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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aihe löytyi opinnäytetyön tekijän työpaikalta, kun esimiehen kanssa kes-

kusteltaessa yrityksessä käytössä olevasta palkitsemisjärjestelmästä ja siitä, ettei nykyi-

nen järjestelmä motivoi eikä sitouta henkilöstöä toivotulla tavalla eikä myöskään tue 

yrityksen tarpeita. Opinnäytetyöni tarkoituksena on kyselytutkimuksen avulla selvittää 

uuden taloudellisen palkitsemisjärjestelmän suuntaa SeaLife Helsinki Oy:lle. Koska tut-

kimusjoukko on määrällisesti pieni toteutettiin kyselytutkimuksen tueksi myös haastat-

telu, näin tutkimustuloksia oli mahdollista peilata keskenään, mikä osaltaan helpotti 

myös johtopäätösten vetämistä. Yrityksellä on myös lukuisia aineettoman palkitsemisen 

keinoja, jotka tullaan edelleen säilyttämään eli palkitsemisjärjestelmä, jota ollaan uusi-

massa koskettaa vain osa-aikaisia työntekijöitä ja juuri heille kohdennettua taloudellista 

palkitsemista. 

 

SeaLife Helsinki Oy:ssä osa-aikaisten työntekijöiden sitouttaminen organisaatioon on 

haasteellista, sillä osa-aikaisen henkilöstön työ on kausiluonteista. Puhuttaessa kausi-

luonteisesta työstä on normaalia, että henkilöstön vaihtuvuus on suuri, SeaLife Helsinki 

Oy haluaa kuitenkin vahvistaa osa-aikaisen henkilöstön sitoutumista palkitsemisen 

avulla. Yrityksen osa-aikainen henkilöstö koostuu pääosin nuorista alle 30-vuotiaista 

työntekijöistä, jotka työn ohella opiskelevat tai työskentelevät jossain toisessakin yrityk-

sessä, tämä aiheuttaa myös omat haasteensa työntekijöiden sitoutumiselle. Tässä opin-

näytetyössä koettiin tarkoituksenmukaiseksi tarkastella sitä, miten palkitseminen toimii 

organisaatioon sitoutumisen apuvälineenä. 

 

Palkitsemisen kokonaisuuden hallitseminen on haastavaa ja tämän vuoksi organisaatio 

tarvitsee tietoa palkitsemisen toimivuudesta (Kauhanen, Kolari & Rantamäki 2006, 31). 

Työntekijöiden toiveet palkitsemisesta voivat olla toisinaan pohjattomia, varsinkin ta-

loudelliseen palkitsemisen suhteen. Palkitsemista ja sen toimivuutta tutkittaessa haas-

teena onkin saada kerättyä tietoa, joka todella tarjoaa organisaatiolle todenmukaista 

informaatiota, siitä mihin suuntaan palkitsemista tulisi kehittää tai uudistaa. SeaLife 

Helsinki Oy:n Hallinto- ja myymäläpäällikkö Mari Malmström toi alusta asti esille, että 

yrityksessä käytössä oleva palkitsemisjärjestelmä halutaan vaihtaa ja kokeilla jotain aivan 

uutta nykyisin käytössä olevan palkitsemisjärjestelmän kehittämisen sijaan. Tämän uu-
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den mahdollisen suunnan määrittämiseen haluttiin hyödyntää opinnäytetyöntekijän 

apua ja määrällisen sekä laadullisen tutkimuksen kautta kerättyä tietoa henkilöstön nä-

kemyksistä. Kyselykysymykset muotoiltiin harkiten yhdessä yrityksen edustajan kanssa, 

jotta tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää organisaatiossa. Kyselyn saatteessa 

korostettiin vastaajia huomioimaan, että kysely koskee nimenomaan taloudellisen pal-

kitsemisen uudistamista eikä kyselyllä ole tarkoitus kerätä palautetta tai kehitysehdotuk-

sia nykyiseen palkitsemisjärjestelmään. Haastattelukysymykset laadittiin tukemaan mää-

rällistä kyselytutkimusta, ja niiden avulla pyrittiin osaltaan selittämään kyselytutkimuk-

sesta saatuja tuloksia. Opinnäytetyössä teorian ja empirian suhde on abduktiivinen eli 

empiirisessä osassa ei testata tietoperustaa vaan se toimii tutkimusosan ohjenuorana. 

 

SeaLife Helsinki Oy ei ole sidottu mihinkään työehtosopimukseen joten taloudellinen 

palkitseminen on näiltä osin vapaampaa kuin organisaatioissa, joissa työehtosopimusta 

sovelletaan. Toisaalta kaikilla työnantajilla on vapaat kädet toteuttaa tulos- tai kannus-

tinpalkitsemista halutun mukaisesti, vuorovaikutus henkilöstön tai henkilöstön edusta-

jien kanssa palkitsemiskriteerejä määritellessä on kuitenkin tärkeää (Kauhanen 2010, 

91). Mikään palkitsemisjärjestelmä ei voi miellyttää koko henkilöstöä, sillä ihmiset ovat 

yksilöitä ja sen minkä joku toinen kokee palkitsevaksi ei välttämättä sovi toiselle. Uuden 

palkitsemisjärjestelmän suuntaa määritettäessä on tärkeää löytää kultainen keskitie, jolla 

pystytään ottamaan askel kohti toimivampaa palkitsemista. 

 

1.1 Tutkimusongelmat  

Toimeksiantajayritystä varten tehdyillä määrällisellä kyselytutkimuksella sekä syventä-

vällä haastattelulla halutaan tarjota organisaation käyttöön totuudenmukaista tietoa, 

siitä mihin suuntaan henkilöstö toivoisi taloudellista palkitsemista uudistettavan. 

 

Päätutkimuskysymykseksi kyselytutkimuksessa valikoitui: 

 

–   Minkälainen taloudellinen palkitseminen tukee SeaLife Helsinki Oy:n osa-aikaisten 

työntekijöiden  sitoutumista?  
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Tarkentavat alakysymykset ovat:  

 

–    Minkälainen taloudellinen palkitseminen motivoi työntekijöitä? 

–    Miten palkkiot jaetaan oikeudenmukaisesti?  

–    Mitkä asiat koetaan olennaisiksi palkkioiden määräytymisessä? 

 

Peittomatriisi havainnollistaa alakysymysten, teoreettisen tietoperustan ja saatujen tu-

losten välistä yhteyttä (taulukko 1.). Kaikki kyselyn kysymykset löytyvät liitteestä 1. 

 

Taulukko 1 Peittomatriisi 

Alaongelmat Tutkimus- 

kysymykset 

Teoreettinen  

tietoperusta 

(luvun numero) 

Tulokset 

 

(luvun numero) 

1. Minkälainen ta-

loudellinen palkit-

seminen motivoi 

työntekijöitä? 

4, 5 3 6.2, 6.4 

2. Miten palkkiot 

jaetaan oikeuden-

mukaisesti? 

6, 7 4 6.3 

3. Mitkä asiat koe-

taan olennaisiksi 

palkkioiden määräy-

tymisessä? 

4, 5, 6, 7, 8 4 6.2, 6.3, 6.4 

 

Haastattelukysymykset (liite 3) rakentuivat tukemaan kyselyn tutkimusongelmia ja haas-

tattelun oli tarkoitus syventää ja omalta osaltaan selventää kyselystä saatujen tutkimus-

tulosten ristiriitaisuuksia. 

 

1.2 Keskeiset käsitteet 

Palkitseminen toimii välineenä, jolla strategiset tavoitteet muutetaan konkretiaksi. 

Palkitseminen määrittelee sen, mitä organisaatio odottaa työntekijältään, sillä yrityksen 
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kannalta on olennaista mihin työntekijä työssään panostaa. Palkitsemisen avulla työnte-

kijää motivoidaan ja kannustetaan satsaamaan työhönsä ja näin ollen myös organisaati-

on päämäärien saavuttamiseen. (Kauhanen, Kolari & Rantamäki 2006, 16.) 

 

Johtamisen näkökulmasta palkitseviksi elementeiksi voidaan lukea kaikki ne työnanta-

jan tarjoamat asiat, joita henkilöstö pitää palkitsevina. Palkitseminen jaetaan yleensä 

kahteen pääryhmään, taloudelliseen ja aineettomaan palkitsemiseen. Aineettomaan pal-

kitsemiseen kuuluvat esimerkiksi urapalkkiot sekä sosiaaliset palkkiot.  Taloudellinen 

palkitseminen on ensisijaisesti työstä maksettava palkka, mutta se kuinka paljon palkkaa 

maksetaan ja mistä osista se koostuu vaihtelee yrityskohtaisesti. (Kauhanen 2010, 97- 

104.) 

 

Sitoutuminen  rakentuu yksilön tunnepohjaisesta suhteesta organisaation ja työyhtei-

sön tavoitteisiin. Sitoutunut työntekijä kokee työyhteisönsä ja koko organisaation ta-

voitteet omikseen ja on valmis tekemään töitä tavoitteiden saavuttamiseksi, hänellä on 

myös halu työskennellä työyhteisönsä kehittämiseksi ja auttaa myös muita työyhteisön 

jäseniä menestymään. Sitoutuneella työntekijälle tyypillistä on, että hän on valmis jous-

tamaan ja näkemään vaivaa niin omien kuin organisaation tavoitteiden eteen. Sitoutu-

neisuuden merkki on myös kiinnostus oppia ja kehittyä ja ymmärtää organisaation liike-

toiminnallisia päämääriä. Koska sitoutunut työntekijä on tehokkaampi ja hänen työ-

panoksestaan on organisaatiolle enemmän hyötyä kun sitoutumattomasta työntekijästä 

hänen työsuhteeseensa ja tyytyväisyyteensä kannattaa panostaa. (Leppänen 2013.) 

 

Taloudellinen palkitseminen tarkoittaa työntekijän rahallista palkitsemista. 

Rahapalkka on työn tekemisen edellytys, sillä palkka on korvaus tehdystä työstä. Palkka 

kuitenkin koostuu useista osista ja monet osatekijät määrittävät sen jaottelua. Yleisim-

pänä palkkausmuotona toimii aikapalkka eli yleisesti ottaen työntekijöille maksetaan 

tuntipalkkaa ja toimihenkilöille kuukausipalkkaa. Suurimmassa osassa suomalaisista 

yrityksestä minimipalkka pohjautuu yleissitovaan työehtosopimukseen. Työehto- tai 

virkaehtosopimuksen määrittämän tason alittavaa palkkaa ei luonnollisesti saa maksaa, 

mutta työnantaja voi toki maksaa TES:n ylittävää palkkaa vapaasti. (Kauhanen 2010, 

104-105.) 
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Kiinteä palkka rakentuu vaativuusosasta ja henkilökohtaisesta osasta, niin että henkilö-

kohtainen osa käsittää yleensä n. 20-30% koko palkasta eli sen osuus on huomattava. 

Vaativuusosa perustuu luonnollisesti työtehtävän vaativuuteen ja siihen millaisella kou-

lutus ja kokemustaustalla työtä voi tehdä. Kiinteän palkan lisäksi palkkaan kuuluu myös 

tulososa. (Kauhanen 2010, 104-105.) 
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1.	  Työ	  ja	  tapa	  
toimia	  

2.	  Kasvu	  ja	  
kehittyminen	  

3.	  
Henkilöstöedut	  

4.Rahallinen	  
palkitseminen	  

2 Palkitsemisen kokonaisuus 

Menestyviä organisaatioita yhdistää se, että palkitseminen perustuu oppimiseen ja kehit-

tymiseen eikä yksistään työn vastuullisuuteen ja työsuoritukseen (Sistonen 2008, 190). 

Mutta mistä kaikesta organisaatio voi palkita työntekijää ja millä perustein? Tässä luvus-

sa tarkastellaan sitä, mistä palkitsemisen kokonaisuus rakentuu ja millä tavoilla sitä voi-

daan hahmottaa. 

 

Usein sanotaan, että hyvässä johtamisessa työntekijöitä palkitaan ja heidän vahvuuksi-

aan pyritään vahvistamaan, tämä on kehittymiskykyisen organisaation tunnusmerkki. 

On myös ensiarvoisen tärkeää valita palkkiot, jotka ovat sopivia ja mahdollisia antaa 

juuri kohdeorganisaatiossa. Palkitsemisessa on tärkeää myös aina asettaa uusia tavoittei-

ta saavutettujen tilalla tehokkuuden parantamiseksi ja näin on mahdollisuus tehostaa 

koko organisaation tehokkuutta. Olennaista palkitsemisessa on myös ottaa huomioon, 

että yksilöt ovat erilaisia toisille raha ratkaisee kun taas toiset saavat palkintonsa muun 

laisista tunnustuksista. Useat yritykset ovat onnistuneet löytämään mitä luovempia pal-

kitsemistapoja ja palkitsemisen tulisikin rakentua juuri sen työyhteisön kehittämiseen, 

mihin se kohdennetaan. (Wellington 2011, 147-148.) 

 

2.1 Osa-alueet 

Palkitsemisen kokonaisuutta voidaan kuvata yksinkertaisimmillaan nelikenttänä (ks. 

Kuvio 1.), johon sisältyy henkilöstöedut, rahallinen palkitseminen, kasvu ja kehittymi-

nen sekä työ ja tapa toimia (Kauhanen ym. 2006, 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 1 Palkitsemisen nelikenttä (Kauhanen ym. 2006, 16) 
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Työ ja tapa toimia osio pitää sisällään muun muassa esimiestyön ja työn sisältöön liitty-

vät asiat. Organisaation toimintatavat voidaan kokea palkitsevina kun henkilöstö kokee 

toimintatapojen myötä esimerkiksi arvostusta ja luottamusta. Toimintavoista puhutta-

essa myös esimiestyö on avainasemassa, työmotivaatiota epäilemättä kasvattaa kun 

esimiehet arvostavat työntekijöitä ja kohtelevat heitä oikeudenmukaisesti. (Kauhanen 

ym. 2006, 16.) 

 

Työuran rakentamista ja osaamisen kehittämistä tukevat asiat kuuluvat kasvun ja kehit-

tymisen ryhmään. Työntekijälle on palkitsevaa saada vaikuttaa omaan työhönsä ja am-

mattitaitonsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kehityskeskustelut toimivat apuvälineenä, 

jolla organisaation osaamistarpeet ja yksilön kehittymistavoitteet voidaan saada kulke-

maan käsi kädessä. (Kauhanen ym. 2006, 17.) 

 

Taloudellinen palkitseminen mielletään usein selvimmin palkitsemiseksi ja tyypillisimpiä 

rahallisen palkitsemisen tapoja ovat peruspalkan lisäksi esimerkiksi tulospalkkiot, aloi-

tepalkkiot ja optiot. Henkilöstöetuja puolestaan ovat esimerkiksi hyvät työolosuhteet ja 

työvälineet, mutta myös etätyömahdollisuus tai muut asiat, joilla työ voidaan yhteen 

sovittaa helpommin osaksi muuta elämää. (Kauhanen ym. 2006, 17–18.) Opinnäytetyön 

tutkimusosassa keskitytään juuri tähän osa-alueeseen. 

 

Palkitsemisen kokonaisuutta on laajemmin kuvattu Kuviossa 2, johon on yksityiskoh-

taisemmin lueteltu palkitsemisen eri muodot. Palkitsemisen kokonaisuus siis muodos-

tuu niin aineellisista kuin aineettomistakin elementeistä, aineellisen palkitsemisen tyypil-

lisimpiä esimerkkejä ovat rahapalkka, luontaisedut, henkilöstö edut sekä erilaiset rahalli-

set kannustimet. Aineetonta palkitsemista ovat puolestaan esimerkiksi positiivinen pa-

laute, kehittymismahdollisuudet, joustavuus työjärjestelyissä, hyvä työilmapiiri sekä mie-

lekäs ja haastava työn sisältö. Monia palkitsemiselementtejä voi pitää itsestään selvyyk-

sinä, niiden puuttumisen tiedostaa vasta esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessa kun etu me-

netetään. (Sistonen 2008, 177.) 
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Kuvio 2 Palkitsemisen kokonaisuus (Sistonen 2008, 176) 

 

Taloudellisen palkitsemisen motivoivuutta on jo vuosikymmeniä pidetty ristiriitaisena. 

Yksi rahallisen palkitsemisen motivoivuuden kyseenalaistajista on Hertzberg (1966), 

joka määritteli varsinaisiksi motivaatiotekijöiksi työn sisällön, työssä menestymisen, 

palautteen saannin, julkiset tunnustukset, etenemis- ja kehitysmahdollisuudet sekä ko-
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kemuksen vastuusta. Hertzbergin kaksifaktoriteoriassa työn perusulottuvuuksia ovat 

hygienia- ja motivaatioulottuvuus. Hygieniaulottuvuus käsittää työn ulkoisiin olosuhtei-

siin kuuluvia tekijöitä esimerkiksi palkan, työilmapiirin, statuksen, esimiesalaissuhteet 

sekä työpaikan varmuuden kokemisen. Nämä tekijät eivät teorian mukaan vaikuta mo-

tivaatioon tai työsuoritukseen vaikka niiden myönnetäänkin poistavan tyytymättömyyt-

tä. (Sistonen 2008, 177.) 

 

Edelleen eri asiantuntijat voivat olla eri mieltä siitä, mitkä palkitsemismuodot ovat tär-

keitä, toisille vain rahapalkka ja palkkiot kuvastavat organisaation osoittamaa arvostusta 

ja toisille työ itsessään katsotaan lähes ainoaksi motivaattoriksi. (Luoma, Troberg & 

Kaajas & Nordlund 2004, 46.) 

 

2.2 Palkitsemisstrategia 

Yrityksen käytössä olevien palkitsemistapojen määräytyminen ei ainoastaan pohjaudu 

henkilöstön motivointiin ja sitouttamiseen vaan palkitsemisen tulisi pohjautua yrityksen 

strategiaan ja tavoitteisiin (Kauhanen ym. 2006, 65). Palkitseminen on tehokkain apuvä-

line viestittää työntekijöille organisaation tärkeitä tavoitteita sekä yrityksen arvoja (Ha-

konen, Hulkko & Ylikorkala 2005, 13).  

 

Palkitsemisstrategia kytkeytyy yrityksen liiketoiminta- ja henkilöstöstrategiaan (ks. Ku-

vio 3.), se sisältää organisaation ajatukset siitä, miten henkilöstä halutaan palkita ja millä 

keinoilla. Palkitsemisstrategia ottaa myös kantaa esimerkiksi siihen, mihin palkkataso on 

kytketty, miten palkitsemisstrategian toimivuutta seurataan ja kehitetään sekä kelle kuu-

luvat mitkäkin vastuualueet. Palkitsemisstrategia on vapaamuotoinen, mutta sen kir-

jaamatta jättämisestä voi seurata esimerkiksi se, etteivät palkitsemisen periaatteet orga-

nisaation sisällä ole selviä ja näin ollen siihen liittyviä strategisia päätöksiä ei pystytä te-

kemään. Esimiesten tehtävä on jalkauttaa palkitsemisstrategia käytännön tasolle ja heillä 

on myös vastuu selittää henkilöstölle palkitsemisen periaatteet, joten palkitsemisstrate-

gian sisältö on oltava selkeä organisaation kaikilla tasoilla. (Aalto-yliopisto 2012.) 
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Koska palkitsemispolitiikka pohjautuu yrityksen strategiaan ja arvoihin, palkitsemisstra-

tegia on johdon määrittelemä. Strategiaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon se, 

millaisia menettelytapoja henkilöstö arvostaa, palkitsemisstrategia ei saisi olla pelkkä 

johdon tahdon ilmaisu siitä, miten henkilöstöä palkitaan yrityksessä. (Helsilä 2006, 57.) 

 

2.3 Palkitsemisjärjestelmät 

Eri aikakausilla vallalla olleet käsitykset ovat vaikuttaneet palkitsemiseen ja palkitsemis-

järjestelmiin kaikki omalta osaltaan, esimerkiksi 1900-luvulla Taylorin tieteellisen liik-

keenjohdon opit heijastuivat työn tuottavuuden parantamisen kautta myös palkitsemi-

seen. Suomessa 1990-luvulla palkitseminen oli murroksessa kun uusi henkilöstörahas-

tolaki astui voimaan, silloin esimerkiksi Metallityöväen Liitto otti käyttöönsä uuden 

palkitsemismallin, joka pohjautui pisteytettyyn palkitsemisasteikkoon työn vaativuuden 

ja työsuorituksen perusteella. Tämän jälkeen tulospalkkiojärjestelmiä otettiin käyttöön 

yhä useammissa yrityksissä talouden taantumasta huolimatta. Siirryttäessä uudelle vuo-

situhannelle tapahtuivat suurimmat muutokset palkitsemisjärjestelmissä, tosin kiinnos-

tus työntekijöiden palkitsemiseen on ollut aaltoilevaa ja yritysten rooli palkitsemisessa 

on muuttunut myös työehtosopimusten kehittymisen myötä. (Hakonen ym. 2005, 36–

37.) 

 

Kuvio 3 Palkitsemisstrategia (Hulkko ym. 2002) 
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Toimivan palkitsemisjärjestelmän tulee tukea organisaation toivomia työtapoja, jotka 

kytkeytyvät yrityksen strategisiin päämääriin ja tavoiteltuun yrityskulttuuriin ( Shields 

2007, 37). Kun yritys rakentaa palkitsemisjärjestelmänsä niin, että johto, esimiehet sekä 

henkilöstö näkevät palkitsemisen pohjautuvan organisaation strategiasta johdettuihin 

menestystekijöihin ja ymmärtää miten ne voidaan saavuttaa on käsissä avaimet toimi-

vaan palkitsemiseen. Tällaisen palkitsemisjärjestelmän rakentaminen ei kuitenkaan ole 

helppoa ja sen edellytys on, että perehdytään tarkemmin yrityksen jokapäiväiseen toi-

mintaan ja kehitystarpeisiin. Kehittämisvaiheessa palkitsemisjärjestelmän tulisi  siis ra-

kentua organisaation sisäisen tiedon ymmärrykseen eikä ulkopuolisten mallien kopioin-

tiin. ( Kauhanen ym. 2006, 131.) 

 

2.4 Palkitsemisen hallitseminen 

Palkitseminen on järkevää kytkeä organisaation muihin vuosittaisiin prosesseihin. Pal-

kitsemissa olennaista on, että niin johdon kuin henkilöstönkin asiantuntemus saadaan 

hyödynnettyä eli vuorovaikutus ja yhteistyö henkilöstön ja johdon välillä on tärkeää. 

Yrityksen on tärkeää pitää huolta viidestä askeleesta, että palkitseminen pysyy ajan ta-

salla; oman strategian ymmärtämisestä, palkitsemisstrategian luonnista, palkitsemissal-

kun määrittelystä, palkitsemisen vaikutusten hallinnasta sekä palkitsemisen toimivuuden 

hallinnasta. Toisinaan käy niin, että organisaatiot käyttävät kuukausia strategian hiomi-

seen, mutta suunnittelun ja strategian esittelyn jälkeen se unohtuu tai jää etäiseksi eikä 

näy jokapäiväisessä toiminnassa. (Kauhanen ym. 2006. 121-123.) 

 

Oleellista palkitsemisen hallinnan kannalta on määritellä, mikä palkitsemisen rooli on 

yrityksen strategian toteuttamisessa. Palkitsemissalkkuun kootuilla tekijöillä tulisi kulla-

kin olla tarkoitus, hyvä johtaja voi saada pienistäkin elementeistä tukea omaan johtami-

seen ja siihen, mitä henkilöstölle voi tarjota vastineeksi heidän työpanoksestaan. Hyvän 

yhteistyön ja tiedon kulun avulla strategiat voidaan konkretisoida palkitsemisessa. Kun 

johdon ja  henkilöstön yhteispeli toimii myös tieto siitä, miten asiat käytännön tasolla 

toimivat nousee johdon tasolle ja johto voi näin perustaa päätöksen tekoa kattavam-

paan kuvaan todellisuudesta. (Kauhanen ym. 2006. 121-123.) 
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3 Palkitsemisen suhde työntekijän sitoutumiseen 

Kaikki palkitsemisjärjestelmät pyritään suunnittelemaan kannustaviksi ja oikeudenmu-

kaisiksi sekä motivoiviksi, motivoinnin sisarkäsitteenä puhutaan myös sitoutumisesta. 

Nämä termit liitetään palkitsemisen perussanastoon tosin niiden merkitykset eri yhteyk-

sissä voivat vaihdella. (Hakonen ym. 2005, 55.) Yleensä sitoutumisesta puhuttaessa sen 

merkityksenä on työntekijän psykologinen suhde siihen organisaation, jossa hän työs-

kentelee. Tässä luvussa perehdytään sitoutumisen käsitteeseen sekä sen ja palkitsemisen 

suhteeseen. Sitoutumisen nostaminen omaksi luvukseen katsottiin tarpeelliseksi, sillä 

toimeksiantajayrityksessä sen merkitys korostuu osa-aikaisen henkilöstön palkitsemista 

tarkasteltaessa. 

 

3.1 Sitoutumisen ulottuvuudet ja merkitys 

Teoksessaan Henkilöstöjohtaminen Strateginen kilpailutekijä Viitala kuvaa sitoutumi-

sen kolmea ulottuvuutta, joiden määrittäjinä toimivat Meyer ja Allan (1991). Ulottu-

vuuksiin kuuluu affektiivinen, jatkuva ja normatiivinen ulottuvuus. Affektiivista sitou-

tumista on se, että yksilö haluaa työskennellä yrityksessä. Jatkuvasta sitoutumisesta pu-

huttaessa tarkoitetaan työntekijän arviota siitä onko hänen panoksensa kannattava or-

ganisaatiossa, tähän heijastuvat työntekijän saamat palkkiot ja edut sekä tiedostus työ-

paikan jättämisestä seuraavista haitoista. Normatiivinen sitoutuminen puolestaan ku-

vastaa yksilön velvollisuuden tuntoa organisaatiossa työskentelyä kohtaan. Myöhemmin 

Morrow (1993) lisäsi näihin kolmeen ulottuvuuteen vielä työetiikan, urasitoutumisen 

sekä kiinnittymisen työtehtäviin. Työetiikalla viitattiin työn korostamiseen arvojen ta-

solla ja omana päämääränään. Urasitoutuminen koostuu yksilön suunnitelmista ja ai-

komuksista kehittyä urallaan ja alallaan. Työtehtäviin kiinnittyminen puolestaan pohjau-

tuu siihen, että yksilö työn sisällön mielenkiintoisena ja mielekkäänä. (Viitala 2009, 89-

90.) 

 

Henkilöstön sitoutuminen on organisaatiolle tärkeää niin tavoitteiden saavuttamisen, 

toiminnan laadun kuin myös kehityksen ja uudistumisenkin kannalta katsottuna. Edel-

leenkin saatetaan henkilöstö mieltää helposti liikuteltavaksi resurssiksi ja uskotaan, että 

sitä voidaan aina helposti vähentää tai lisätä tarpeen vaatiessa. Harvoin toki aaltoileva 
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henkilöstövoimavarojen muodostaminen on tietoinen strategia vaan usein se johtaa 

juurensa reaktiivisesta ja lyhyellä aikajänteellä tehdystä toiminnasta ja päätöksistä. Jos 

johtaminen ja ennakointi ontuu, näkyy se hätiköitynä ratkaisuina. (Viitala 2009, 89-90.) 

 

Henkilöstön vaihtuvuuden niin sanottu terve määrä vaihtelee alakohtaisesti, niillä aloilla 

joilla henkilöstön osaamisen tason vaatimus on korkea ja henkilöstö hankalasti korvat-

tavissa voi jo viidenkin prosentin vaihtuvuus muodostua ongelmaksi. Toisinaan suuri 

henkilöstön vaihtuvuus voi myös kertoa huonosta johtamisesta tai työilmapiiristä. Toi-

saalta kun puhutaan terveestä henkilöstön vaihtuvuudesta on se organisaatiolle pelkäs-

tään hyvä asia, sillä usein ne jotka lähtevät eivät koekaan työtä omimmakseen näin tulee 

tilaa uusille yksilöille, jotka tuovat mukanaan oman osaamisensa ja usein myös tuoreen 

näkökulmansa asioihin. Henkilöstön vaihtuvuuden kehitystä tulisi seurata organisaati-

ossa pitkällä aikavälillä, jolloin on myös mahdollista ajoissa korjata tilannetta jos ongel-

mia havaitaan. (Viitala 2009, 89-90.) 

 

Tärkeimpiä keinoja sitouttaa henkilöstö on hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen 

sekä ennen kaikkea kilpailukykyinen palkkataso tai sitä kompensoivat muut palkkiot ja 

etuudet, mahdollisuus kehittymiseen ja oppimiseen sekä työnsisällön kiinnostavuus 

(Viitala 2009, 89-90). Työntekijän sitoutumisen kannalta palkitseminen on siis avain 

asemassa ja tätä kautta hyvien työntekijöiden pitäminen ja saaminen organisaatioon 

tärkeää.  

 

3.2 Sitoutuminen ja motivaatio 

Työmotivaation ylläpitäminen on koko organisaation kannalta on olennaista, sillä jos 

motivaatiota puuttuu heijastuu se negatiivisesti koko organisaation toimintaan.  Työ-

motivaation puuttumisen haittavaikutuksia ovat esimerkiksi tehoton ajankäyttö, töiden 

kasaantuminen, haluttomuus vastuunottoon ja ohjeiden tahallinen huomiotta jättämi-

nen. (Forsyth 2010, 2-3.) Motivaation vaikutukset eivät heijastu pelkästään työn tulok-

siin ja laatuun vaan myös yksilön hyvinvointiin ja energiatasoon. Työntekijöiden hyvin-

voinnin edistäminen sitouttaa osaajia organisaatioon. Organisaatioissa, joiden menes-

tyksen edellytys on jatkuva osaamisen kehittäminen motivaation merkitys vielä koros-

tuu. Motivaatioasiat eivät ole työelämässä yksiselitteisiä, sillä myös työntekijöiden ikä ja 
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tätä kautta elämän tilanne heijastuvat siihen, mikä yksilöä motivoi. (Luoma ym. 2004, 

20-21.) 

 

Motivaatiosta puhuttaessa jaotellaan se usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaation, sisäi-

sesti motivoitunut käyttäytyminen on itsessään palkitsevaa, koska yksilö toimii toimin-

nan itsensä takia. Ulkoisesti motivoitunut käyttäytyminen puolestaan tapahtuu toimin-

nan seurauksena. Ulkoisia motivaatiotekijöitä työntekijälle palkan lisäksi ovat esimer-

kiksi hyvät työolosuhteet, turvallisuus, status sekä yrityspolitiikka ja hallinto. Sisäisistä 

motivaatiotekijöistä esimerkkejä ovat henkinen kasvu, saavutukset, vastuu ja työ itses-

sään. Jako sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon alkaa kuitenkin jäädä historiaan, sillä on 

huomattu, että sisäinen ja ulkoinen motivaatio eivät ole toisistaan riippumattomia vaan 

samat tekijät voivat yhtälailla vaikuttaa molempiin. Motivaatiotekijöiden vaikutus ko-

konaismotivaation onkin alettu nähdä monimutkaisempana ja yksilökohtaisempana 

ilmiönä. (Luoma ym. 2004, 21.) 

 

Shieldsin mukaan palkitsemisen kokonaisuus voidaan myös jakaa ulkoisiin ja sisäisiin 

palkkioihin. Ulkoiset palkkiot käsittävät kolme osa-aluetta; taloudelliset palkkiot ja kor-

vaukset, kehittymiseen perustuvat palkitsemismuodot sekä sosiaaliset palkkiot. Talou-

dellisen palkitsemisen muotoja peruspalkan lisäksi ovat esimerkiksi suoritusperusteinen 

palkka tai muut suorat etuudet. Kehittymiseen perustuviin palkitsemismuotoihin voi 

listata esimerkiksi työn kehitys- ja etenemismahdollisuudet. Sosiaalisia palkkioita puo-

lestaan ovat muun muassa hyvä työilmapiiri ja johtamiskulttuuri sekä työn ja arjen yh-

teen sovittaminen. Sosiaalisia palkkioita ovat myös muut epäsuorat aineettomat palkki-

ot. Shields listaa sisäisiksi palkkioiksi työn haasteellisuuden, vastuullisuuden, tehtävien 

monimuotoisuuden ja itsenäisyyden. (Shields 2007, 31.) 
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4 Taloudellinen palkitseminen 

Tässä luvussa perehdytään taloudellisen palkitsemisen periaatteisiin ja peruspalkkausta-

poihin sekä tarkastellaan palkan rakentumista ja sitä mihin se pohjautuu. Luvussa käsi-

tellään myös suoritusperusteista palkitsemista ja sen käytäntöjä. 

 

Yksinkertaisimmillaan palkka katsotaan vastineeksi tehdystä työstä, palkkaan liittyy kui-

tenkin moninaisia merkityksiä ja arvostuksia. Monille palkka määrittää sitä, miten hän 

on työssään onnistunut ja mikä hänen asemansa on organisaatiossa. Luonnollisesti 

palkka merkitsee myös toimeentuloa ja mahdollisuuksia toteuttaa itselle tärkeitä asioita. 

(Hakonen ym. 2005, 69.) Taloudellisen palkitsemisen perusteina yksilötasolla voidaan 

nähdä tehtävän vaativuus, suoriutuminen tehtävissä ja henkilön osaaminen. Näiden 

kolmen osa-alueen välillä organisaatiot tasapainottelevat palkitsemisessaan ja vain teori-

assa on mahdollisuus perustaa palkkapolitiikkaa vain yhden edellä mainitun osa-alueen 

varaan. Kansainvälisenä kehityssuuntana taloudellisessa palkitsemisessa ollaan koko 

ajan siirrytty yhä yksilöperusteisempaan palkitsemiseen ja näin myös Suomessa. (Sisto-

nen 2008, 178.) 

 

4.1 Palkitsemispolitiikka 

Jokaisesta organisaatiosta löytyy palkitsemispolitiikka vaikka toisinaan se voi olla myös 

tiedostamaton. Palkitsemispolitiikka ottaa kantaa suhteelliseen palkkatasoon,  palkkojen 

porrastamiseen, luontaisetuihin, palkkojen sallittuun joustavuuteen organisaation sisällä, 

palkkojen yhtenäisyyteen yksiköiden välillä sekä henkilöstön osallistamiseen palkitsemi-

sen kehittämisessä. Työehtosopimukset määräävät kunkin alan minimipalkkatason, 

mutta jokainen organisaatio voi itse vaikuttaa siihen millainen on yrityksen maine pal-

kanmaksajana. Monesti käy niin että, pienemmät tuntemattomammat yritykset maksa-

vat alansa keskiarvoa suurempaa palkkatasoa saadakseen ja sitouttaakseen hyvää työ-

voimaa, suuremmat tunnetut työnantajat taas monesti saavat hyvää työvoimaa vaikka 

eivät maksakaan keskiarvoa ylittävää palkkaa. Yrityksen palkitsemispolitiikalla ja tätä 

kautta osaltaan työnantajasta muodostuvalla imagolla on siis suuri merkitys siihen mil-

laista työvoimaa organisaatioon saadaan. (Kauhanen 2010, 91-92.) 
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Jokaisella organisaatiolla on itse valta määrittää, mitä luontaisetuja se tarjoaa työnteki-

jöilleen. Luontaisedut ovat yleensä työntekijälle verotuksen kannalta katsottuna edullisia 

jos palkansaaja hyödyntää etuuttaan. Verohallinto määrää verotusarvon yleisimmille 

luontaiseduille ja muille eduille verotusarvona toimii edun käypä hinta. Myös palkkojen 

porrastus on organisaation itsensä määriteltävissä esimerkiksi kuinka paljon esimiehelle 

maksetaan enemmän palkkaa kuin hänen alaisilleen keskimäärin. Organisaatio voi myös 

maksaa halutessaan erilaista palkkaa eri yksiköissä ja tämä onkin perusteltua jos paikalli-

set olosuhteet eri yksiköissä vaihtelevat, luonnollisesti syrjiminen henkilökohtaisten 

tekijöiden perusteella kuten iän tai sukupuolen ei ole kuitenkaan sallittua. (Kauhanen 

2010, 91-92.) 

 

Peruspalkkatason ja henkilökohtaisten palkankorotusten käsittely on organisaatiossa 

usein keskitettyä, vaikka yksittäinen esimies voi ehdottaa palkankorotuksia tai tiettyä 

palkkaa lopullisen päätöksen tekee esimiehen esimies tai jopa yrityksen ylin johtaja. 

Työehtosopimuksissa on määräyksiä siitä, miten kuuluu menetellä jos peruspalkkausjär-

jestelmää tahdotaan muokata, on myös tärkeää että henkilöstön edustajia osallistetaan 

kehityksessä. Tulos- ja kannustinpalkitsemisjärjestelmän kehittäminen on puolestaan 

yksistään organisaation johdon päätettävissä, mutta on havaittu hyödylliseksi ottaa 

myös tähän prosessiin mukaan henkilöstön edustajia tuomaan omaa näkökulmansa. 

(Kauhanen 2010, 91-92.) 

 

4.2 Palkan rakentuminen 

Palkkojen porrastamiseen käytetään palkkausjärjestelmiä. Suomessa lähes kaikilla aloilla 

siirryttiin 2000-luvun alussa palkkausjärjestelmiin, joissa kiinteä palkka perustuu tehtä-

vän vaativuuden määrittämään osaan. Työntekijän oman suoriutumisen sekä osaamisen 

perusteella määräytyy palkan henkilökohtainenosa. (Kauhanen 2010, 105.) Toisin sano-

en palkkaustavat jakautuvat peruspalkkaustapoihin, joista pääosapalkasta muodostuu 

(Ks. kuvio 4) sekä täydentäviin palkkaustapoihin, joita voidaan kutsua myös täydentä-

viksi palkkioeriksi esimerkkinä tulos- ja voittopalkkiot (Hakonen ym. 2005, 69). 
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Kuvio 4 Palkan rakentuminen (Kauhanen 2010, 105) 

 

4.3 Peruspalkkaustavat 

Aika- , urakka- ja palkkiopalkkoja maksetaan peruspalkkaustapojen pohjalta (ks. Kuvio 

5), yleisimpiä näistä ovat aikapalkat kuten esimerkiksi toimihenkilöiden kuukausipalkat. 

Toisaalta palkkio- ja urakkapalkkoja esiintyy edelleen yleisesti esimerkiksi myynti- ja 

teollisuudenalantehtävissä, myyjillä palkkiopalkkana on usein provisiopalkka. 

 
Kuvio 5 Peruspalkkaustavat (Hakonen ym. 2005, 70) 

 

Kuvio 5 kuvastaa peruspalkkaustapojen jaottelua. Aikapalkat on jaettu henkilökohtai-

seen ja tehtäväkohtaiseen palkan osaan, mikä on Suomessa tyypillisin tapa. Peruspalkan 

määritelmä voi vaihdella eri yhteyksissä, mutta yleensä henkilökohtainen palkan osa 

sisällytetään peruspalkkaan. Kun palkkausjärjestelmiä 90-luvulla uudistettiin vanhoja 

palveluvuosilisiä alettiin korvaamaan henkilökohtaisella palkan osalla, joka perustuu 

Peruspalkkaus-‐
tavat	  

Aikapalkat	  

Henkilökohtainen	  
palkan	  osa	  

Tehtäväkohtainen	  
palkan	  osa	  

Urakkapalkat	  

Muuttuva	  palkan	  
osa	   Kiinteä	  palkan	  osa	  

Palkkiopalkat	  

Muuttuva	  palkan	  
osa	   Kiinteä	  palkan	  osa	  
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pätevyysarviointiin. Uuden palkkausjärjestelmän myötä  tehtäväkohtainen palkan osa 

nousi jopa tuplaantui, tuoden näin merkittävän korotuksen peruspalkkaan. Palkkio- ja 

urakkapalkoista puhuttaessa koko palkka voi perustua aikaansaannokseen ja näin ollen 

muuttuvan palkan osa olla 100 % tai sitten palkkaan kuuluu myös kiinteä osa, jonka saa 

joka tapauksessa. (Hakonen ym. 2005, 70-71.) 

 

Työnantajan velvoitteena on antaa työntekijällä palkkalaskelma, josta peruspalkan suu-

ruus käy ilmi kuin myös maksetut korvaukset esimerkiksi ylityökorvaus, palkkalaskel-

massa kuuluu myös näkyä palkasta perityt maksut. Työnantaja maksaa palkan palkan-

maksukauden viimeisenä päivänä tai sovittuna ajankohtana. Provisiopalkkoja maksetta-

essa voi palkan maksukauden pituus olla jopa vuosi, mutta ei yhtään pidempi. (Hako-

nen ym. 2005, 70-71.) 

 

4.4 Tulos- ja suoritusperusteinen palkitseminen 

Tulospalkan määritelmä käsitteenä on laaja, mutta käytännössä sen voidaan sanoa tar-

koittavan mitä tahansa peruspalkkaa täydentävää, organisaation päätettävää palkan 

osaa, jonka maksaminen mahdollistuu kun liiketaloudelliset tulostavoitteet, tavoiteltu 

laatu, prosessien sujuvuus, halutut kustannussäästöt tai kehittämistavoitteet toteutuvat. 

Tulospalkkausjärjestelmät perustuvat siihen, että niillä motivoidaan henkilöstöä saavut-

tamaan asetettuja tavoitteita ja näin osaltaan tehostaa yrityksen toimintaa. Tulospalkka-

uksen pääperiaatteina toimii se, että tavoitteet määritellään etukäteen ja palkkiot sido-

taan tavoitteisiin eli palkkion saaminen perustuu tavoitteiden saavuttamiseen. Työnteki-

jälle maksettavat tulospalkkiot ovat lisänä kiinteään peruskuukausipalkkaan ja tulos-

palkkiot määräytyvät sovittujen mittarien mukaan. Mittarit voivat olla joko yhdistelmä 

organisaation taloudellista menestystä koskevista mittareista tai yksikön ja tiimin sekä 

luonnollisesti myös yksilön toimintaa ja kehitystä kuvastavista mittareista. (Viitala 2009, 

149.) 

 

Osaamisen ja tehtävien vaativuuden lisäksi palkitsemisperusteena käytetään myös työn-

tekijän suoriutumista tehtävistä. Suoriutumisperusteisella palkitsemisella halutaan yksi-

lön hyviin työsuorituksiin kannustamisen kautta tehostaa koko organisaation suoritus-

kykyä. Suoritusperusteinen palkitseminen pohjautuu yksilön suoritukselle asetetuille 
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tavoitteille verraten mittareihin. Suorituksen palkitsemisessa avain asemassa on oikeu-

denmukaisuus, erottelevuus ja mitattavuus. Tyypillisimmin suoritusperusteista palkit-

semista toteutetaan pitkän tai lyhyen aikavälin kannustimilla, joka tarkoittaa sitä että 

palkitsemiselementteinä toimivat liikkuvat palkan osat esimerkiksi bonukset tai vuosi-

palkkiot. Teoriassa myös kiinteän palkan korotukset tulisi pohjauttaa tehtävistä suoriu-

tumiseen tässä tapauksessa kuuluisi palkitsemisen kuitenkin pohjautua pidemmän aika-

välin suoriutumiseen eli vähintään vuoteen. (Sistonen 2008, 191.) 

 

Kaikilla työntekijätasoilla johdosta aina asiantuntijatehtäviin suoritusperusteisen palkit-

semisen käyttö on yleistynyt. Sistosen teoksessa Paranna tuloksia ja palkitse kerrotaan 

että, Lawsonin (2000) mukaan vasta 70-luvun loppupuolella  Euroopassa suorituspe-

rusteinen palkkaus yleistyi myös asiantuntijatehtäviin, aiemmin sitä käytettiin lähinnä 

rutiininomaista työtä tekevillä. Suomessa palkka- ja työmarkkinat mukailivat yleistä 

trendiä pienellä viiveellä ja tänä päivänä suoritusperusteiset kannustinjärjestelmät ovat 

tavallisia. (Sistonen 2008, 192.) 

 

 
Kuvio 6 Palkitsemisen tyypillinen rakenne (Sistonen 2008, 193) 
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Palkitsemisessa on perinteisesti tavoiteltu noin 15-20 prosentin hajontaan markkina-

mediaaniin eli yrityksen tavoitepalkkamediaaniin verraten. Tulevaisuudessa tullaan pyr-

kimään vielä isompaan palkkahajontaan pohjautuen osaamiseen ja työsuoritukseen. 

Nähtävissä on, että 25 prosentin hajonnasta on tullut tyypillinen, toisin sanoen jos ta-

voitepalkka on määritellyssä vaativuustasossa 3000 € niin tavoiteltu palkkahajonta on 

2250-3750 euron välissä. Kuvio 6 kuvastaa esimerkkiä jossa hajonta on perinteinen 

 +/- 20 % , tässä tapauksessa suoritus- ja osaamisperusteisessa palkitsemisjärjestelmäs-

sä työntekijät joiden osaamisen taso on tehtävän vaatimustasoon verraten puutteellinen 

tai tehtävän suoritustaso asetettuihin tavoitteisiin verrattuna huono/ tyydyttävä koko-

naispalkaksi muodostuu 80 % markkinamediaanista. Samalla logiikalla työntekijät, jotka 

ovat hyvällä tai odotukset ylittävällä tasolla pääsevät 120 prosentin kokonaispalkkata-

solle. (Sistonen 2008, 192.) 

 

Käytännössä halutun palkkahajonnan toteutus suoritusperusteisessa palkitsemisessa voi 

olla haasteellisempaa kuin teoriassa, haasteelliseksi sen tekee työlainsäädäntö sekä esi-

merkiksi työntekijöiden työhistoriat. Jos työntekijä siirtyy yrityksen sisällä vähemmän 

vaativiin tehtäviin palkkaa pitäisi laskea, mutta käytännössä palkkaa ei voida laskea, sillä 

usein on vallalla käytäntö ettei näin toimita. Vaikka uusien tehtävien vaatimustasoon 

nähden työntekijän palkka olisikin aivan yli mitoitettu, palkkaa ei silti lasketa. Onneksi 

vähitellen palkitsemisrakenteiden kehityttyä tämän tyyppiset ongelmat ovat jäämässä 

taakse päin myös suomalaisissa yrityksissä. (Sistonen 2008, 192.) 
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5 Empiirisen tutkimuksen toteutus  

Tutkimus toteutettiin sekä kvantitatiivisena kyselytutkimuksena että kvalitatiivisena 

haastatteluna SeaLife Helsinki Oy:lle. Kaikille osa-aikaisille työntekijöille kohdennetulla 

kyselytutkimuksella ja pienemmälle tutkimusjoukolle kohdennetulla syventävällä haas-

tattelulla haluttiin selvittää vastausta asetettuihin tutkimuskysymyksiin kokonaisvaltai-

sesti. Koska taloudellisen palkitsemisen uudistaminen koskee vain yrityksen osa-aikaista 

henkilöstöä, joka on töissä lähinnä sesonkiaikana tai muuten satunnaisesti, koettiin että 

kyselytutkimuksella saadaan työntekijöiden näkemyksiä kartoitettua laajimmin. Kyselyn 

tueksi haluttiin kuitenkin toteuttaa myös syventävä haastattelu pienemmälle tutkimus-

joukolle, että kyselytutkimuksen tuloksia olisi mahdollista peilata haastattelusta saatui-

hin vastauksiin. 

 

5.1 Kohdeorganisaation esittely  

SeaLife Helsinki Oy perustettiin 2001 ja yrityksen omistajia ovat Lasten Päivän Säätiö 

sekä Merlin Entertainments Group Ltd. Helsingin SEA LIFE on osa maailman laajuis-

ta SEA LIFE –ketjua. Helsingissä merimaailma avasi ovensa asiakkaille Linnamäellä 

2002. Ensimmäinen SEA LIFE avattiin jo 1979 Skotlannin Obaniin, myöhemmin SEA 

LIFE –keskuksia on avattu ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja yhteensä 36 kappaletta. 

Merlin Entertainments on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin huvialan yritys 

heti Walt Disney:n jälkeen. Merlin kuuluisimpia brändejä ovat Madame Tussauds (va-

hakabinetit) ja Legoland, myös osassa Legoland-huvipuistoista on pienempiä SEA LI-

FE akvaarioita. Euroopan ja Yhdysvaltojen lisäksi yrityksellä on toimintaa myös Aasi-

assa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Kaikissa Merlinin 104:ssä vierailukohteessa 

kävijöitä on vuositasolla 54 miljoonaa (2012) ja korkeasesongin aikaan henkilökuntaa n. 

20 000. (SeaLife Helsinki Oy 2013.) 

 

SeaLife Helsinki Oy:n toimitusjohtajana on jo yrityksen perustamisesta lähtien toiminut 

Allan Malmström. Yrityksen henkilökuntaan kuuluu 10 vakituista sekä noin 30 osa-

aikaista työntekijää. Kävijöitä Helsingin SEA LIFE:ssa on noin 250 000 vuosittain. 

SeaLife Helsinki Oy:n missio on tarjota asiakkailleen tietoa ja elämyksiä vedenalaisesta 

elämästä sekä merten suojelun tärkeydestä. Asiakkaille pyritään tarjoamaan heidän vie-
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raillessaan elämyksellinen oppimiskokemus, ja näin heissä halutaan herättää pysyvä 

kiinnostus niin merten kuin merieläintenkin suojeluun. Yrityksen visiona on ”Olla Hel-

singin alueen ykkösmatkailukohde talvisin ja kolmen suosituimman matkailukohteen 

joukossa talvisin sekä olla Suomen tunnetuin, uniikki ja maaginen akvaario, joka on 

erittäin tunnettu muissa Pohjoismaissa ja muilla tärkeillä markkina-alueilla”. (SeaLife 

Helsinki Oy 2013.) 

 

5.2 Tutkimustavoitteet ja -menetelmät 

Tutkimustavoitteena yleisellä tasolla molemmissa tutkimuksissa oli selvittää, millaisen 

taloudellisen palkitsemisjärjestelmän osa-aikaiset työntekijät haluavat.  

 

Päätutkimuskysymykseksi valikoitui: 

 

– Minkälainen taloudellinen palkitseminen tukee SeaLife Helsinki Oy:n osa-aikaisten 

työntekijöiden sitoutumista?  

 

Tarkentavia alakysymyksiä ovat:  

 

–    Minkälainen taloudellinen palkitseminen motivoi työntekijöitä? 

–    Miten palkkiot jaetaan oikeudenmukaisesti?  

–    Mitkä asiat koetaan olennaisiksi palkkioiden määräytymisessä? 

 

Haastattelukysymykset pohjautuivat kyselytutkimuksen tutkimusongelmien selvittämi-

seen (liite 3). Tutkimus tavoitteina on tulosten analysoinnin jälkeen pystyä vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin ja tätä kautta tarjota toimeksiantajalla tarvittavaa tietoa siitä mihin 

henkilöstö toivoisi taloudellista palkitsemista kehitettävän. Jos tuloksilla ei saada vastat-

tua asetettuihin tutkimuskysymyksiin, jäävät myös tutkimustavoitteet saavuttamatta.  

 

Vaikka kohdeorganisaation osa-aikainen henkilöstö on määrällisesti pieni, tällä hetkellä  

28 henkeä, valikoitui toiseksi tutkimusmenetelmäksi määrällinen kyselytutkimus. Kyse-

lyllä jokaiselle työntekijälle annettiin omalta osalta mahdollisuus esittää mielipiteensä 

liittyen taloudellisen palkitsemisen uudistamiseen, jos tutkimus olisi toteutettu laadulli-
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sesti esimerkiksi haastattelemalla, ei olisi ollut mahdollista kartoittaa koko henkilöstön 

toiveita näinkään kattavasti. Kyselytutkimuksen toteutuksen valintaan vaikutti osaltaan 

myös, että osa henkilöstöstä opiskelee ja työskentelee yrityksessä vain satunnaisesti ja 

sesonkiaikoina, tästä syystä heidät tavoittaa parhaiten sähköpostilla. Kyselyn linkki saa-

tekirjeineen (liite 2) lähetettiin sähköpostitse koko osa-aikaisen henkilöstön tavoittami-

seksi ja vastauksien saannin maksimoimiseksi.  

 

Tutkimustulosten luotettavan arvioinnin takaamiseksi haluttiin kyselyn rinnalla toteut-

taa myös haastattelu pienemmälle tutkimusjoukolle, tutkimustulosten luotettavan arvi-

oinnin takaamiseksi. Haastattelun tutkimusjoukko oli satunnainen otanta kyselyyn vas-

tanneista työntekijöistä. 

 

5.3 Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen toteutus 

Asetettuun päätutkimuskysymykseen vastauksen löytämiseksi alkoi kysely rakentua 

kolmen likertin asteikolla arvioitavan väittämän ympärille, jotka mietittiin yhteistyössä 

toimeksiantajan kanssa. Ensimmäinen väittämä etsii vastausta siihen, minkälainen ta-

loudellinen palkitseminen motivoi työntekijöitä, sillä palkitsemisen motivoivuus liittyy 

läheisesti myös työhön sitoutumiseen. Toisessa väittämässä kysytään vastaajilta minkä-

lainen palkitsemisen koetaan oikeudenmukaiseksi ja viimeinen kyselyn väittämä kysyy 

minkälainen palkitseminen tukee työhön sitoutumista. Likertin asteikolla haluttiin tässä 

tutkimuksessa pakottaa vastaaja ottamaan joko positiivinen tai negatiivinen näkökanta 

asetettuun kysymykseen, sillä tutkimusjoukko oli määrällisesti pieni. Likertin asteikko 

kyselyssä sisälsi neljä vaihtoehtoa, joissa 1= Täysin eri mieltä, 2= Jokseenkin erimieltä, 

3= Jokseenkin samaa mieltä ja 4= Täysin samaa mieltä.  

 

Monivalintakysymysten tueksi haluttiin myös avoimia kysymyksiä, joissa vastaajat voi-

vat halutessaan tuoda esille mielipiteitään liittyen palkitsemisen motivoivuuteen, oikeu-

denmukaisuuteen ja siihen tukeeko palkitseminen sitoutumista. Kahteen ensimmäiseen 

väittämään liittyvien monivalintakysymysten jälkeen seurasi siis vielä avoin tarkentava 

kysymys, jossa vastaajat pystyivät tähdentämään mielipiteitään. Avoimien kysymysten 

haluttiin näin mahdollisesti selventävän ja tukevan monivalintakysymyksistä saatuja 

vastauksia. 
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Koska tutkimusjoukko on pääosin nuoria osa-aikatyöntekijöitä ja monille SEA LIFE 

on ensimmäinen työnantaja, eikä kokemusta palkitsemisesta näin ollen ole kertynyt 

muista organisaatioista. Kyselystä haluttiin tehdä mahdollisimman helposti ymmärret-

tävä ja kysymysasettelulla pyrittiin mahdollisimman selkeään ilmaisuun. Linkki kyselyyn 

lähetettiin tutkimusjoukolle sähköpostiin Webropolin kautta, jolla kysely rakennettiin. 

 

Haastattelun ideana yksinkertaisuudessaan on se, että kun halutaan tietää mitä joku ajat-

telee kysytään sitä häneltä. Haastattelussa tutkimusmetodina etuna on joustavuus, haas-

tattelija pystyy tarkentamaan tai selittämään kysymystä tarvitessa ja keskustelun kautta 

mahdollisia väärinkäsityksiä pystytään oikaisemaan, kaikki eivät myöskään osaa ilmaista 

itseään kirjallisesti. Haastattelun etuna toimii myös se, haastattelijan on mahdollisuus 

havainnoida haastateltavaa eli on mahdollista huomioida paitsi se mitä sanotaan myös 

se kuinka asia sanotaan. (Sarajärvi & Tuomi 2004, 72-73.) 

 

Määrällisen tutkimuksen tueksi tässä opinnäytetyössä toteutettiin syventävä haastattelu-

tutkimus, jotta saatuja tutkimustuloksia pystyttäisiin peilaamaan toisiinsa ja näin varmis-

tamaan tulosten analysoinnin paikkansapitävyys. Tarkentavat haastattelukysymykset 

(liite 3) laadittiin kyselyn tulosten analysoinnin jälkeen, jolloin kysymykset osattiin koh-

dentaa selkeyttämään jo vedettyjä johtopäätöksiä. Haastattelukysymyksillä syvennyttiin 

niihin kohtiin, joihin kyselyn vastaukset eivät tarjonneet tarpeeksi informaatiota tai saa-

tuja tuloksia ei pystynyt yleisellä päättelyllä avaamaan. 

 

Laadullinen haastattelu kohdennettiin viidelle osa-aikaiselle työntekijälle. Tutkimus-

joukko valikoitui satunnaisesti niistä osa-aikaisista työntekijöistä, jotka olivat yhtä aikaa 

työvuorossa haastattelupäivänä. Tutkimusjoukko valikoitui kuitenkin niin, että haastat-

teluun vastaajat ilmaisivat myös vastanneensa aiemmin kyselytutkimukseen, joten he 

ymmärsivät mistä haastattelussa on kyse ja olivat näin ollen jo aiemmin pohtineet mie-

lipiteitään taloudellisesta palkitsemisesta. Koska haastattelu oli mahdollista toteuttaa 

yhden työpäivän puitteissa, haastattelu haluttiin pitää tiiviinä ja selkeänä, että haastatte-

lun tekoon ei kulu liikaa aikaa. Haastattelua ei kysymysten tarkasta rajauksesta johtuen 

koettu tarpeelliseksi nauhoittaa vaan tutkimuksen tekijä kirjoitti ylös vastaukset haastat-

telun yhteydessä ja kokosi ne lopuksi yhteen. 
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6 Tutkimustulokset 

Luvussa perehdytään keskeisiin tutkimustuloksiin. Ensin kerrotaan tutkimuksen taus-

tamuuttajista, jonka jälkeen syvennytään kyselyn tulosten analysointiin syvällisemmin ja 

taulukoin saatuja tuloksia havainnollistaen. Tulosten käsittelyssä huomioidaan myös 

taustamuuttujien vaikutukset saatuihin vastauksiin, silloin kun vaikutukset ovat olleet 

huomion arvoisia. Kyselytutkimustuloksia analysoidaan peilaten niitä syventävästä 

haastattelusta saatuihin vastauksiin. 

 

6.1 Taustamuuttujat 

Tutkimuksen tutkimusjoukko koostuu yhdeksästätoista SeaLife Helsinki Oy:n osa-

aikaisesta kassaoppaasta. Yrityksen työntekijät saavat koulutuksen niin kassa- kuin 

opasosastollakin työskentelyyn ja vain muutama työntekijä työskentelee yksistään opas- 

tai kassaosastolla, näin ollen osastoa ei valittu taustamuuttajaksi, ettei vastaajia pysty 

yksilöimään. Osa-aikaisista työntekijöistä vain kolme on miestä, joten sukupuolta ei 

haluttu valita tässä tutkimuksessa yhdeksi taustamuuttujaksi. Yrityksen yhteyshenkilön 

kanssa yhdessä mietittäessä taustamuuttujiksi valikoitui vastaajan ikä, kuukausittainen 

työtuntimäärä sekä työsuhteen kesto. Näiden muuttujien oletettiin vaikuttavan tutki-

musjoukon vastauksiin määräävimmin. 

 

Taustamuuttujien merkitys kaikkien vastausten keskiarvoihin kysymyskohtaisesti löytyy 

liitteestä 4. Koska tutkimusjoukko on määrällisesti pieni, ei ristiintaulukointi tässä tapa-

uksessa laajemmin tutkimustuloksia analysoitaessa ole aiheellista. Vain parissa kohdassa 

taustamuuttujien vaikutus vastausten yleiseen keskiarvoon on huomioon otettava ja 

näiltä osin tutkimustulosten analysoinnissa on sanallisesti tuotu esiin, mitkä tekijät vai-

kuttivat siihen, että vastausten osuudet ovat jakaantuneet tietyllä tavalla. 
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Kuviosta 7 käy ilmi, että tutkimusjoukosta suurin osa on 20–23 -vuotiaita ja vain 

10,53 % on yli 27-vuotiaita. Koska tutkimusjoukko koostuu yrityksen osa-aikaista työn-

tekijöistä on ymmärrettävää, että suurin osa heistä on nuoria ja työskentelevät yritykses-

sä opintojensa ohella ja heille tämän tyyppinen sesonki- ja viikonloppupainotteinen 

osa-aikatyö on mahdollista. Yrityksen nuorimmat työntekijät ovat 16-vuotiaita ja vas-

taajista yli 15 % sijoittuu 16–19 ikävuoden välille. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7 Vastaajien jakautuminen ikäryhmittäin (N=19) 

Kuvio 8 Kuukausittainen työtuntimäärä (kesäsesongin ulkopuolella) (N=19) 
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Yli puolet kyselyyn vastanneista työskentelevät SeaLife Helsinki Oy:ssä kuukaudessa 

vain 20 tuntia tai vähemmän (kuvio 8), kuitenkin huomioiden sen ettei tämä työtunti-

määrä koske kesäsesonkia, jolloin suuri osa osa-aikaisesta henkilöstöstä työskentelee 

täyspäiväisesti. Kuviosta 8 kuitenkin käy ilmi, että 47,37 % vastaajista työskentelee yli 

20 tuntia kuussa, näin ollen osa-aikainen työsuhde on heille merkittävä ja varmasti tär-

keä myös toimeentuloa ajatellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9 havainnollistaa työsuhteen kestoa ja tutkimukseen vastanneista 78,9 % on 

työskennellyt yrityksessä 0-3 vuotta, joista 36,8 % on työskennellyt alle 2 vuotta ja  

42,1 % 2-3 vuotta. Vain 21 % on vastanneista on työskennellyt 4 vuotta tai pidempään. 

Näin ollen palkitsemisella ja sen kautta yritykseen sitoutumisella osa-aikaisesta henki-

löstöstä puhuttaessa on suuri merkitys. Tietenkin on myös otettava huomioon, että 

nuoret työntekijät, jotka ovat osa-aikaisessa työsuhteessa myös elämäntilanteen muut-

tuessa tai muuten pienemmistä syistä vaihtavat työpaikkaa tai esimerkiksi päättävät kes-

kittyä opiskeluun. 

 

6.2 Palkitsemisen motivoivuus 

Ensimmäinen väittämä kyselyssä oli ”Palkitseminen motivoi minua parhaiten kun…” 

(kuvio 10). Tähän väittämään liittyvistä monivalintakysymyksistä saadut vastaukset ja-

kautuivat tasaisimmin verraten kahteen muuhun väittämään. Palkitsemisen moti-

Kuvio 9 Työsuhteen kesto (N=19) 
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voivuuden kannalta olennaiseksi koettiin sen pohjautuminen työsuoritukseen, mutta 

toisaalta reilu enemmistö 79 % vastaajista oli myös sitä mieltä, että palkitsemiskaudelta 

kuuluisi joka kerta saada jokin palkkio, kuitenkin niin että hyvällä työsuorituksella olisi 

mahdollista nostaa palkkiota. 47,3 % vastaajista puolestaan koki negatiiviseksi, että 

palkkiot pohjautuisivat yksistään työsuoritukseen, toisaalta kun kysymys oli muotoiltu 

muotoon ”työpanoksellani voin vaikuttaa palkkioiden suuruuteen” 73,6 % oli samaa tai 

jokseenkin samaa mieltä. Myös avoimeen kysymykseen ”Millainen palkitseminen lisää 

työmotivaatiotasi” vastauksissa korostui, että palkitsemisen tulisi pohjautua ensisijaises-

ti työsuoritukseen, mutta myös kokemus tulisi huomioida palkitsemisessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palkitsemisen merkitys palautteenantajana koettiin tärkeäksi ja tätä kautta myös hyvästä 

työsuorituksesta palkitseminen motivoivaksi. Erittäin tärkeänä pidettiin myös palkitse-

misen suhdetta omaan kehitykseen ja sen tarjoamaa mahdollisuutta kasvattaa palkkioi-

ta. Myös vahva enemmistö 68,4 % oli sen puolesta, että palkkioiden kuuluisi kasvaa  

porrastetusti työsuhteen edetessä. Avoimien vastauksien kautta tarkennettiin, että mo-

tivaatiota ja tätä kautta sitoutumista kasvattaisi kun jokainen työvuosi toisi mahdolli-

suuden vuosikorotuksiin tuntipalkassa. Työkokemuksen huomioimista palkitsemisessa 

Kuvio 10 Palkitsemisen motivoivuus (N=19) 
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kommentoitiin muun muassa seuraavasti ” Kokemuksen lisääntymisen pitäisi näkyä 

myös palkassa/ palkkioissa”.  

 

Kassaosaston työntekijöille suunnatussa kysymyksessä, jossa kysyttiin lisäisikö tavoite-

myynnin ylittävästä myynnistä kertyvät bonukset motivaatiota 81,9 % kannatti tällaista 

bonusmahdollisuutta, tämän luonteinen palkitseminen onkin yleistä myyntitehtävissä. 

Vastaajista 63,1 % kaipasi myös bonuksia, joita voisi ansaita teemaviikkojen suunnitte-

luun osallistumalla, tällaisella palkitsemisella voisi siis motivoida tämän tyyppisistä pro-

jekteista kiinnostunutta henkilöstöä. Teemaviikkojen suunnittelulla ansaittavista bonuk-

sista vähiten kiinnostuneita olivat nuorimmat työntekijät 16–19 vuotiaat, mikä on ym-

märrettävää, sillä heillä ei välttämättä opiskelun ohella ole aikaa projektiluonteisiin työ-

tehtäviin. Avoimissa vastauksissa nousi myös esille huomio, että myös työpaikan ulko-

puolella suoritettavat työtehtävät kuuluisi huomioida palkitsemisessa eli projektiluontei-

sista ja etätyönä tehtävistä projekteista haluttaisiin mahdollisuus ansaita lisäpalkkioita. 

 

6.3 Palkitsemisen oikeudenmukaisuus 

Toinen väittämä ” Koen palkitsemisen oikeudenmukaiseksi kun..” aiheutti enemmän 

hajontaa monivalintakysymysten vastauksissa (kuvio 11). Selkeimmin havaittavissa on, 

että myös taloudellisen palkitsemisen oikeudenmukaisuuden kannalta tärkeimpänä teki-

jänä pidetään työsuoritusta ja omaa osallistumista. 94,7 % on täysin tai jokseenkin sa-

maa mieltä, että mitä enemmän on valmis panostamaan työsuoritukseen sitä suurempia 

palkkioita on mahdollisuus saada. 94,8 % pitää oikeudenmukaisena, että palkitseminen 

on osallistumiseen pohjautuvaa.  

 

Enemmistö vastaajista ei pidä oikeudenmukaisena 52,6 % palkitsemisen pohjautumista 

palvelusikään, tämä on osittain ristiriidassa verraten palkitsemisen motivoivuudesta 

saatuihin vastauksiin, toisaalta tulos tukee työsuorituksen tärkeyden korostumista pal-

kitsemisen määräytymisessä. Voi myös olla, että kysymystä ei ole ymmärretty oikein, 

sillä 73,7 % on kuitenkin saamaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että oikeudenmukais-

ta olisi jos pidempään työsuhteessa olleet saisivat suurempia palkkioita. 
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Kysyttäessä olisiko oikeudenmukaista, että jokaisella olisi samat mahdollisuudet palkki-

oihin työsuhteen kestosta riippumatta reilu enemmistö 68 % pitäisi tätä oikeuden mu-

kaisena. Näistä ristiriitaisuuksista voi vetää päätelmän, että työsuhteen kesto pitäisi jos-

sain määrin huomioida palkkioiden määräytymisessä, mutta pääpaino pitäisi kuitenkin 

olla työntekijän työsuorituksella ja työtehtävän vaatimalla vastuullisuudella. Haastatte-

lussa esille nousset kommentit tukevat edellistä johtopäätöstä. Yksi haastatelluista ko-

rostaa, että lyhempään työsuhteessa olleilla kuuluisi olla mahdollisuus paikata koke-

muksen puutetta osallistumisella ja näin vaikuttaa panostuksellaan palkkioidensa suu-

ruuteen. Toinen vastaajista argumentoi ” Palkitseminen ei saa perustua ainoastaan työ-

suhteen kestoon, sillä ihmiset ovat erilaisia ja joillakin on jo valmiiksi kokemusta ja 

ammattitaitoa enemmän kuin toisilla”. Kaikki vastaajat kallistuivat siis myönteiselle 

kannalla, että työsuhteen kesto on oikeudenmukaista huomioida, mutta yhtä tärkeää on 

myös huomioida työntekijän työpanos. 73,7 % kyselyn vastaajista kannatti, että palkit-

seminen pohjautuisi vastuutehtäviin ja vastuiden kasvaessa olisi mahdollisuus suurem-

piin palkkioihin. Myös haastattelulla tutkimusjoukolla oli yksimielinen kanta vastuuteh-

tävistä puhuttaessa. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että vastuutehtävät kuuluu huo-

mioida palkitsemisessa.   

 

 

Kuvio 11 Palkitsemisen kokeminen oikeudenmukaisena (N=19) 
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Haastateltujen mielestä  vastuutehtävät kuuluisi huomioida palkitsemisessa, sillä ne li-

säävät työn kuormittavuutta ja vaativuutta. Yksi vastaajista kommentoi, että vastuuteh-

tävien kuuluu vaikuttaa palkkioiden suuruuteen jos työ on vastuutehtävien myötä stres-

saavampaa, tällöin on oikeudenmukaista, että palkkiot vastuiden myötä kasvavat. Haas-

tattelussa sivuttiin myös kyselyn avoimissa kommenteissa esille tullutta huomiota, ettei 

vastuutehtäviä riitä tarpeeksi osa-aikaiselle henkilöstölle ja näin ollen vastuutehtävien 

huomioiminen nähdään myös osittain negatiivisena. Haastattelussa kommentoitiin, että 

ei ole reilua ettei epäsäännöllisesti vuoroja tekevillä ole samoja mahdollisuuksia ottaa 

vastuutehtäviä. Kaikki haastatellut kuitenkin  kallistuivat kannalle, että vastuutehtävät 

tulee huomioida ja harvemmin vuoroja tekeville voisi joko suunnata pienempiä vastuita 

tai tälle vastineena he voisivat ansaita bonuksia osallistumalla projektiluonteisiin työteh-

täviin lisäansioiden saamiseksi.  

 

Palkitsemisjaksosta puhuttaessa tarkoitetaan, sitä että tiettynä aikana määritellyn työtun-

timäärän työskennelleet ovat oikeutettuja palkkioihin ja 63,2 % vastaajista pitää tätä 

oikeudenmukaisena. Tämä siis tarkoittaa sitä, että todella satunnaisesti yrityksessä työs-

kentelevät eivät kuuluisi taloudellisen palkitsemisjärjestelmän piiriin. Haastattelussa esil-

le nousi, että työsuhteen kestosta puhuttaessa tulee ennen kaikkea huomiota kiinnittää 

myös työtuntimäärään, harvoin vuoroja tekeviä ei tarvitse huomioida palkitsemisessa 

samoin kuin niitä, jotka tekevät vuoroja säännöllisesti. 

 

6.4 Sitoutumista tukeva palkitseminen 

Viimeinen väittämistä selvitti vastauksia siihen, minkälainen palkitseminen tukisi työ-

hön sitoutumista ja vastaisi päätutkimusongelmaan, jota myös palkitsemisen moti-

voivuus ja oikeudenmukaisuus osaltaan avasivat. Kuviosta 12 käy ilmi, että työsuorituk-

seen perustuvia bonuksia pidetään työhön sitoutumista edistävänä palkitsemisena, 84,2 

% vastaajista oli samaa mieltä, että palkkioina toimisivat työsuoritukseen perustuvat 

bonukset. Myös 78,4 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että palkkioina tulisi olla 

osallistumiseen perustuvat bonukset. Edellisten vastauksien kanssa ristiriidassa on kui-

tenkin se että, 84,2 % on vastannut, että he haluaisivat palkkiona olevan kiinteä koro-

tettu tuntipalkka ilman tekemiseen perustuvia bonuksia, tätä lukuun ottamatta vastauk-

set kuitenkin ovat yhdessä linjassa. Väittämään ”palkkioina olisivat palkan lisät” 94,8 % 
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vastaajista on valinnut positiivisen kannan. Lähes yhtä suuri enemmistö 89,5 % on 

myös sitä mieltä että he haluavat osallistumisellaan vaikuttaa palkkioiden suuruuteen, 

tästä huolimatta yli 30 % vastaajista ilmoittaa olevansa eri mieltä siitä, että palkkioina 

toimisivat osallistumiseen perustuvat bonukset. 

 

Haastattelussa kysyttäessä toimisivatko palkkioina paremmin palkan lisät vai kiinteä 

korotettu tuntipalkka molemmissa nähdään puolensa. Kaksi viidestä haastatellusta ko-

rostaa, että molemmat kuuluvat kokonaisvaltaiseen palkitsemiseen. Kaksi vastaajista 

myös tuovat esille että näiden kahden välillä valittaessa palkan lisät ovat parempi vaih-

toehto sillä, osallistumisella kuuluu olla vaikutus palkitsemiseen. Vain yksi haastatelluis-

ta puhui kiinteän korotetun tuntipalkan puolesta toimivampana palkitsemismuotona. 

Mielipiteeseen vaikutti se, ettei vastaaja kokenut, että palkitsemiskriteerit voidaan mää-

rittää riittävän selkeästi niin että palkkiot olisi mahdollista jakaa oikeudenmukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämänkin väittämän alla kysymys palkkioiden pohjautumisesta työvuosiin on jakanut 

mielipiteitä ja enemmistö 52,6 % on valinnut negatiivisen kannan kun taas samaa mieltä 

on 47,4 % vastaajista. Reilu enemmistö vastaajista onkin työskennellyt yrityksessä alle 3 

vuotta, joten tähän kysymykseen vastattaessa mielipiteiden hajontaan vaikuttaa vastaaji-

Kuvio 12 Palkitseminen tukee työhön sitoutumista (N=19) 
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en oma työsuhteenkesto yrityksessä. Keskiarvoja verratessa kaikkien vastaajien vastauk-

sista saatuun keskiarvoon (ks. Liite 4) 0-3 vuotta yrityksessä työskennelleet ovat otta-

neet kysymykseen negatiivisen kannan ja 4 vuotta tai pidempään työskennelleet positii-

visen.  

 

Palkitsemisen sitouttavuudesta selkeintä vastustusta on saanut ehdotus, että palkkioina 

olisi muu rahanarvoinen korvaus, jota on vastustanut peräti 73,7 % vastaajista. Puhut-

taessa SeaLife Helsinki Oy:n kaltaisesta pienestä organisaatiosta ei yrityksellä ole resurs-

seja esimerkiksi työsuhdeautoon tai tämän tyyppisiin etuihin, on siis ymmärrettävää, 

etteivät vastaajat koe että muu mahdollinen rahan arvoinen korvaus tukisi sitoutumista. 

 

Puhuttaessa palkitsemisjärjestelmän rakenteesta suurinosa 57,9 % on sitä mieltä, että 

palkitsemisjärjestelmän tulisi rakentua yhden selkeän palkitsemisasteikon varaan. Toi-

saalta 52,7 % vastaajista on myös kallistunut valitsemaan positiivisen mielipiteen ehdo-

tukseen, että palkitseminen koostuisi useasta eri elementistä yhden palkitsemisasteikon 

sijaan. Haastatteluun vastanneista neljä viidestä on sitä mieltä, että palkitsemisen kuuluu 

rakentua useiden eri elementtien varaan. Yksi haastatelluista kommentoi, että kun pal-

kitseminen koostuu useista elementeistä palkkiot pystytään jakamaan reilummin. Toi-

nen vastaaja ehdottaa, että yhdistelmä vuosikorotuksista ja muista erillisistä bonuksista 

(esim. myyntibonuksista) on hänen mielestään paras vaihtoehto, pääpaino tulisi kuiten-

kin olla tekemiseen perustuvilla bonuksilla. Vastauksissa korostuu myös, että palkitse-

minen motivoisi pitkällä aikavälillä tulisi palkkioiden olla riittävän suuria ja palkitsemis-

jakson tarpeeksi tiheä. Vain yksi haastateltu toivoi palkitsemisjärjestelmän rakentumista 

yhteen palkitsemisasteikkoon hänkin kuitenkin toi esille, että esimerkiksi mahdollisuu-

det myyntibonuksiin lisäävät motivaatiota. 

 

Kyselyssä kysyttiin myös sitä, miten moni tasoinen palkitsemisasteikon vastaajien mie-

lestä tulisi olla. Enemmistö 57,9 %, vastustaa, että palkitsemisportaita asteikossa olisi 

viisi tai vähemmän, jolloin palkkioiden suuruus eri tasoilla olisi suurempi. Vastaavasti 

suurin osa 63,2 % kannattaisi sitä, että palkitsemisasteikolla tasoja olisi kuusi tai enem-

män ja näin ollen palkkiosummien suuruus eri tasoilla olisi pienempi, mutta myös seu-

raavan palkitsemistason saavuttaminen helpompaa.  
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Koska kyselyssä työsuorituksen merkitys palkitsemisessa korostui kaikkiin kolmeen 

väittämään tulleissa vastauksissa halusin haastattelussa vielä kysyä, mihin muuhun kuin 

työsuoritukseen palkitsemisen tulisi pohjautua, selvittääkseni nousisiko joku kyselyn 

ulkopuolelle jäänyt asia esille. Vastauksissa korostui se, että työntekijän yleinen asenne 

ja joustavuus tulisi huomioida palkitsemissa. Myös se koettiin tärkeänä, että palkkioihin 

on mahdollisuus vaikuttaa omalla aktiivisuudella ja mukanaololla. Pari vastaajaa mainitsi 

myös työsuhteen keston olennaiseksi palkkioiden määräytymisperusteeksi, tähän kysy-

mykseen tulleet vastaukset siis tukivat myös kyselystä saatuja tuloksia. 
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7 Johtopäätökset 

Luvussa esitetyt johtopäätökset perustuvat kyselystä ja haastattelusta saatuihin tulok-

siin. Syventävällä haastattelulla pystyttiin selkeyttämään kyselystä saatuja tuloksia ja sel-

ventämään sitä suuntaa, mihin henkilöstö haluaisi palkitsemista uudistettavan. Luvussa 

esitetään tutkimustulosten pohjalta tehdyt keskeiset johtopäätökset ja jatkotutkimuseh-

dotukset sekä pohditaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. Lopuksi arvioidaan 

omaa oppimista koko opinnäytetyöprojektin aikana. 

 

7.1 Keskeiset päätelmät 

Palkitsemisen motivoivuuden kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi esille nousi kehittymisen 

myötä mahdollisuus kasvattaa palkkioita ja kokemuksen huomioiminen palkitsemisessa.  

Haastattelussa sekä avoimeen kysymykseen tulleissa vastauksissa molemmissa korostet-

tiin että kokemuksen tulee näkyä palkitsemisessa huomioiden, että toisilla ammattitaitoa 

ja kokemusta on jo valmiiksi kertynyt enemmän kuin toisilla ja myös tämä täytyy ottaa 

huomioon.  

 

Työsuhteen keston halutaan vaikuttavan palkkioihin kuitenkin niin, että työtuntimäärä 

asetetulla palkitsemisjaksolla huomioidaan yhtälailla. Palkitsemisjaksoilta koettiin reiluk-

si se, että jokainen saa palkkion, mutta palkkion suuruuteen pystyisi vaikuttamaan 

omalla osallistumisella ja suoriutumisella.  Motivoivana pidettiin mahdollisuutta palkan 

vuosikorotuksiin, tärkeää on toisaalta myös, että omalla asenteella ja osallistumisella voi 

nuoremmatkin työntekijät yltää hyviin palkkioihin eli palkitsemisen ei missään tapauk-

sessa tule pohjautua pelkkään palvelusikään. Motivoivaksi koettiin myös mahdollisuus 

ansaita lisäpalkkioita projektiluonteisilla tehtävillä. Yli kahdeksankymmentä prosenttia 

vastaajista myös haluaa mahdollisuuden ansaita myyntibonuksia eli tällaiset bonukset 

nähdään erittäin motivoivina kannustimina. 

 

Palkitsemisen oikeudenmukaisuutta punnittaessa kyselyyn vastanneet olivat lähes sata-

prosenttisesti samaa mieltä, että palkitsemisen tulee pohjautua nimenomaan työsuori-

tukseen ja osallistumiseen näin koko henkilöstöllä on yhtälailla mahdollisuus nostaa 

palkkioidensa suuruutta. Myös se koettiin oikeudenmukaiseksi, että vastuutehtävät 
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huomioidaan palkitsemisessa ja harvemmin vuoroja tekevillä on puolestaan mahdolli-

suus paikata ja parantaa palkkioitaan esimerkiksi osallistumisella ja omalla aktiivisuudel-

la, sekä he voivat halutessaan pyytää projektiluonteisia työtehtäviä. Palkitsemisen oi-

keudenmukaisuudesta puhuttaessa esille tuotiin myös, ettei palkitsemisessa tarvitse 

huomioida niitä työntekijöitä, joille työtunteja asetetulla palkitsemisjaksolla ei kerry riit-

tävästi. 

 

Osa-aikaisen henkilöstön mielestä palkitseminen tukee sitoutumista, kun se perustuu 

työsuoritukseen ja osallistumiseen eli nämä tekijät koettiin tärkeiksi niin motivoivuu-

den, oikeudenmukaisuuden kuin myös sitoutumisen kannaltakin. Kokonaisvaltaisen 

palkitsemisen katsottiin muodostuvan vuosikorotuksista sekä palkan lisistä, pääpaino 

kuitenkin niin, että omalla suoriutumisella ansaitut palkkiot ovat pääosassa. Jos palkit-

semisjärjestelmä perustuu jonkin laiseen palkitsemisasteikkoon, tulisi sen olla riittävän 

moniportainen, niin että seuraavalle tasolle pääsy olisi helpompaa vaikka palkkiot eri 

portailla olisivatkin näin ollen pienemmät. Palkitsemiskriteerit tulee olla erittäin selkeät 

ja perustellut, rakentuipahan palkitsemisjärjestelmä sitten asteikkoon tai useampiin eri 

elementteihin. Suuri osa haluaisi palkitsemisen perustuvan useisiin elementteihin, sillä 

niin myyntibonukset, vuosikorotukset kuin vaikkapa projektiluonteisetkin työt koetaan 

hyvinä vaihtoehtoina lisäansioihin. 

 

Yhteenvetona palkitsemisen halutaan olevan monitasoista, mutta selkeästi määriteltyä. 

Työsuhteen kesto tulee ottaa huomioon kuin myös työntekijän vastuutehtävät ja työn 

kuormittavuus. Kaikilla työntekijöillä tulee kuitenkin olla mahdollisuus vaikuttaa palk-

kioidensa suuruuteen omalla panoksellaan ja asenteellaan. Palkitsemisen tulisi rakentua 

useista eri elementeistä ja palkkioiden suuruuden tulisi olla riittävän huomion arvoinen, 

että palkitseminen motivoi pitkällä aikavälillä. Palkitsemisen katsotaan myös olevan 

olennaista palautteen saamisen kannalta ja oman kehityksen myötä palkkioiden kasvat-

taminen koetaan tärkeäksi sitoutumisen kannalta. 

 

7.2 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen validiteetista puhuttaessa kyse on siitä, että tutkimus mittaa sitä, mitä on 

tarkoitus selvittää. Oleellista on asettaa täsmälliset tutkimustavoitteet, jotta on mahdol-
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lisuus tutkia sitä mitä halutaan. (Vilkka 2007, 150.) Kyselytutkimuksen kysymykset 

suunniteltiin yhdessä yrityksen yhteyshenkilön kanssa. Kyselyn jälkeen toteutetussa sy-

ventävässä haastattelussa selvitettiin vielä ne asiat, jotka kyselyn perusteella jäivät epä-

selviksi. Tutkimustulosten analysoinnin jälkeen pystyttiin selvittämään vastaukset ase-

tettuihin tutkimusongelmiin ja peilaamaan kyselyn ja haastattelun tuloksia toisiinsa ja 

näin osaltaan varmistamaan tulosten paikkansapitävyys. Kyselytutkimuksen vastauspro-

sentiksi saatiin 67,86 %, joten tutkimustulosten voidaan katsoa kuvaavan hyvin tutki-

musjoukon mielipiteitä. 

 

Kyselyn tutkimustulokset olivat välillä liian epäselviä ja niissä ilmeni jonkin verran risti-

riitaisuuksia, mikä olikin ymmärrettävää, sillä taloudellisen palkitsemisen tutkiminen 

henkilöstön näkökulmasta asettaa omat haasteensa. Vaikka tutkimuskysymykset laadit-

tiin harkiten, olisivat ne saaneet olla vielä selkeämpiä ja tarkemmin rajattuja. Kyselyn 

tulosten perusteella pystyttiin kuitenkin jo näkemään suurin piirtein se, mihin osa-

aikainen henkilöstö toivoisi palkitsemista uudistettavan. Koska kyselyn pohjalta vedet-

tyjen johtopäätösten oikeellisuus haluttiin vielä varmistaa ja löytää selitykset ristiriitai-

suuksiin päädyttiin vielä haastattelututkimuksen kautta hakemaan vastauksia. Haastatte-

luun valikoitui satunnaisesti viisi haastateltavaa, joissa oli kuitenkin hyvin edustettuina 

otanta eri ikäisiä ja eri mittaisissa työsuhteissa työskennelleitä työntekijöitä.  

 

Tutkimuksen reliabiliteetista eli luotettavuudesta puhuttaessa opinnäytetyön tekijä on 

pyrkinyt kriittisyyteen koko prosessin ajan erityisesti tuloksia analysoidessa. Sekä kysely- 

että haastattelututkimuksen tuloksia tarkasteltiin tutkimuksen tekijän roolissa ja näin 

pyrittiin tulosten tarkkuuteen. Koska käytössä oli kaksi tutkimusmenetelmää aiheutti 

tämä työläyttä tutkimustulosten purkamisessa ja loogisessa esittämisessä. Kyselytutki-

mukseen vastaukset kerättiin nimettömän sähköisesti, millä pyrittiin maksimoimaan 

tulosten luotettavuus. Haastattelussa kysyttiin vastaajilta samat taustatiedot kuin kyse-

lyssä, eikä tässäkään tapauksessa henkilöllisyyksiä paljastettu, vaikka haastatteluvastauk-

set luovutettiinkin kirjallisessa muodossa toimeksiantajalle. 

 

Tämän tutkimuksen merkitys selviää vasta pidemmällä aikavälillä, kun uuden palkitse-

misjärjestelmän toimivuutta testataan käytännössä, silloin nähdään onko se tieto, jonka 

tutkimustulokset tarjosivat johdon käyttöön pystytty huomioimaan oikealla tavalla uu-
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dessa järjestelmässä. Varmasti kuitenkin jo se, että johto on ollut kiinnostunut osallis-

tamaan henkilöstöä palkitsemisen uudistamiseen tämän tutkimuksen avulla, vahvistaa 

henkilöstön ja johdon yhteistyötä.  

 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Kun uusi palkitsemisjärjestelmä otetaan yrityksessä käyttöön, on myös tärkeää sen käyt-

töön oton jälkeen seurata, miten henkilöstö siihen suhtautuu ja koetaanko sen olevan 

tarkoituksenmukainen pitkällä aikavälillä. Johtamisen vuosikellosta voidaan määrittää 

ajankohdat palkitsemisen toimivuuden arviointiin (Kauhanen ym. 2006, 121). SeaLife 

Helsinki Oy:ssäkin kannattaa miettiä, milloin ja miten palkitsemisen toimivuutta arvioi-

daan seuraavan kerran. Palkitsemisjärjestelmän käyttöönoton jälkeen järjestelmän jat-

kuva kehitys on olennaista. Seuranta, onko järjestelmä toiminut toivotulla tavalla kan-

nattaa ajoittaa niin, ettei se ajoitu liian kauaksi. Kun seuranta tapahtuu tasaisin väliajoin, 

on myös mahdollista tehdä tarvittavia parannustoimenpiteitä järjestelmän toimivuuden 

parantamiseksi. 

 

Koska tutkimus oli vasta tiedon lähteenä uuden palkitsemisjärjestelmän suunnan mää-

rittämiselle, ei siihen suoraan liittyviä jatkotutkimusehdotuksia ole ehdotettavissa, muu-

ta kuin uuden järjestelmän toimivuuden seuranta. On myös olennaista, että uusi järjes-

telmä saa olla riittävän pitkään toiminnassa, ennen kuin sen toimivuutta kannattaa seu-

raavan kerran arvioida. Arviointia ei välttämättä tarvitse tehdä määrällisenä kyselytut-

kimuksena, sillä organisaation henkilöstön lukumäärän huomioon ottaen, seurantaa 

työntekijöiden tyytyväisyydestä uuteen järjestelmään voi tehdä vaikka kehityskeskuste-

luiden yhteydessä. 

 

7.4 Oman oppimisen itsearviointi 

Opinnäytetyön tekeminen oli kokonaisuudessaan iso oppimisprosessi. Tutkimuksen 

tekeminen oli opinnäytetyöntekijälle ensimmäinen kerta, joten kyselyn ja haastattelui-

den tekeminen ja tulosten analysointi vaati tarkempaa perehtymistä tutkimuksen teke-

miseen. 
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Tämän opinnäytetyön työstämiseen kului noin puoli vuotta ja alkuun suunniteltu aika-

taulu tuplaantui. Koska aikataulu pitkittyi alkuperäisestä suunnitelmasta tuli opinnäyte-

työn kirjoittamiseen pitkiäkin taukoja, mikä luonnollisesti hankaloitti yhtenäisen tekstin 

tuottamista. Aikataulun venyminen muodostui koko prosessin hallinnan kannalta haas-

tavimmaksi tekijäksi, mikä olikin odotettavissa sillä aikataulusuunnitelmien teko ja niis-

sä pysyminen on aina ollut opinnäytetyön tekijälle hankalaa. Perfektionismi osaltaan 

lisäsi tekstin tuottamisen tuskaa, sillä opinnäytetyön tekijä halusi heti kirjoittaa valmista 

ja johdonmukaista asiasisältöä.  Tehokkaampaa kirjoitustyö olisi ollut, jos alusta alkaen 

tekstiä olisi kirjoitettu ilman liian kriittistä karsintaa ja vasta lopuksi hiottu tekstin sisäl-

töä ja kirjoitusasua. Kaiken sen teorian määrä, mitä tätä opinnäytetyötä työstettäessä ei 

tallentunut paperille, jolloin teoriaosa jäi lyhyehköksi. 

 

Yksi yllättävimmistä haasteista oli myös lähdekirjallisuuden löytäminen, ei siksi ettei 

aiheesta kirjallisuutta löytyisi vaan sen vuoksi, että aiheesta kirjoitetut kirjat ovat sen 

verran suosittua luettavaa, ettei niitä tahtonut kirjastoista saada lainattua ilman pitkää 

varausaikaa. Tämän tyyppiset ongelmat ovat varmasti tuttuja lähes kaikille opinnäyte-

työtä tekeville, silti aikataulun rajoissa en ehtinyt kaikkia mielenkiintoisia teoksia läpi 

käymään. Toisaalta vaikka työn lähdeaineiston määrä ei ole suuri, opinnäytetyön teori-

assa hyödynnetyt kirjat olivat sen verran kattavia, että niistä löytyi paljon tarkoituksen-

mukaista tietoa. Oli kuitenkin lyhytkatseista jättää teoria osan täydennys ja hiominen 

viimeiseksi, sillä siihen ei näin ollen enää aikaa lopussa riittänyt. 

 

Aikataulun venymistä ja lähdeaineiston niukkuutta lukuun ottamatta koen opinnäyte-

työn tekemisen onnistuneeksi projektiksi, joka tarjosi paitsi teoriatiedon oppimista 

myös oppia omista työtavoista ja kehityskohteista siihen liittyen. Tärkeintä oli kuitenkin 

tuottaa toimeksiantaja yritykselle käyttökelpoista ja kaivattua informaatiota henkilöstön 

toiveista liittyen taloudellisen palkitsemisen uudistamiseen, mikä osaltaan helpottaa 

toimivan palkitsemisjärjestelmän löytämistä pitkällä aikavälillä organisaatioon.  
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Liitteet 

Liite 1.  SeaLife Helsinki Oy:n osa-aikaisille työntekijöille lähetetty kyselylomake  

    taloudellisesta palkitsemisesta 

 

 

1. Ikä * 

   16-19 
 

   20-23 
 

   24-27 
 

   28-31 
 

 

 

 

 

2. Työsuhteen kesto * 

   alle 2v. 
 

   2v.-3v. 
 

   4v.-5v. 
 

   6v. tai pidempi 
 

 

 

 

 

3. Mikä seuraavista kuvaa kuukausittaista työtuntimäärääsi parhaiten (kesäsesongin 

ulkopuolella)? * 

   erittäin satunnaisesti 
 

   alle 10h kuussa 
 

   10-20h kuussa 
 

   yli 20h kuussa 
 

 

 

 

 

4. Palkitseminen motivoi minua parhaiten kun ... :  

1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = Jokseenkin samaa mieltä, 4 = Täysin samaa mieltä 
 

 1 2 3 4 

saan sen kautta säännöllistä palautetta suoriutumisestani. * 
 

            



 

 

43 

se huomioi vastuutehtävät ja vastuunottamisen työssäni. * 
 

            

minulla on mahdollisuus työpanoksellani vaikuttaa palkkioiden suuruu-

teen. * 
 

            

kehittymisen myötä voin kasvattaa palkkioitani. * 
 

            

palkitsemisjakson jälkeen saan palkkion joka kerta, mutta myös suoriu-

tumiseni vaikuttaa palkkioiden suuruuteen. * 
 

            

palkkiot perustuvat ainoastaan työsuoritukseeni. * 
 

            

työsuhteen edetessä myös palkkioiden suuruus kasvaa porrastetusti. * 
 

            

omalla panostuksellani ja osallistumisellani esimerkiksi teemaviikkojen 

suunnitteluun voin myös ansaita lisää bonusrahaa. * 
 

            

halutessani voin ansaita palkkioita myös projektiluonteisista töistä, joita 

voi tehdä myös etätyönä. * 
 

            

VAIN kassaosastolla työskentelevät vastaavat: minulla on mahdollisuus 

saada palkkioita tavoitemyynnin ylittävästä myynnistä  
 

            

 

 

 

 

5. Millainen palkitseminen lisää työmotivaatiotasi?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

100 merkkiä jäljellä 
 

 

 

 

6. Koen palkitsemisen oikeudenmukaiseksi kun … : * 

1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = Jokseenkin samaa mieltä, 4 = Täysin samaa mieltä 
 

 1 2 3 4 

palkitseminen on osallistumiseen pohjautuvaa.  
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palkitseminen pohjautuu palvelusikään.  
 

            

palkitseminen pohjautuu sitoutumiseen.  
 

            

jokaisella on samat mahdollisuudet palkkioihin työsuhteen kestosta riip-

pumatta.  
 

            

pidempään työsuhteessa olleet saavat suurempia palkkioita.  
 

            

mitä enemmän olen valmis panostamaan työsuoritukseeni, sitä suurem-

piin palkkioihin olen oikeutettu.  
 

            

palkitsemiseen on oikeutettu ne henkilöt, jotka ovat työskennelleet mää-

ritellyn tuntimäärän palkitsemisjakson aikana.  
 

            

palkitseminen on työn vastuutehtäviin pohjautuvaa eli vastuiden kasva-

essa palkkiot kasvavat.  
 

            

 

 

 

7. Mikä on mielestäsi tärkeintä palkitsemisjärjestelmän oikeudenmukaisuuden toteu-

tumisen kannalta?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

100 merkkiä jäljellä 
 

 

 

 

8. Palkitseminen tukisi työhöni sitoutumista kun ... : * 

1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = Jokseenkin samaa mieltä, 4 = Täysin samaa mieltä 
 

 1 2 3 4 

palkkioina olisivat työsuoritukseen perustuvat bonukset.  
 

            

palkkioina olisivat osallistumiseen perustuvat bonukset.  
 

            

palkkioina olisivat palkan lisät.  
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palkkiot pohjautuisivat työvuosiin.  
 

            

palkkioina olisi kiinteä korotettu tuntipalkka ilman tekemiseen perustu-

via bonuksia.  
 

            

palkkioina olisi muu rahanarvoinen korvaus.  
 

            

pääsen itse vaikuttamaan osallistumisellani palkkioiden suuruuteen.  
 

            

palkitsemisportaita olisi kuusi tai enemmän, jolloin palkkiosummien 

suuruus eri askeleilla olisi pienempi, mutta seuraavan palkitsemistason 

saavuttaminen helpompaa.  
 

            

palkitsemisportaita olisi viisi tai vähemmän, jolloin palkkiosummien 

suuruus eri askeleilla olisi suurempi.  
 

            

palkitseminen perustuu yhteen selkeään palkitsemisasteikkoon.  
 

            

palkitseminen koostuu useasta eri elementistä yhden palkitsemisasteikon 

sijaan.  
 

            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

Liite 2. Kyselyn saatekirje 

 

 

 

 

Hei kaikki osa-aikaiset SEA LIFEn työntekijät, 

 

Viime henkilöstökokouksessa oli puhe, että osa-aikaisten työntekijöiden taloudellista eli 

rahallista palkitsemista ollaan mahdollisesti ensi vuonna uudistamassa. Ohessa teille kai-

kille osa-aikaisille suunnattu kysely, jolla saatte itse vaikuttaa omalta osaltanne uuteen 

palkitsemisjärjestelmään. Toivon siis kyselyyn vastausta kaikilta myös niiltä, jotka työ-

tuntien vähäisyydestä johtuen eivät ole kuuluneet aiemmin palkitsemisjärjestelmän pii-

riin. 

 

HUOM! Muistakaa vastauksissanne huomioida, ettei kysely liity meidän nykyiseen pal-

kitsemiseen vaan nimenomaan mielipiteisiinne siitä, millainen uuden palkitsemisjärjes-

telmän tulisi teidän mielestänne olla. Kysely on myös osana SEA LIFElle toteutettavaa 

opinnäytetyötäni. 

 

Vastausaikaa 22.10-3.11 saakka, eli muistakaa vaikuttaa omiin palkkioihinne kyselyn 

avulla! 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Kerttu Korpelainen 

Vuoropäällikkö 
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Liite 3. Haastattelukysymykset 

 

1. Ikä? 
 

2. Työsuhteen kesto? 
 

3. Kuukausittainen työtuntimäärä (sesongin ulkopuolella)? 
 

 

4. Mihin muuhun kuin työsuoritukseen palkitsemisen tulisi mielestäsi poh-
jautua? 
 
 

5. Missä määrin työsuhteen kesto kuuluisi mielestäsi huomioida palkitse-
misessa vai tulisiko? 

 

a. Pitäisikö kaikilla olla samat mahdollisuudet palkkioihin työsuh-
teen kestosta riippumatta? 
 

 

6. Tulisiko vastuutehtävien mielestäsi vaikuttaa palkkioiden suuruuteen? 
Miksi/ miksi ei? 
 

 

7.  Koetko että palkkioina toimisivat paremmin palkan lisät (esim. osallis-
tumiseen pohjautuvat) vai kiinteä korotettu tuntipalkka? Perustele? 
 
 

8. Tulisiko palkitsemisen perustua yhteen selkeään palkitsemisasteikkoon 

vai useampiin eri elementteihin? 
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Liite 4. Kyselyvastausten taustamuuttujien keskiarvot  

verrattuna vastausten kokonaiskeskiarvoon kysymyskohtaisesti 
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