation. Erityisesti työajan järjestelyt, työympäristö (yhteishenki) ja vaikutusmahdollisuudet (työtehtävät) nousivat tutkimuksessa esille. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää organisaation strategiaa ja henkilöstöjohtamista kehitettäessä. Tätä työtä voidaan pitää työkaluna aineettoman palkitsemisen tehostamisessa,
mutta prosessi vaatii organisaation tahtotilaa sekä omaa panosta. Aineeton palkitseminen ei vaadi suuria resursseja, joten siihen panostaminen on mahdollista myös pienin toimitapojen muutoksin. Taulukossa 5 on esitetty keskeiset tulokset palkitsemiskeinojen hyödyntämisestä.

Taulukko 5. Keskeiset tulokset, palkitsemiskeinojen hyödyntäminen
Palkitsemisen keino

Hyödyntäminen palkitsemisessa

Työajan järjestelyt

henkilökunta paremmin mukaan työvuorosuunnitteluun, etätyömahdollisuus, työvuorolistat ajoissa
esille
esimiehille ohjeistusta, aineettomat palkitsemiskeinot käyttöön, arvostetaan ihmistä henkilönä, ei
resurssina, persoona huomioon.
fyysinen työympäristö, toiminnallisuus, tilojen optimointi, ergonomia, yhteishenkeen panostaminen
resurssien kartoittaminen, kehityskeskustelut, vastuualueet
suunnitellaan työntekijän kanssa kehityspolku, kehityskeskustelut, rohkaistaan henkilökuntaa kehittämään itseään, esimiesten esimerkki
systemaattinen tapa palautteen antamiseen, kaikki
palaute julkaistaan työyhteisössä

Arvostus
Työympäristö
Etenemismahdollisuudet
Kehittymismahdollisuudet
Palaute
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Vaikutusmahdollisuudet
Työsuhteen pysyvyys

avoimuus tehtävien jaossa, esimiesten välinen yhteistyö, innovaatiopajat, yhteinen kehitystyö
työsopimukset kuntoon, tulevaisuuden näkymien
tiedottaminen

Tutkimuksen haasteet ja onnistumiset
Opinnäytetyön prosessin haasteet olivat pitkälti positiivissävytteisiä. Aiheesta on erittäin paljon lähdemateriaalia, jonka läpikäyminen sekä käytettävyyden arvioiminen oli
osittain melko hidastempoista. Koko prosessi oli kokonaisuudessaan melko pitkä,
mutta toisaalta toi uusia ajatuksia ja näkökulmia edetessään. Tieteellisten artikkelien
etsiminen ja lukeminen helpottui huomattavasti prosessin edetessä, ja antoivat seikkaperäistä tietoa aiheesta, vaikka kaikkea tähän opinnäytetyön ei pystynytkään hyödyntämään. Tutkimuksen haasteet liittyivät analysointiin, jossa jouduttiin pohtimaan,
millä tarkkuudella vastauksia kirjataan. Kun rajaus ja oma tyyli löytyivät, oli analyysin
tekeminen lopulta mutkatonta.

Haastattelutilanteessa hiljaisuuden sietäminen ja hiljaa oleminen on tärkeä kyky (Hyvärinen 2017, 181). Haastatteluja tehtäessä tämä oli haaste varsinkin ensimmäisten
haastattelujen kohdalla. Valmiiden haastattelujen kuunteleminen litterointia varten
paransi tätä kykyä prosessin edetessä. Lähdekirjallisuuden hankintaa hankaloitti
opinnäytetyön lopussa kirjastojen sulkeminen, jolloin uusi lähdeaineisto oli etsittävät
ainoastaan sähköisistä materiaaleista.

Tutkimuksen luotettavuus ja toistettavuus
Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan, jotta voidaan tarkastella tutkimuksen paikkansapitävyyttä. Tutkimuksen toistettavuus eli reliabiliteetti tarkoittaa sitä, miten eisattumanvaraisia tutkimuksen tulokset ovat. Tutkimuksen tulisi olla sellainen, että se
pystytään toistamaan. Tämän opinnäytetyön tutkimuksen tulokset ovat saman suuntaisia, kuin aiemmin aineetonta palkitsemista koskevat tutkimukset. Useamman tut-
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kijan päätyminen saman suuntaisiin tuloksiin lisää työn reliabiliteettia. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226.) Näin ollen tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää hyvällä tasolla olevana. Ajallisella reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen vastausten
pitävyyttä eri aikoina (Kirk & Miller 1986, 41-42). Tutkimus toteutettiin alkuvuodesta
2020 ennen Covid-19 pandemiaa. Muutamassa kuukaudessa työtilanne matkailu- ja
ravitsemisalalla on muuttunut rajusti, joten vastaukset esimerkiksi työsuhteen pysyvyyden tärkeydestä voisivat olla erilaiset, mikäli tutkimus toteutettaisiin nyt toukokuussa 2020. Ajallinen reliabiliteetti ei tältä näkökannalta ole tutkimuksessa kovin
vahva.

Tutkimuksen pätevyyttä eli validiutta arvioidaan, jotta pystytään tarkastelemaan,
onko tutkimuksessa mitattu sitä mitä oli tavoitteena. Validiuteen vaikuttaa esimerkiksi kysymysten tulkinta. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 226-227.) Tutkimuksen
validiutta pyrittiin parantamaan testihaastatteluilla sekä haastattelutilanteessa tarkentamalla kysymyksiä. Haastattelukysymykset muotoiltiin teoria-aineiston pohjalta,
jotta kysymykset vastaisivat mahdollisimman hyvin tutkittavaa teemaa.

Jatkokysymykset
Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä aineettoman palkitsemisen onnistumisesta. Mikäli
organisaatio ottaisi aineettoman palkitsemisen osaksi strategiaansa ja siihen panostettaisiin tulevaisuudessa, voitaisiin tutkia minkälaisia vaikutuksia tällä olisi organisaation työntekijöiden motivaatioon. Laajemmassa mittakaavassa lisätutkimuksella
voitaisiin selvittää mitkä henkilökohtaiset tekijät vaikuttavat aineettoman palkitsemisen kokemiseen.

Lopuksi
Työn loppusuoralla jäi vielä nälkä oppia aiheesta uutta. Tutkimustulosten implementointi, merkityksellisyys ja ajantasaisuus on varmasti aiheita, joiden parissa voin jatkaa tätä työtä. Alasuutari on todennut ”Tutkimus ei lopu, vaan se täytyy lopettaa tekemällä tuloksista raportti ja panemalla sille piste” (Alasuutari 200, 277).
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Liitteet
Liite 1. Haastattelun teemat / kysymykset
Kysymysten lisäksi käytiin vapaata keskustelua kunkin teeman ympärillä sekä esitettiin tarkentavia kysymyksiä.

Työaikojen suunnittelu ja joustavuus
1. Miten motivaatiosi vaikuttaa, jos työntekijä pystyy itse vaikuttamaan omien työvuorojen
ja työaikojen suunnitteluun?
2. Miten motivaatiosi vaikuttaa, jos työntekijä pystyy vaikuttamaan työtuntien määrään?
Esimerkiksi vuoron pituus, enemmän töitä / vähemmän töitä, kuin normaalisti

3. Miten motivaatiosi vaikuttaa mahdollisuus vaikuttamaan loma-aikoihin?
4. Millaisia työajan joustoja työnantajasi voisi tarjota? Kuinka tärkeäksi koet ko.
mahdollisuudet, vaikuttaisivatko ne motivaatiosi?

Työn arvostus, henkilön arvostus
5. Millä tavoin työtäsi kohtaan osoitetaan arvostusta ja mitä se merkitsee sinulle?
Motivoiko se sinua?
6. Vaikuttaako motivaatiosi kokemasi arvostus (henkilön arvostus)?

Työn sisältö
7. Miten motivaatiosi vaikuttaa mahdollisuus vaikutta omiin työtehtäviisi?
8. Onko sinulle tärkeää, että työtehtävät ovat / olisivat esimiehen ennalta määräämiä? Vaikuttaako tämä motivaatiosi? Millä tavalla?
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9. Miten motivaatiosi vaikuttaa, jos saat itse hoitaa työtehtävät parhaaksi katsomallasi tavalla? Esimerkiksi lounasruoan valmistus vapaalla kädellä vs. reseptistä, juhlien kattaminen ja valmistelu orderien pohjalta itsenäisesti vs. esimiehen laatiman tarkan ohjeistuksen mukaan.

Työnkierto
10. Miten motivaatiosi vaikuttaisi mahdollisuus työskennellä yrityksen toisessa toimipaikassa?
11. Miten motivaatiosi vaikuttaisi, jos sinulla olisi mahdollisuus työskennellä samassa toimipisteessä toisessa työtehtävässä?

Koulutus ja kehittyminen työssä
12. Miten motivaatiosi vaikuttaisi, jos esimies ehdottaisi sinulle osaamistasi vahvistavaa kurssia tai koulutusta?
13. Kokisitko osallistumisen erilaisten projektien (esim. teemaviikot, tuote- tai palveluinnovaatiot) suunnitteluun ja toteutukseen mielekkäänä, palkitsevana tai motivoivana?
14. Kokisitko palkitsevana tai motivaatiota lisäävänä, jos työnantajan tuella voisit kehittää ammattitaitoasi toimimalla lyhytaikaisesti toisessa ravintolassa?
15. Kokisitko palkitsevana tai motivaatiota lisäävänä, jos opintovapaaseen kannustettaisiin tai siihen tarjottaisiin mahdollisuutta ja työnantaja / esimies tukisi opinnoissa?
16. Millä tavoin motivaatiosi vaikuttaa se, että työpaikka on sellainen, että siellä voi
koko ajan oppia uusia asioita?

Etenemismahdollisuudet
17. Lisäisikö motivaatiotasi mahdollisuus edetä organisaatiossa? Miksi, miksi ei?
18. Motivoiko sinua lisävastuu? Miksi, miksi ei?
19. Motivoiko sinua mahdollisuus toimia esimiestyössä? Miksi, miksi ei?

61

Palautteen saaminen
20. Mitä työstä saatu palaute ja tunnustus sinulle merkitsevät?
21. Milloin palaute tuntuu kaikista merkityksellisimmältä? Miksi?
22. Millaista palautetta ja miten haluaisit saada työstäsi?
23. Miten koet palautteen saamisen vaikuttavan työhösi? Motivoiko palauteen saaminen?
24. Toivotko, että palautetta annettaisiin tiimin onnistumisesta vai henkilökohtaisesta
suoriutumisesta?
25. Miten koet julkisen palautteen (esimerkiksi yhteistyökumppaneiden nettijulkaisuissa tai työpaikan Facebook-sivuilla)?

Yrityksen edustaminen
26. Miten kokisit, jos pääsisit edustamaan yritystä esimerkiksi messuilla, oppilaitoksissa tai yrityksen omissa tilaisuuksissa? Kuinka tämä vaikuttaisi motivaatioosi?

Työympäristö
27. Miten työympäristön toimivuus ja viihtyisyys vaikuttaa motivaatiosi?
28. Miten motivaatiosi vaikuttaa työyhteisön yhteishenki?
29. Vaikuttaako työajoista ja tauoista kiinni pitäminen motivaatiosi?

Tiedon saanti
30. Koetko, että palaverit ja yrityksen asioista tiedottaminen vaikuttaa motivaatiosi?

Työsuhteen pysyvyys
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31. Vaikuttaako työsuhteen luonne (osa-aikainen / kokoaikainen) motivaatiosi?
32. Miten koet työsuhteen pysyvyyden vaikuttavan motivaatiosi? Onko jatkuva työsuhde sinulle tärkeää?

Toiminta työyhteisön yhteishengen kohentamiseksi
33. Koetko motivoivana sen, että työpaikan yhteishenki on hyvä ja siihen panostetaan?
34. Millaisina koet työpaikan juhlat, virkistyspäivät ja muut yhteistoiminnan?

Organisaation toimitavat
35. Koetko, että omaan motivaatiosi voisi vaikuttaa:


Selkeä malli aineettomista palkitsemistavoista



Kehityskeskustelut, joissa mahdollisuus keskustella kunkin henkilön palkitsemisesta



Mahdollisuus tulla kuulluksi organisaation toimitapoja kehitettäessä



Mahdollisuus osallistua rekrytointiprosessiin



Innovatiivinen toiminta yrityksen kehittämiseksi



Tutustuminen kilpaileviin yrityksiin



Alennukset yrityksen tuotteista



Messumatkat tai koulutuspäivät
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Liite 2. Esimerkkikuva analyysin teosta käsitekartan avulla
-

Työn mielekkyys
Vaihtelevuus

Työtehtävät

Osallistaminen
Innovaatiopajat
Kehitysideat tiimiltä

Kuulluksi
tuleminen

Osallistuminen

Kehittyminen

VaikutusYrityksen toimitapojen kehittäminen

mahdollisuudet

Raamit /tavoitteet

Toiminnan

-

-

-

Esimiesten ja työntekijöiden avoin vuorovaikutus
Työtehtävien jaossa
kuunnellaan työntekijöitä
Esimiesten välinen
yhteistyö

kehittäminen
Innovaatiot

Tiedon saanti
-

Palaverit
Sisäinen tiedotus
Kehityskeskustelut
Tavoitteiden selkeytys

Rekrytointiprosessi
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Liite 3 Esimerkkitaulukko: vastausten taulukointi, työympäristö
Haastatateltava

Viihtyvyys

Toimivuus

A

Siisteys tärkeää.

Vaikuttaa työnteon helppouteen, ei suoraan
motivaatioon.

B
C

D
E
F

Yhteishenki

Vaikuttaa suuresti motivaation. Panostaminen kannattaa, yhteistä tekemistä, toki
hankala järjestää vuorotyössä.
Viihtyisät tilat, vaikuttaa motivaa- Ei vaikutusta, pitää olla luova
Yksi tärkeimmistä asioista. Yhteistoiminta:
tioon jonkun verran
tutustuu toisiin paremmin ja oppii ymmärtämään. Vaikuttaa tosi paljon motivaation.
Vaikuttaa motivaation hieman.
Fyysisten puitteiden toimimattomuus hanOn tärkeää. Yhteiset ruokahetket, vuoroTai ehkä se vaikuttaisi, jos olisi
kaloittaa jonkin verran.
vaikutus, lisäävät motivaatiota. Auttamitosi epäviihtyisät tilat. Nyt tilat
nen lisääntyy yhteishengen kohotessa.
ovat ihan miellyttävät.
Motivoi.
Hälinä ja siisteys vaikuttaa
Ei suurta vaikutusta.
Yhteishenki motivoi eniten. Työntekijöiden
vaihtuvuus vaikuttaa.
Miellyttävät fyysiset puitteet,
Tiloja monessa kerroksessa, se ehkä hanka- Hyvä yhteishenki lisää motivaatiota, tiimikiva työskennellä viihtyisässä ym- loittaa toiminnallisuutta. Mutta ei vaikuta
henki paranee. Yhteistä tekemistä ja aktivipäristössä.
suuresti motivaation.
teetteja.
Tilat viihtyisiä työskennellä. Kaik- Toimivuus vaikuttaa jonkin verran, ainakin
On tärkeää, että panostetaan. Hyvä yhteiskien vastuulla huolehtia siisteyhelpottaa. Sitä kautta vaikuttaa motivaation. henki näkyy esim. joustavuutena työdestä ja ylläpitää järjestystä. Vaiajoissa, pystytään järjestämään vapaita,
kuttaa motivaation ja yhteishenkun kaikki joustaa.
keen (ei toisten sotkujen siivoaYhteistoimina auttaa yhteishengen luomimista).
sessa, näkee myös muiden toimipisteiden
työntekijöitä.
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G

Tiloilla ei suurta vaikutusta motivaation.

Toimivuus mielestäni hyvä, en ole kokenut,
että tämä vaikuttaisi motivaation.

H

Tilojen viihtyisyydellä ei suurta
vaikutusta motivaation, valoisuus
on kiva juttu, kun on sisällä.

Toimivuus ihan hyvä, ei suurta vaikutusta
motivaation.

I

Viihtyisä, tykkään puitteista,
mutta ei vaikuta suuresti motivaation.
Työpaikka viihtyisä, vaikuttaa
jonkin verran motivaation.

Laitteet ei aina toimi kunnolla, mutta osaan
soveltaa ja pärjään hyvin näidenkin kanssa.

J

Koneiden ja laitteiden rikkoutuminen hidastaa välillä työtä.

Yhteishenki on aika hyvä tällä hetkellä. Asioista puhutaan ja tullaan suoraan sanomaan. Yhteistoiminta olisi välillä ihan kiva.
Syöminen, ruoka on aina hyvää.
On hyvä yhteishenki, mutta tähän voitaisiin panostaa, jotta työntekijät tekisivät paremmin hommia. Kehuilla ja yhteistoiminnalla saataisiin varmaan hyvää aikaan.
Työntekijöiden kuuntelu on myös tärkeää.
Tyky-päivät, kulttuurikin käy, jos olisi sellaista, josta kaikki tykkää.
Yhteishenki on kohtalainen, tähän panostaminen lisäisi motivaatiota.
Yhteishenki ja siihen panostaminen on tärkeää. Tekemistä ja siihen juhlaa päälle,
varsinkin jos on aihetta palkitsemiseen.
Tärkeää olisi, että ihmiset oppisivat tuntemaan toisensa ja porukka sekoittuisi. Monenlainen toiminta käy, esim. tilavierailut,
liikunta, kulttuuri. Vaikuttaa motivaation ja
viihtyvyyteen.

