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TIIMIEN OSAAMISPERUSTEINEN PALKITSEMINEN - 
CASE ABB INDUSTRY OY, MARINE - DIVISIOONA

Tutkielman tavoitteet
Tämän tutkielman tavoitteena oli pyrkiä suunnittelemaan yrityksen 
tiimiorganisaatiolle osaamiseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Samalla 
pyrittiin löytämään vastaus siihen, minkälainen osaaminen on yritykselle 
ja sen tiimeille tärkeää tiimiorganisaation työtuloksia ajatellen. Tämä 
haluttiin ottaa myös palkitsemisperusteeksi. Tutkielman yksi tavoitteista 
oli myös selvittää, kuinka palkkiot tulisi jakaa tiimiorganisaatiossa 
optimaalisesti siten, että palkitsemisen motivointivaikutus henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen olisi mahdollisimman suuri.

Lähdeaineisto ia tutkimusmenetelmä
Tutkielman teoreettisena lähdeaineistona käytettiin palkitsemista, 
osaamista ja tiimiorganisaatioita käsittelevää kirjallisuutta ja 
lehtiartikkeleita. Tutkielman empiirisen osan lähdeaineistona käytettiin 
kvalitatiivista tutkimusaineistoa. Kvalitatiivisena aineistona käytettiin mm. 
vuosikertomuksia, raportteja, henkilöstölehtiä, keskusteluja, omakohtaista 
havainnointia ja kohdeorganisaatiossa suorittamiani haastatteluita.

Tulokset
Tutkimuksen tuloksena suunniteltiin Marinen tiimiorganisaatiolle 
osaamiseen perustuva palkitsemisjärjestelmä, jossa palkkiot jaetaan 
tiimeille samanaikaisesti sekä henkilökohtaisina että tiimikohtaisina 
palkkioina useita eri palkkiomuotoja apuna käyttäen. Tutkimus osoitti, 
että Marinen tiimiorganisaatio hyötyy eniten ammatillisesta osaamisesta ja 
nimenomaan siitä heitä tulisi myös palkita. Myös monipuolisen osaamisen 
merkitys korostui erittäin tärkeänä joustavalle tiimiorganisaatiolle.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että palkitsemisjärjestelmä on oikein 
käytettynä erittäin tehokas yrityksen henkilöstön motivointi- ja 
johtamisväline, jonka avulla voidaan kannustaa yrityksen henkilöstöä 
halutun osaamisen kehittämiseen.

Avainsanat
Asiakaslähtöisyys, klusteritiimi, moniosaaja, osaaminen, paikallinen 
sopiminen, palkitseminen, palkkaus, palkkiojärjestelmä, palkkiot, tiimit
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ALKUSANAT

Tämän tutkielman tekeminen on ollut erittäin mielenkiintoista ja 
haastavaa. Mielenkiintoisen siitä teki nimenomaan tutkielman kohteenani 
ollut yritys, ABB Industry Oy. ABB Industry Oy on osa kansainvälistä, 
vakavaraista ja menestyvää jättiläiskonsemia, joka tarjosi riittävästi 
monipuolisia aineksia ollakseen mielenkiintoinen tutkimuksen kohde. 
Yrityksessä uskalletaan rohkeasti kokeilla uusia liikkeenjohdollisia 
virtauksia, usein erittäin positiivisin tuloksin. Tämä pitää ABB Industry 
Oy:n vahvasti yritysmaailman kehityksen kärkipaikoilla. Nimenomaan se 
teki tutkielmani kohdeyrityksestä, ABB Industry Oy:stä, tavattoman 
mielenkiintoisen tutkimuksen kohteen.

Näin ollen haluankin lausua parhaimmat kiitokseni ABB Industry OY:n 
henkilöstöjohtaja Pentti Heinoselle siitä mahdollisuudesta, jonka hän 
minulle henkilökohtaisesti taijosi, että sain tehdä tämän tutkielmatyöni 
käytännön yritysmaailman parissa. Myös hänen lukuisista neuvoistaan, 
avuistaan ja siitä taloudellisesta tuesta, jonka avulla tämän tutkielman 
syntyminen oli yleensä mahdollista, olen hänelle erittäin kiitollinen. Myös 
hänen sihteerinsä Anne Vallittu sekä Jaana Pietilä olivat suureksi avukseni 
tähän tutkielmaan liittyvissä käytännön järjestelyissä. Haluan osoittaa 
myös heille parhaimmat kiitokseni.

Yhtä lailla haluan kiittää lämpimästi ABB Industy Oy:n Marine- 
divisioonanjohtajaa Heikki Koillista sekä tulosyksikönjohtajaa Heikki 
Soljamaa. He olivat minulle suureksi avuksi monissa 
palkitsemi sj ärj estelmän suunnittelukysymyksissä. Samoin kiitokseni 
haluan lausua myös monille muille Marinen henkilöstöön kuuluville, jotka 
uhrasivat kallista aikaansa haastatteluilleni tutkielmani empiirisen osan eri 
vaiheissa.

Tutkielmani asiantuntevasta ohjauksesta haluan kiittää tutkielman 
ohjaajaa, KTT Raimo Loviota Helsingin kauppakorkeakoulusta. Hän 
antoi hyvin arvokkaita neuvoja tutkielmatyöni useissa eri vaiheissa sekä 
auttoi monissa tutkielmatyössäni esiintyneissä ongelmissa. Haluan 
osoittaa kiitokseni myös KTT Sinikka Vanhalalle sekä KTM Juhani 
Kauhaselle. Heidän kanssaan käymäni keskustelut auttoivat minua 
etenemään tutkielmatyössäni.

Helsingissä, 15. elokuuta 1996

Timo Rautiainen
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1
JOHDANTO

1.1
Taustaa

Talouselämässämme tapahtuvat muutokset ovat tulevaisuudessa yhä 
suurempia ja nopeampia. Vaikka maailmantalouden kokonaiskysynnän 
oletetaan yhä kasvavan, myös tarjonnan määrä kasvaa ja kilpailu tulee 
kiristymään miltei kaikilla talouden aloilla. Yritysten tuottavuus nousee 
entistä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi, jotta yritykset voisivat myös 
tulevaisuudessa turvata olemassaolonsa kiristyvillä kilpailuareenoilla.

Yrityksillä tulee olemaan monenlaisia taloudellisia ongelmia 
ratkottavanaan ja näistä yksi keskeisimmistä on palkkauksen ongelma. Sen 
taloudellista merkitystä kuvastaa mm. se seikka, että useiden 
teollisuusalojen yrityksissä palkka- ja niihin liittyvät kustannukset ovat 
jopa 20 - 35% yrityksen kaikista kustannuksista (Honko 1983, 7).

Palkkakustannukset ovat olennainen menoerä työnantajille. Käyttämällä 
palkkaa tehokkaasti palkansaajien työmotivaation ylläpitämiseen tästä 
sijoituksesta saadaan suurin mahdollinen hyöty. Mutta tämä unohdetaan 
valitettavan usein - varsinkin meillä Suomessa. Palkkaa pidetään 
yksinomaan palkansaajien toimeentulon lähteenä unohtaen samalla, että 
se on tärkeä motivaation. Yksi syy tähän lienee se, että suomalaisten 
yritysten johto kansainvälisesti vertaillen ei ole yhtä hyvin tottunut palkan 
motivoivaan käyttöön toisin kuin heidän kollegansa muualla maailmassa 
(Heiskanen ym. 1986a, 9).

Palkka- tai palkitsemisjärjestelmän rakentaminen tai sen uudelleen 
muotoilu on usein yksi ratkaisu kiristyneen kilpailun mukanaan tuomiin 
ongelmiin. Palkitsemisen avulla on mahdollista ohjailla yrityksen sisäistä 
kulttuuria haluttuun suuntaan.

Tavoitteet yrityksen johtamisessa ja palkitsemisessa ovat samansuuntaiset. 
Palkitsemisen tulee tukea ja palvella yrityksen johtamista. Lisäksi sen 
tulee olla oikeudenmukaista ja kannustavaa.
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Palkkiot ovat oikein käytettyinä erittäin tehokkaita organisaation 
johtamisvälineitä ja niillä saadaan organisaation jäsenet tekemään 
tulostavoitteelleen toiminnan kannalta oikeita asioita.

Palkitsemisen merkitys työyhteisöissä on kasvamassa. Kiinteiden 
palkkojen osuus tulee vähenemään ja palkkioilla tullaan korvaamaan yhä 
suurempi osa kiinteistä aikapalkoista. Samalla työntekijöitä kannustetaan 
yhä parempiin työsuorituksiin ja motivoidaan sisäiseen yrittäjyyteen.

Henkilöstön palkitseminen osaamisen perusteella on Suomessa uusi asia. 
Osaaminen tulee olemaan kuitenkin yhä tärkeämpi palkitsemisperuste niin 
meillä Suomessa kuin muissakin maissa. Yhteiskunnan kehittyessä 
koulutus tulee olemaan työpaikoilla entistä tärkeämpi peruste uusia 
työntekijöitä valittaessa, joten osaaminen tulee olemaan 
työorganisaatioissa välttämätön edellytys kilpailukykyiselle ja tehokkaalle 
toiminnalle. Etenkin monipuolinen osaaminen, joka takaa joustavuuden 
mahdollisuuden organisaatiorakenteissa, tulee olemaan erittäin tärkeää.

Tiimityöskentely on valtaamassa työyhteisöjä. Tiimien menestys perustuu 
tehokkaaseen yhteistyöhön, jossa kaikilla tiimien jäsenillä on yhtäläinen 
vastuu työsuorituksista. Tiimien jäsenet sitoutuvat vahvasti yhteisiin 
suoritustavoitteisiin ja kollektiivisiin työtuloksiin. Tiimien tehokkuuden 
yhtenä perustana on niiden jäsenten monipuolinen osaaminen, joka luo 
tiimeille edellytykset toimintaan, jolla asiakkaiden vaativatkin tarpeet 
pyritään tyydyttämään mahdollisimman hyvin.

Hyvä tahto ja vapaaehtoisuus eivät ole riittäviä rakennuspuita työelämän 
laajamittaisessa kehittämisessä kannustavan työyhteisön suuntaan. 
Työelämä tarvitsee edelleen säätelyä, mutta monilla yrityksillä on omia 
erityistarpeita, joiden toteuttaminen tehostaisi tehostaisi yrityksen 
toimintaa ja saada aikaan joustavuutta, josta hyötyisivät niin työntekijät 
kuin työnantajatkin.
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Työelämää säätelevät ammattijärjestöt ovat vaikeuttaneet Suomessa 
joustavaa, asiakaslähtöistä yritystoimintaa monin eri tavoin. Viime 
vuosina ollaan huomattu, että yhä kiristyvä kilpailu pakottaa yritykset 
sopimaan paikallisesti työehtosopimuksiin liittyvistä asioista. Paikallisilla 
sopimuksilla mahdollistetaan yritysten kilpailukyvyn säilyminen sekä 
joustavat toiminnot asiakkaiden tarpeiden ja uusien toimintatapojen 
vaatimusten mukaisesti.

1.2
Tutkielman tavoitteet

Jotta yritys voisi tehokkaasti palkita osaavia työntekijöitään, tulee sillä 
olla palkitsemisjärjestelmä, joka pyrkii mittaamaan yrityksen 
organisaatiossa mahdollisimman oikeudenmukaisesti ihmisten erilaisia 
taitoja ja osaamista. Palkitseminen on yksi yrityksen johtamisväline, jonka 
avulla pyritään myös vahvistamaan tai muuttamaan yrityksen kulttuuria 
nimenomaan halutun osaamisen suuntaan.

Yrityksen osaaminen on yrityksen koko henkilöstön osaamisen summa. 
Yrityksen osaaminen on usein jaettu tiettyihin pienempiin ryhmiin, 
tiimeihin. Tiimityöskentelyssä on tiimillä oltava monenlaista osaamista, 
jotta se kykeni suoriutumaan monenlaisista tehtävistä. Tiimin jäsenten 
monenlainen osaaminen on myös hyvin tärkeää, jotta he voivat 
tarvittaessa siirtyä joustavasti työtehtävästä toiseen.

Tutkielmassa on tarkoituksena ensin perehtyä eri tapoihin maksaa palkkaa 
ja palkkioita yrityksen henkilöstölle. Tämän jälkeen pyritään selvittämään, 
minkälaista osaamista työntekijöillä on ja kuinka sitä voitaisiin kehittää. 
Organisaatiorakennetta tarkasteltaessa halutaan organisaation sisällä 
muodostetut tiimit ottaa erityisen tarkastelun kohteeksi. Tutkielman 
tavoitteena on kehittää tiimeille osaamiseen perustuva 
palkitsemisjärjestelmä. Tarkoituksena on myös tarjota aineistoa 
aihealueen lisätutkimuksia varten.
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Tutkielman pääongelma on:

Miten luoda yrityksen tiimeille palkitsemisjärjestelmä, joka mittaa 
työntekijöiden osaamista ja palkitsee heitä yrityksen haluamasta 
osaamisesta?

Pääongelman ratkaisemiseksi on ratkaistava seuraavat alaongelmat:

Miten yrityksen työntekijöitä tulisi palkita mahdollisimman 
oikeudenmukaisesti heidän osaamisensa perusteella?
Minkälainen osaaminen on tärkeää yrityksen tiimeille ja mistä 
osaamisesta halutaan palkita?
Miten mitata osaaminen sekä tiimien että eri henkilöiden välillä?

1.3
Tutkielman rajaukset ja rakenne

Tässä tutkielmassa halutaan käsitellä ihmisten palkitsemista nimenomaan 
osaamiseen perustuvana palkitsemisena. Lähtökohtana on, että 
osaamiseen perustuva palkitseminen käsitellään erityisesti tiimityössä 
tarvittavaa ammatillista osaamista ajatellen. Tutkimuksesta rajataan pois 
muu palkitseminen kuin osaamiseen perustuva palkitseminen.

Tämä tutkimus keskittyy konkreettisen osaamisperusteisen palkitsemis
mallin suunnitteluun ja rakentamiseen yrityksille, joiden organisaatiot 
rakentuvat hyvin pitkälle tiimikeskeiseen työskentelyyn. Yleisten 
ajatuskehikoiden luominen ja pohdinta on siten jätetty vähemmälle tässä 
tutkimuksessa.

Tutkielman teoriaosassa pyritään luomaan yleiskatsaus tutkielman 
aiheeseen liittyvästä uusimmasta kirjallisuudesta. Kirjallisuutta valittaessa 
päädyin pääosin kotimaisiin sekä amerikkalaisiin liikkeenjohdollisiin 
kirjoihin, jotka edustivat alan uusimpaa tietoa tiimeistä, palkitsemisesta ja 
palkkajärjestelmistä.
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Tutkielman johdantoluvussa käydään läpi tutkielman taustaa, tavoitteita 
sekä rajaukset ja rakenne. Myös keskeisimmät määritelmät palkkausalan 
sanastosta tutkielmaani liittyen olen ottanut mukaan johdantolukuun. 
Tutkielman toisessa luvussa käsitellään palkan ja palkkioiden eroja sekä 
palkitsemisen periaatteita yleisesti. Saman luvun lopussa pyritään 
palkitsemiselle löytämään syitä sekä miettimään, miksi ihmisiä yleensä 
pitäisi palkita, ja mitä yritys voisi siitä hyötyä. Kolmannessa luvussa 
pyritään selvittämään, mitä oppiminen ja osaaminen on. Luvun yksi 
tarkoitus on selventää, mitä moni o saaminen on ja mistä tekijöistä se 
syntyy. Luvussa käsitellään myös benchmarking eräänä oppivan 
organisaation oppimismenetelmänä. Neljäs luku käsittää erilaisiin 
ryhmäorganisaatioihin tutustumista ja tiimien syntyä. Viidennessä luvussa 
käydään läpi paikallinen sopiminen, mitä se on ja mitä etuja sen 
toteuttamisesta on yritykselle ja sen henkilöstölle. Kuudennessa luvussa 
yhdistetään edellisten lukujen tietoja sekä suunnitellaan palkitsemismalli 
"ideaalille" tiimien osaamiseen perustuvalle palkitsemiselle.

Tutkielman empiirisessä osassa sovelletaan teorian perusteella kehiteltyä 
palkitsemisjärjestelmän mallia ABB Industry Oy:n Marine-divisioonaan. 
Kahdeksannessa luvussa tutustutaan ABB Industry Oy:n nykyiseen 
palkkaus- ja palkkiojärjestelmiin. Yhdeksännessä luvussa on selvitetty 
tiimien osaamisperusteisen palkitsemisjärjestelmän rakentamisen ja 
toiminnan periaatteet. Tutkielman kymmenennessä luvussa tarkastellaan 
niitä osatekijöitä, joita on huomioitava uuteen palkitsemisjärjestelmään 
siirryttäessä sekä uuden palkitsemisjärjestelmän edut ja haitat. 11. luvussa 
on tutkimuksen johtopäätelmät ja yhteenveto sekä pyritty arvioimaan 
osaamiseen perustuvan palkitsemisjärjestelmän tulevaisuutta ja 
mahdollisuuksia tämänpäivän yrityksissä.
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1.4
Keskeisiä määritelmiä

Klusteri tiimi. Klusteritiimi on yrityksen tai tulosyksikön eri 
osaamisalueiden huippuosaajien tiimi. Se ei kuitenkaan yleensä ole 
yrityksen hallitus tai hallintoneuvosto vaan nimenomaan yrityksen 
tuottamien tuotteiden tai palvelusten eri osaamisalueiden avainhenkilöistä 
koottu tiimi. Klusteritiimi on osaamiskeskittymä (-rypäs), joka yhdistää 
yrityksen muita tiimejä antaen synergiaetuja eri tiimien välille.

Moniosaaia. Moniosaaja on henkilö, joka on hankkinut monenlaista 
ammatillista osaamista pystyäkseen suoriutuamaan erilaisista 
työtehtävistä. Moniosaajat ovat tiimiorganisaatioiden tärkeitä 
työntekijöitä, sillä he voivat liikkua työorganisaatiossaan joustavasti 
työtehtävistä toiseen sinne, missä kulloinkin tarvitaan heidän ammatillista 
osaamistaan.

Osaaminen. Osaaminen on työn suorittamiseksi tarvittavien tietojen ja 
taitojen hallinta. Ammatillinen osaaminen on nimenomaan ne tiedot ja 
taidot, jotka liittyvät hyvin läheisesti omiin työtehtäviin ja jotka auttavat 
selviytymään päivittäisistä työtehtävistä (MET:n määritelmä).

Paikallinen sopiminen. Paikallinen eli yrityskohtainen sopiminen tapahtuu 
työnantajan ja ylemmän toimihenkilön tai työnantajan ja työntekijöiden 
edustajan välillä. Yrityskohtaisessa sopimuksessa työnantaja ja työntekijät 
sopivat keskenään työajoista, palkanmaksuperusteista sekä muista 
keskeisistä työehdoista ilman työnantaja- ja työntekijäkeskusjärjestöjä. 
Tämä mahdollistaa yrityksen ja sen henkilöstön erikoistarpeiden 
huomioimisen. Yrityksen henkilöstöllä on samalla myös suurempi 
mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön välittömästi liittyviin asioihin 
(Alanko 1994b, 3).
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Palkitseminen. Palkitseminen on henkilöstön kannustusta hvyin 
suoritetusta työstä. Sen perusteena saattaa olla myös esim. työntekijän 
taidot tai osaaminen. Palkitseminen voi olla rahallista tai aineellista. 
Rahallinen palkitseminen eli palkkio on yleensä kiinteän aikapalkan 
lisäksi maksettava palkka. Palkkio kasvaa työtulosten kasvaessa 
palkkaustavan mukaisesti (MET:n määritelmä).

Palkkiopalkka. Palkkiopalkka on yleisnimitys palkkaustavalle, jossa ansio 
on sidottu osittain tai kokonaan työtuloksesta riippuvaksi. Työtuloksen 
mittana voi olla määrä (määräpalkkio), laatu (laatupalkkio) tai jokin muu 
tulostekijä, esim. osaaminen. Joissakin työehtosopimuksissa on 
määräyksiä palkkiopalkan muodostumiselle (Gustafsson ym. 1994, 125 & 
MET:n määritelmä).

Pätevyys. Pätevyys on henkilön kyky, taito ja suoriutuminen annetuista 
tehtävistä. Toisinaan myös ylimääräinen osaaminen tai 
erityisominaisuudet (Gustafsson ym. 1994, 125).

Tiimi. Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, 
jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin 
ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa 
suorituksistaan (Katzenbach & Smith 1993, 59).

Vaativuus. Työtehtävän vaativuus on paikanmäärityksen perustekijä. 
Keskeisiä vaati vuustekij öitä ovat yleensä työtehtävän edellyttämä 
ammattitaito ja koulutus, vastuu ja ratkaisunteko sekä erilaiset 
kuormitustekijät (Gustafsson ym. 1994, 127).
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2
PALKKA, PALKKIOT JA PALKITSEMINEN

Palkka, palkkiot ja palkitseminen ovat erittäin tärkeitä ja tehokkaita 
välineitä, joilla vaikutetaan yrityksen tuloskehitykseen. Palkkausasioilla 
on myös hyvin olennainen merkitys henkilöstön motivointiin sekä siihen, 
mihin suuntaan yritystä ja sen kehittymistä halutaan johtaa. Palkkaus on 
oikein käytettynä erittäin tehokas yrityksen johtamisväline. Palkkausasiat 
ovat siis myös tärkeä osa yrityksen johtamisjärjestelmää.

Perinteisten kuukausipalkkojen lisäksi on usein tapana maksaa myös 
erilaisia palkkioita tai henkilöstöä palkitaan muuten heidän suorituksistaan 
ja saavutuksistaan. Nykyisin pelkkä raha ei usein olekaan enää riittävä 
kannustin. Palkitsemisjärjestelmistä tulisi rakentaa yhä nykyaikaisempia ja 
tehokkaampia sekä samalla varmistaa yritysten kilpailukyvyn sekä 
henkilöstön motivaation säilyminen.

2.1
Palkka ja palkkiot

Palkka on taloudellisena kysymyksenä toisaalta työntekijän ansio, 
toisaalta yrityksen kustannus. Vaikka yrityksen taloudellisten ongelmien 
tarkastelussa palkkausongelmia tarkastellaankin lähinnä yrityksen 
näkökulmasta, on tärkeää muistaa palkansaajan ansio-näkökulman ja 
yrityksen kustannus-näkökulman läheinen kytkeytyminen toisiinsa. 
Palkkausongelmia ratkaistaessa on ydinkysymys työntekijöiden ja 
yrityksen etujen yhteensovittaminen ja yhdensuuntaistaminen niin, että 
löydetään palkkausjärjestelmä, joka johtaa työntekijöiden kannalta 
mahdollisimman korkeaan ansioon samalla, kun päästään yrityksen 
kannalta mahdollisimman alhaisiin suoritteiden kustannuksiin.

Palkalla ja palkkioilla pyritään ohjaamaan organisaatiota haluttuun 
suuntaan. Jos palkkaperusteet eivät sovi yhteen yrityksen tavoitteiden ja 
suunnitelmien kanssa, palkkaus voi vaikuttaa aivan päinvastaisesti kuin 
yrityksen johto on suunnitelmissaan alunperin tarkoittanut.
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Oikeudenmukainen palkkaus on ensiarvoisen tärkeää yritykselle. Kun 
henkilöstö kokee palkkaperusteet oikeudenmukaisiksi ja kannustaviksi, he 
viihtyvät työssään ja sitoutuvat tuloksentekoon. Silloin palkkaus edistää 
yrityksen tuottavuuskehitystä ja kannattavuutta.

Palkkauksen tulee olla osa yrityksen aktiivista toimintaa. Se on keskeinen 
yritysjohdon operointiväline ja esimiesten jokapäiväinen tapa tehdä työtä 
alaistensa kanssa. Asiaa ei kuitenkaan aina yrityksissä ymmärretä näin, 
vaan valitettavan usein palkkaus nähdään pelkästään kustannuseränä ja 
lähinnä välttämättömänä pahana.

Palkka-asioiden hoidolla on myös erittäin tärkeä merkitys yrityksen 
kilpailukykyyn. Koska Suomessa palkkataso on varsin korkea verrattuna 
moniin muihin maihin, on meidän tästä syystä kiinnitettävä erityinen 
huomio palkka-asioiden hoitoon ja samalla pyrittävä varmistamaan 
yrityksen kilpailukyvyn säilyminen yhä kiristyvässä kilpailussa. 
Käytettävien palkkaustapojen tulee ohjata toimintaa oikeaan suuntaan. 
Oikealla palkkaustapojen valinnalla voidaan varmistaa, että yritys saa 
motivoitunutta ja aktiivista henkilöstöä palvelukseensa sekä samalla 
pystyy pitämään oman kilpailukykynsä mahdollisimman hyvänä muihin 
kilpaileviin yrityksiin nähden. Tästä syystä on tärkeä huomata, että 
palkka-asiat ovat aina yrityskohtaisia asioita (Gustafsson ym. 1994, 12).

2.1.1
Palkan ja palkkion ero

Palkka on korvaus suoritetusta työstä ja usein varsinkin Suomessa sen 
perusteena on työhön käytetty aika. Palkan perusteena voi olla myös jokin 
muu tekijä, kuten esim. tietty työsuoritus, myyntitulos, henkilön pätevyys 
tai työn vaativuus. Palkka on useimmille työntekijöille toimeentulon 
edellytys ja hyvinvoinnin peruslähtökohta. Yrityksille palkat ovat 
puolestaan kustannuseriä, joten palkkamarkat tulisi saada tuottamaan 
mahdollisimman hyvin.
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Palkkiot ovat taas normaalin palkan lisäksi maksettavia eriä, joiden 
suuruus on sidottu yleensä joihinkin ennalta sovittuihin tulos- tai 
suoritusmittareihin. Palkkioiden perusteena voi olla esim. tietyn 
tulosyksikön tai koko yrityksen tulos, tietty provisio jostain 
myyntimäärästä tai vaikka saavutettujen asiakaskontaktien määrä. 
Palkkioiden maksutapa voi olla myös jokin muu kuin raha.

Ei-rahalliset palkkiot ovat yleistyneet viime vuosina myös Suomessa. Ne 
voivat olla esim. luontoisetujen muodossa maksettuja korvauksia, loma- 
tai virkistysmatkoja, golfosake tai yrityksen kustantama matkapuhelin. 
Joissakin yrityksissä on myös suunnitteilla ottaa käyttöön palkkiomalleja, 
joissa kaikilla asioilla olisi tietty hinta. Jos henkilöstöön kuuluva haluaisi 
palkkiona rahan sijasta vaikka polkupyörän niin sekin olisi mahdollista 
(Huokuna 1986, 34).

Palkkiot ovat oikein käytettyinä tehokkaita organisaation johtamisvälineitä 
ja henkilöstön ohjausvälineitä. Niillä tulisi kyetä myös vaikuttamaan 
työtyytyväisyyteen sekä ohjaamaan ihmisten työsisällön kehittämistä.

Palkat ja palkkiot muodostavat yhdessä henkilön kokonaisansion. 
Kokonaisansio muodostuu useista eri palkan ja palkkioiden osista tai 
niiden yhdistelmistä. Kokonaisansio voidaan myös jakaa kiinteän ja 
muuttuvan palkan sekä muuttuvien palkkioiden osiin. Kiinteä palkka 
perustuu tavallisesti henkilökohtaiseen pätevyyteen ja työn vaativuuteen. 
Muuttuva palkka muodostuu sen sijaan ennalta sovittujen suoritus- tai 
tulosmittareiden perusteella, joita ovat esim. urakkakorvaukset, 
määräpaikat, tulospalkat jne.

Muuttuvat palkkiot ovat normaalisti palkan lisäksi maksettuja korvauksia, 
jotka muodostavat myös osan kokonaisansioista. Palkkioiden suuruus 
vaihtelee ennalta sovittujen mittaustapojen mukaan. Palkkioiden 
perusteena voi olla yrityksen tulos, myynti tai vaihtoehtoisesti 
esimerkiksi hankittu asiakasmäärä.
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KUVIO 2.1.1. KOKONAISANSION MUODOSTUMINEN. 
LÄHDE: VARTIAINEN YM. (TOIM.) 1993, 116.

2.1.2
Palkkaustavat

Tarkasteltaessa eri palkkaustapoja on niissä selvästi nähtävissä tämän 
tutkielman kappaleen 2.1 alussa mainittu työntekijän ansio-näkökulman ja 
yrityksen kustannus-näkökulman optimaalinen yhteensovittaminen.
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Näin on siitäkin huolimatta, että eri palkkaustavat poikkeavat perusteiltaan 
varsin huomattavastikin toisistaan.

Eri palkkaustavat voidaan jakaa tärkeimpien palkkausjärjestelmien 
mukaisesti aikapalkkaukseen, suorituspalkkaukseen ja palkkio- 
palkkaukseen. Aikapalkkaus ja suorituspalkkaus ovat palkkaustapojen 
perusmuotoja, kun taas palkkiopalkkaus on näiden kahden välimuoto, 
joten siinä on nähtävissä sekä aikapalkkauksen että suorituspalkkauksen 
tunnusomaisia piirteitä.

PALKKAUSTAVAT iillllillliiliiii

.•iVXJviV“ URAKKA
il

OSAI RAKK. V PALKKIO
PALKKA PALKKA PALKKA PALKKA

■■■il ■ ¡g
mk/tunti tai 

m k/k uu kausi
МШШШшШШшШШШ

mk/kappale mk/tunti + 
mk/kappale

mk/tunti +
% tuloksesta

Palkka Palkka Palkka Palkka

Suoritus Suoritus Suoritus Tulos

MUUT RAHALLISET PALKKIOT
■Щг

MUUT PALKITSEMISTAVAT

KUVIO 2.1.2. ERILAISET PALKKAUSTAVAT.
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2.1.2.1
Aikapalkkaus

Aikapalkkausta sovelletaan useimmiten toimihenkilöiden ja johtavassa 
asemassa olevien palkkaukseen, kun taas nimenomaan 
tuotantoprosesseissa suorittavia töitä tekevien keskuudesssa muilla 
palkkaustavoilla on nykyisin aikapalkkausta suurempi merkitys.

Aikapalkkauksessa palkka määräytyy sen ajan mukaan, jonka työntekijä 
on tietyn ajanjakson kuluessa ollut työssä. Aikapalkan määräytymisen 
perusyksikkönä sovelletaan usein joko tuntia, viikkoa tai kuukautta, 
jolloin vastaavasti puhutaan tunti-, viikko- tai kuukausipalkasta.

Aikapalkkauksessa on omat hyvät ja huonot puolensa. Aikapalkkauksen 
selvinä etuina voidaan nähdä, että palkkajärjestelmä on yksinkertainen ja 
työntekijän ansio varsin helposti laskettavissa. Myös palkkakustannusten 
suuruus on varsin yksinkertaisesti arvioitavissa. Aikapalkkauksessa ei 
myöskään ole vaaraa, että tuotteiden laatu heikkenisi, jos työntekijä 
pyrkisi mahdollisimman suureen suoritemäärään silloin, kun 
palkkaperusteena olisi esim. valmiiden tuotteiden määrä. 
Aikapalkkauksessa on myös helposti otettavissa huomioon työntekijän 
pitkä palvelusaika, laadullisesti korkea ammattitaito sekä muita vastaavia 
seikkoja palkkaperusteita määriteltäessä.

Aikapalkkaukseen liittyy myös joukko haittoja. Aikapalkkaus ei kannusta 
työntekijää välittömästi millään tavalla. Myös työtehon valvonta saattaa 
aiheuttaa melkoisesti kustannuksia tai muita haitallisia seuraamuksia. 
Samoin suoriteyksikköä kohti laskettavissa oleva palkkameno voi olla 
vaikeasti arvioitavissa ja se voi muutella rajustikin aikapalkkausta 
sovellettaessa (Honko 1983, 96).

Aikapalkkaus voidaan myös jakaa työkohtaiseen, henkilökohtaiseen tai 
suorituskohtaiseen aikapalkkaukseen. Työkohtainen aikapalkka sisältää 
vain työkohtaisen osan. Tällöin kaikki samassa työssä olevat palkansaajat 
saavat samaa palkkaa riippumatta siitä, miten he työnsä tekevät.

20



Henkilökohtainen aikapalkka sisältää työkohtaisen osan lisäksi myös 
henkilökohtaisen osan, jolloin palkan suuruuteen vaikuttaa myös se, miten 
työnsä tekee tai esimerkiksi toisia työntekijöitä suurempi vastuu 
työsuorituksesta kuin muilla samaa työtä tekevillä.

Suori tuskohtaiseen aikapalkkaan sisältyy lisäksi työmäärään tai 
tuottavuuteen perustuva osa, jonka suuruus määritellään kuitenkin yleensä 
vasta pitemmän ajanjakson tuloksen perusteella.

Aikapalkkausta sovelletaan etenkin silloin, kun aikaansaadun 
suoritemäärän mittaaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Näin on usein 
mm. johtavassa asemassa olevien henkilöiden keskuudessa. Aikapalkkaa 
sovelletaan yleisesti myös silloin, kun työntekijän ei ole mahdollista tai 
sallittuakaan vaikuttaa työn nopeuteen, kuten erilaisissa kuljetustöissä. 
Aikapalkkausta on myös hyvä pitää palkkaperusteena silloin, kun työn 
laatu on yritykselle erityisen tärkeää (Heiskanen ym. 1986b, 22).

2.1.2.2
Suorituspalkkaus

Suorituspalkkauksen tyypillisin muoto on urakkapalkkaus, jolle on 
tunnusomaista se, että työntekijän ansio on suoraan riippuvainen hänen 
suorituksestaan. Jos kysymyksessä on puhdas urakkapalkkaus, on ansio 
tällöin tavallisesti suoraan riippuvainen aikaansaadusta suoritemäärästä.

Urakkapalkkauksessa saattaa esiintyä joukko toisistaan poikkeavia 
muunnoksia, joiden yleisperiaatteet kuitenkin ovat samat. Niinpä 
urakkapalkkaus voi perustua yksilöurakkaan tai sopimukseen yrityksen ja 
yksittäisen työntekijän välillä. Toisena mahdollisuutena on ryhmäurakka, 
joka taas perustuu sopimukseen yrityksen ja useiden työntekijöiden 
muodostaman ryhmän välillä. Urakkapalkkauksessa sovellettavia 
erityistapauksia ovat kappaleurakka eli tietyssä aikayksikössä aikaansaatu 
tuotemäärä tai aikaurakka, jolloin kysymyksessä on tietyn työn tekeminen 
tietyn ajan kuluessa.
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Urakkapalkkausta käytettäessä sen etuja ovat, että se on työntekijää 
kannustava palkkaustapa. Kannustavuudesta johtuen taas työtehon 
valvonnan tarve on vähäinen ja palkkakustannukset ovat ennakolta varsin 
luotettavasti arvioitavissa sekä työntekijää että suoriteyksikköä kohti.

Urakkapalkkauksen haittoja ovat puolestaan suoritteiden laadun 
valvonnan tarve, joka on selvästi suurempi urakkapalkkausta 
sovellettaessa kuin aikapalkkausta sovellettaessa. Urakkapalkkausta 
käytettäessä laatu saattaa silti heiketä, vaikka sitä valvottaisiinkin 
tehokkaasti. Urakkapalkkauksen yksi huono puoli on myös se, että se on 
varsin riskialtis sekä työnantajalle että työntekijälle. On nimittäin 
olemassa vaara, että palkat liukuvat liikaa ylös tai että ne jäävät 
odottamattoman pieniksi. Tätä on toisinaan voitu lieventää työntekijän 
kannalta siten, että työntekijöille taataan aikaansaadusta suoritemäärästä 
riippumatta tietty minimiansiotaso. Tällöin puhutaan usein ns. 
osaurakkapalkasta.

Urakkapalkkauksen soveltamisessa on tärkeää se, että suoritusten 
mittaaminen ja niiden ennakolta määrittäminen on mahdollista. Tähän 
liittyy läheisesti myös se urakkapalkkauksen soveltamisen edellytys, että 
samanlainen tai samantapainen työ uusiutuu useampia kertoja. 
Urakkapalkkauksen mielekkään soveltamisen kannalta on merkitystä 
yhtälailla sillä seikalla, että saavutukset ovat työntekijästä riippuvia. Hän 
voi täten vaikuttaa niihin välittömästi omalla panoksellaan. Sellaisia töitä, 
joihin urakkapalkkausta kannattaisi mielellään soveltaa, ovat nimenomaan 
teollisuudessa monet valmistusprosesseihin kuuluvat työt samoin kuin 
erilaiset lajittelutyöt sekä eräät kuljetustyöt. Yleisenä suuntauksena on 
nähtävissä pyrkimys soveltaa urakkapalkkausta yhä useampiin töihin ja 
myös sellaisiin töihin, jotka ovat teollisuuden valmistusprosessien 
ulkopuolella (Honko 1983, 98).

Urakkapalkkauksessa ja muissa suorituspalkkauksissa on palkanmaksu- 
perusteena pelkästään työsaavutus. Työsaavutus tulisi pyrkiä mittaamaan 
tapauskohtaisesti mahdollisimman sopivin yksiköin. Kun sopiva yksikkö 
on löydetty, ja kun sille on sovittu tietty hinta, saadaan määräpalkkio 
lasketuksi kertomalla tämä hinta tehtyjen yksiköiden määrällä.
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Kun työsaavutusta mitataan pelkästään työmäärän avulla, kutsutaan 
suorituspaikkaa silloin urakka- tai bonuspalkaksi. Suorituspaikkaa 
kutsutaan taas palkkiopalkaksi, mikäli palkan perusteena on jokin muu 
kuin ainoastaan pelkkä työmäärä. Tällöin voidaan puhua myös 
provisiopalkasta (Heiskanen ym. 1986, 22) & (Gustafsson ym. 1994, 36).

2.1.2.3
Palkkiopalkkaus

Palkkiopalkkaus on aikapalkan ja suorituspaikan (urakkapalkan) 
yhdistelmä. Palkkiopalkkauksessa työntekijä saa tietyn ansion ja 
yritykselle koituu tietty palkkakustannus aikaansaadusta suoritemäärästä 
riippumatta. Tässä suhteessa palkkiopalkkaus muistuttaa aikapalkkausta. 
Palkkiopalkkauksessa työntekijän ansio lisääntyy kuitenkin aikaansaadun 
suoritemäärän kasvaessa, mikä tuo palkkiopalkkausjärjestelmään puhtaan 
suorituspalkkauksen piirteitä. Tällaisia piirteitä liittyy myös siihen 
ilmiöön, että suoriteyksiköltä laskettujen yrityksen palkkakustannusten 
aleneminen suoritemäärää lisättäessä on varsin vähäistä.

Tyypillisiä esimerkkejä palkkiopalkkauksesta ovat jo vanhastaan 
Bedaux'n, Halseyn ja Rowanin järjestelmät. Nämä kaikki järjestelmät ovat 
päälinjoiltaan samansuuntaisia. Niille on tunnusomaista, että työntekijä 
saa tietyn ennakolta sovitun tuntipalkan ja tämän lisäksi ansion, jonka 
suuruus riippuu todellisen työsaavutuksen suhteesta tiettyyn ennalta 
sovittuun perussuoritukseen. Mitä enemmän työntekijän todellinen 
suoritus poikkeaa suotuisaan suuntaan perussuorituksesta, sitä 
korkeammaksi nousee palkan muuttuva osa.

Usein myös myynnistä vastuunalaisen ja sitä suorittavan henkilökunnan 
palkkauksessa sovelletaan erilaisia todellisesta saavutuksesta riippuvia 
lisiä. Saavutuksen mittana on tällöin yleensä myynnin arvo tai katetuotto.
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Yrityksien ylimmän johdon sekä yleensäkin vastuunalaisen henkilökunnan 
palkkauksessa saatetaan soveltaa palkkaustapoja, joissa kiinteän palkan 
lisäksi maksetaan tietyllä tavalla mitatusta saavutuksesta riippuvia lisiä. 
Suurimpana vaikeutena on tällöin usein löytää sellaisia mittareita, joiden 
avulla olisi välittömästi mahdollista mitata johtavien henkilöiden 
aikaansaannoksia.

Arvosteltaessa erilaisten palkkaustapojen edullisuutta yrityksen ja 
toisaalta työntekijöiden näkökulmasta on tärkeänä seikkana otettava 
huomioon, ettei eri palkkaustapoja voida suoraan verrata keskenään esim. 
sillä tavoin, että vertailuperusteeksi otettaisiin sama saavutus tai 
aikaansaannos. Jo eri palkkaustapojen luonteeseen kuuluu, että eri 
palkkaustapoja sovellettaessa saavutukset huomattavastikin poikkeavat 
toisistaan. Nimenomaan tästä seikasta johtuu, että yrityksen 
palkkakustannukset suoriteyksiköltä ja työntekijän ansio aikayksikössä 
voivat kummankin osapuolen näkökulmasta muodostua urakkapalkkausta 
sovellettaessa edullisemmiksi (yksikkökustannukset alemmiksi ja ansio 
aikayksikössä korkeammaksi) kuin sovellettaessa aikapalkkausta. Eri 
palkkaustapojen kohdalla on perimmältään kysymys myös tulonjaosta ja 
tästä näkökulmasta katsottuna palkkauksen ongelmia tarkastellen etsitään 
jatkuvasti uusia, kehittyneempiä muotoja tulonjaon oikeudenmukaiseksi 
jakamiseksi (Honko 1983, 100).

2.1.3
Palkkaa täydentävät palkkiot

Perinteisissä palkkaustavoissa otetaan huomioon yleisesti hyväksytyt 
oikeudenmukaisuus- ja kannustavuustekijät: työn vaativuus, henkilön 
pätevyys ja työsaavutukset. Henkilökohtainen ahkeruus on edelleen 
tärkeä, mutta nykyisin tarvitaan entistä enemmän myös yrityksen 
kokonaisuuden ymmärtämistä ja sen huomioonottamista omassa työssä.
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Liiketoiminnan onnistuminen edellyttää kaikkien henkilöstövoimavarojen 
hyvää yhteispeliä ja pitkäjänteistä työskentelyä tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tästä syystä tarvitaan erilaisia täydentäviä 
palkkaustapoja, joilla tämä ohjaus ja kannustus hoidetaan. Samalla työn 
mielekkyys ja sisältö paranevat, kun työn tavoitteet ja tarkoitus ovat 
selkeät.

Perinteiset palkkaustavat määräytyvät yleensä eri työehtosopimusten 
mukaan, jolloin eri sopimusten piirissä olevat henkilöt ovat myös eri 
palkkajärjestelmän piirissä. Yrityksessä on useampia intressiryhmiä, jotka 
pyrkivät ajamaan omia etujaan. Se on johtanut henkilöstöryhmien välisiin 
muureihin ja haitannut yhteistyötä. Nykyisin tarvitaan kuitenkin 
yrityksissä organisaation ja eri henkilöstöryhmien välistä kitkatonta 
yhteistoimintaa yhteisen tuloksen tekemiseksi.

Palkkaa täydentävät palkkiot ovat yleensä täydentämässä sopimuksiin 
perustuvia säänneltyjä palkkoja. Niitä ei yleensä tunneta 
työehtosopimuksissa eikä niihin myöskään liity minkäänlaisia 
minimisäännöksiä.

Koska täydentävät palkkaustavat eivät ole säädeltyjä, niitä on hyvin 
erilaisia. Samoin niiden nimitykset ovat hyvin kirjavia. Usein 
samanlaisilla palkkioilla voi olla mitä erilaisimpia nimityksiä kuten 
tulospalkkio, bonuspalkkio, tavoitepalkkio, voittopalkkio tai esimerkiksi 
kannustepalkkio (Gustafsson ym. 1994, 40).

Tulospalkkiota maksetaan ennalta asetettujen kehitystavoitteiden 
saavuttamisesta. Sen avulla voidaan tehokkaasti ohjata organisaation 
toimintaa onnistumisen kannalta keskeisiin asioihin. Tulospalkkion yksi 
keskeisiä tavoitteita onkin saada jokainen yksilö mukaan tuloksen 
kehittämiseen.
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Tulospalkkiojärjestelmien käyttö on lisääntynyt viime vuosina 
voimakkaasti. Tämä kehityssuunta näyttää vain jatkuvan. 
Tulospalkkiojärjestelmä onkin varsin käyttökelpoinen palkkiojärjestelmä, 
mutta on myös huomattava, että se on aina yrityskohtainen ja näin ollen se 
on rakennettava jokaiseen yritykseen sen erityistarpeiden mukaisesti, jotta 
päästäisiin parhaisiin tuloksiin.

Toinen varsin yleinen tuloksesta palkitsemisen muoto on jakaa 
henkilöstölle palkkio-osuus yrityksen voiton perusteella. Sitä kutsutaan 
voittopalkkiojärjestelmäksi ja sen perusteena on yleensä yrityksen 
käyttökate tai sen jälkeinen tuloslaskelman erä. Järjestelmän negatiivinen 
puoli on siinä, että koska palkkion perusteena on tuloslaskelma, on 
yrityksen tuloksen riippuvuus omasta työsuorituksesta varsin kaukainen ja 
vaikeasti hahmoteltavissa. Lisäksi yrityksen hallitus voi päättää 
esimerkiksi tiettynä vuonna ylisuurista investoinneista, jolloin voittoa ei 
synnykään, vaikka henkilöstö olisi suorittanutkin työnsä erinomaisesti.

Yksi tapa jakaa henkilöstölle palkkioita on aloitepalkkiot. Aloitepalkkio 
on hyvin perinteinen tapa palkita kekseliäisyydestä ja luovuudesta. Sen 
maksuperusteista on yleensä laadittu yrityskohtaiset säännöt. Ajatus 
aloitepalkkiosta on hyvä, koska on vähintäänkin kohtuullista palkita 
ideasta, josta on yritykselle konkreettista hyötyä. Monissa yrityksissä on 
kuitenkin liian jäykillä aloitejärjestelmillä ja byrokratialla viety koko 
pohja pois hyviltä ajatuksilta. Tarvitaan entistä joustavampia järjestelmiä, 
jotka antavat idean kehittäjälle mahdollisimman nopean palautteen. Hyvin 
toimiessaan aloitepalkkio on järkevä tapa palkita henkilöstöä ja 
samanaikaisesti kehittää yrityksen omaa toimintaa.

Hieman harvinaisempi, mutta myös mahdollinen tapa palkita henkilöstöä 
on myöntää kertapalkkioita. Näin voi tapahtua esim. yrityksen 
merkkivuoden kunniaksi. Joskus kertapalkkioita käytetään 
kertaluonteisina esimiesten harkintaan perustuvina palkkioina, jotka 
maksetaan välittömästi työntekijän hyvän suorituksen jälkeen.

26



Kertapalkkioilla voidaan saada hyviä tuloksia aikaan. Työmotivaatio 
kohoaa merkittävästi, kun palkkion saaja huomaa, että hänen työtään tai 
kekseliäisyyttään arvostetaan. Kertapalkkioita käytettäessä on tosin 
huomioitava, että niitä ei tulisi jakaa liian usein eikä liian varomattomin 
perustein, sillä on mahdollista, että niitä käytettäessä yrityksen yleinen 
palkka- ja palkitsemispolitiikka sotkeutuu (Gustafsson ym. 1994, 41).

Palkkioita mietittäessä on tärkeää kiinnittää myös huomio niiden 
suuruuteen. Tehtyjen selvityksien mukaan Suomessa maksetut 
maksimipalkkiot asettuvat noin 15 prosentin tuntumaan maksetuista 
palkoista. Ruotsissa vastaavasti ollaan selvästi matalammilla tasoilla. 
Siellä maksimipalkkiot ovat noin viiden-kuuden prosentin luokkaa 
maksetuista palkoista (Peura 1988, 13).

Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että silloin, kun saavutetaan 
hyviä tuloksia, tulee myös palkkion olla tuntuva. Vain reilu korvaus 
hyvistä suorituksista jää henkilöstön mieleen. Jos palkkio on liian pieni 
suhteessa normaaliin palkkaan, se voi aiheuttaa pelkkää turhautumaa, jopa 
suuttumusta. Palkkion suuruutta mietittäessä olisi myös huomioitava sen 
maksuaikataulu. Jos palkkio on kovin pieni, on järkevämpää maksaa 
hieman suurempi summa harvemmin, jolloin se on tuntuvampi kuin 
kuukausittain maksettava aivan mitättömän pieni palkkio.

Jos palkkion suuruus on kovin korkea, voidaan takaisku kokea hyvin 
voimakkaana silloin, kun asetettua tavoitetta ei saavutetakaan. Se saattaa 
merkitä motivaation laskua tai jopa taantumaa. Tulos voi jäädä 
huonommaksi kuin jos palkkiojärjestelmää ei olisi lainkaan. Tämän 
johdosta on hyvä pitää mielessä, ettei palkkion suuruutta pidä koskaan 
nostaa liian suureksi maksettuihin palkkoihin nähden ilman todella hyviä 
perusteita. Palkkiosummille asetettu tietty maksimitaso estää tämän 
mahdollisuuden (Gustafsson ym. 1994, 91).

Palkkiosummille katon asettaminen on paikallaan varsinkin silloin, kun 
ollaan epävarmoja tunnuslukujen kehityssuunnista. Tälläinen tilanne 
saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun pelätään tehokkuuden kasvun 
vaarantavan laatua.
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Vastaavasti yrityksen myyntiponnistelut eivät saa johtaa kerman 
kuorintaan markkinoilta ilman pitkäjänteisyyttä. Myös yrityksen 
budjetointikäytännössä olevat puutteet ja mahdollinen tavoiteasettelun 
epävakaisuus voivat edellyttää palkkioiden kattoarvojen käyttöä.

Katon asettamisessa saattaa olla myös joitakin haittapuolia. Se saattaa 
toimia kehityksen jarruna. Henkilöstö saattaa kokea, ettei sen jälkeen 
kannata yrittää ja näin organisaatio pysyttelee mieluummin kattoarvon 
alapuolella. Tällöin palkkauksen kannustava merkitys voi todella kadota. 
Kun katto on oikein asetettu, saattaa se toisaalta muodostaa sopivan 
haasteen, jota kohti aktiivisesti ponnistellaan.

Keskeinen asia katon asettamisessa on, että maksimitaso arvioidaan 
todella haasteelliseksi, jolloin siitä ei muodostu tasannetta, jonka 
tuntumaan pysähdytään. Jos taas maksimitaso saavutetaan varsin 
normaaleissa olosuhteissa, on harkittava sen vaihtamista. Silloin, kun 
kehitysmahdollisuudet puolestaan tunnetaan tarkoin, ei kattoa tarvita 
ollenkaan (Gustafsson ym. 1994, 96).

Koska edellä oli jo puhetta, että aivan pieni palkkiosumma saattaa 
enemmän ärsyttää kuin palkita saajaansa, on toisinaan käytössä 
palkkiomalleja, joihin on asetettu alkukynnys, jonka jälkeen vasta 
palkkioita aletaan maksaa. Tämä aikaansaa myös erityistä yrittämistä 
silloin, kun tulos näyttää jäävän hiukan alle asetetun tavoitetason.

Eräs käytetty palkkiomalli on porrastettu palkkiojärjestelmä. Silloin, kun 
halutaan päästä hyvään tulokseen, mutta henkilöstö on epävarma tai 
huonosti sitoutunut maksimitavoitteeseen, on porrastettu palkkiomalli 
varteenotettava vaihtoehto. Sitoutumista pyritään tällöin saavuttamaan 
välitavoitteiden kautta, yksi askel kerrallaan. Porrastettu 
palkkiojärjestelmä voi olla myös yhden portaan palkkiomalli. Sitä voidaan 
käyttää esimerkiksi silloin, kun tavoitteen saavuttaminen on ensisijaisen 
tärkeää. Myös monissa projekteissa käytetään usein yhden portaan 
palkkiomallia. Tällöin jos tavoitteessa onnistutaan, saadaan palkkio, mutta 
muutoin ei saada mitään (Gustafsson ym. 1994, 94).
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KUVIO 2.1.3. ERILAISIA PALKKIOMALLEJA. 
LÄHDE: GUSTAFSSON YM. 1994, 94-95.

Edellä olen käsitellyt ainoastaan rahallisia tai taloudellisiin korvauksiin 
perustuvia palkkioita. Viime vuosina kuitenkin rahallisten palkkioiden 
lisäksi myös ei-rahalliset palkkiot ovat yleistyneet varsin nopeasti 
kansainväliseen tapaan myös Suomessa ja niiden osuus kaikista käytössä 
olevista palkkioista on jatkuvasti kasvanut.

Ei-rahallisia palkkioita ovat kaikki muut paitsi rahalla korvattavat 
palkkiot. Tyypillisiä ei-rahallisia palkkioita ovat mm. henkilöstölle 
myönnetyt virkistys- ja kannustematkat, harrastekurssit, golf- tai 
lomaosakkeet, erilaiset harrastustarvikkeet tai esimerkiksi matkapuhelin.
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Ei-rahallisia palkkioita ovat myös ns. aineettomat palkkiot. Aineettomia 
palkkioita voivat olla esimerkiksi muodolliset ylennykset, tittelit, 
nimitykset, koulutus- ja kehitysohjelmat, haastavammat ja 
monipuolisemmat työtehtävät, viihtyisämpi työympäristö, lisävapaat, 
palkintopäivälliset tai kiitoskirjeet hyvinsuoritetuista työtehtävistä.

2.2
Palkitseminen

Palkitseminen on investointi yrityksen henkilöstöön. Palkitsemisen 
perimmäisenä tarkoituksena on henkilöstön voimavarojen käytön 
tehostaminen ja organisaation yhteistyön parantaminen.

Kim yritys on vapaaehtoisesti ottamassa käyttöön ylimääräisen 
palkitsemisjärjestelmän, joka aiheuttaa myös yritykselle kustannuksia, on 
sen käyttöönotolla oltava perusteltu syy sekä selkeät taloudelliset 
perusteet. Palkitsemisella on siis saavutettava jotain sellaista, mitä ei 
perinteisillä palkkaustavoilla voida saavuttaa.

Palkitsemisella halutaan tavallisesti aikaansaada yrityksen kehittymistä ja 
tällä tavalla säilyttää sen kilpailukyky tai jopa parantaa sitä. On siis 
saavutettava parannusta, josta osa jaetaan henkilöstölle palkkioina. Tämän 
johdosta yrityksen on tarkkaan arvioitava palkitsemisesta saavutettavissa 
oleva hyötyjä siitä aiheutuvat kustannukset.

Palkkiojärjestelmän on oltava yksiselitteisesti yritykselle kannattava. Sen 
on tuotettava lisätulosta. Sen on myös sopeuduttava yrityksen 
palkkapolitiikkaan niin, että palkkasuhteet pysyvät suunnilleen oikeassa 
järjestyksessä.

Palkitsemisen mitoituksessa on myös muistettava, että palkkioista 
maksetaan aivan samalla tavalla kaikki palkkasivukustannukset kuin 
muistakin palkoista. Kaikki palkitsemisesta aiheutuvat kustannukset ovat 
näin ollen vähentämässä omalla osuudellaan tuloksen parantumisen 
aiheuttamaa tuottoa ja siten koko palkitsemisjärjestelmän kannattavuutta 
(Gustafsson ym. 1994, 89).
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2.2.1
Palkitsemisen perusteet

Palkitsemisen perusteina voi olla useita kriteereitä, joiden perusteella 
henkilöstöä halutaan palkita. Palkitsemisen perusteina voi olla esimerkiksi 
työvuodet, jotka henkilö on ollut saman työnantajan palveluksessa, 
osaaminen, vastuu, työolosuhteet, tulos, myyntimäärä tai työn kuormitus. 
Palkitsemisen perusteita onkin olemassa useita ja tärkeää olisi huomioida 
yrityksen ja sen toimialan erityistarpeet, kun sopivia palkitsemisen 
perusteita mietitään.

Esimiesten on pidettävä huolta siitä, että palkitsemisen eri osatekijöiden 
perusteet ovat kohdallaan ja että ne vastaavat todellista tilannetta sekä 
yrityksen kehitystarpeita. Hyvinkin suunniteltu palkitsemispolitiikka 
menettää nopeasti toimivuutensa ja kannustavuutensa, jos esimiehet eivät 
tunne aktiivista vastuuta sen ylläpitämisestä.

Palkitsemisjärjestelmää suunniteltaessa tulisi huomioida, että 
palkitsemisen perusteet valittaisiin oikein. Ensinnäkin jokaisen työntekijän 
tulisi tietää ja tuntea kaikki palkitsemisen perusteet, jotka vaikuttavat 
hänen omiin ansioihinsa. Lisäksi kaikkien palkitsemisen perusteiden tulisi 
olla sellaisia, joihin henkilö voi todella omalla toiminnallaan ja 
ponnisteluillaan vaikuttaa. Muuten palkitsemisjärjestelmä menettää 
merkityksensä. Jos henkilön ponnistelut ja suoritukset eivät tuokaan 
tavoiteltua palkkiota, ei tämä henkilö jaksa enää kiinnittää huomiotaan ja 
mielenkiintoaan palkitsemisen perusteisiin. Olisi myös tärkeää, että 
palkitsemisen perusteilla on selkeät syyt olemassaololleen. Niiden tulisi 
perustua henkilöstön motivointiin ja yrityksen toiminnan tehostamiseen. 
Henkilöstön tulee tarvittaessa voida aina kysyä esimiehiltään perusteluja 
tehtyihin ratkaisuihin (Gustafsson ym. 1994, 75 ja 89).
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2.2.2
Yksilön, ryhmän vai koko organisaation palkitseminen

Palkitsemisen yksi olennainen osaamisalue on se, miten palkkio jaetaan 
organisaation sisällä niin, että organisaation jäsenet kokevat sen 
mahdollisimman oikeudenmukaiseksi. Samalla tulee miettiä sitä, 
maksetaanko palkkio henkilöstölle suhteutettuna henkilökohtaiseen 
palkkaan, vai onko se kaikille samansuuruinen, tai olisiko jokin muu 
jakoperuste käyttökelpoinen.

Jos palkitaan koko ryhmää, jonka palkkahajonta on pieni, on järkevää 
antaa kaikille sama palkkio riippumatta palkkojen suuruudesta, mutta jos 
palkkahajonta on suuri, on viisasta miettiä palkkioiden jonkinlaista 
porrastamista, sillä muuten suuripalkkaiset eivät saisi suhteessa yhtä 
suurta kannustusta palkitsemisesta. Eri henkilöstöryhmillä on yleensä 
varsin erilaiset palkkaustavat ja myös tämä tulisi huomioida 
palkitsemisessa.

Palkitsemisjärjestelmässä mukana oleville esimiehille tulisi suunnitella 
palkitsemismallia siltä pohjalta, että heillä kaikilla olisi yhteisiä mittareita, 
joiden perusteella heitä palkittaisiin. Näin taattaisiin heidän tasapuolinen 
ja oikeudenmukainen palkitseminen.

Palkkioiden jakamisessa on hyvä miettiä yksilö- tai ryhmäpalkitsemisen 
etuja ja haittoja. Yksilöiden palkitsemisella on selkeästi 
ryhmäpalkitsemista suurempi motivointivaikutus, mutta toisaalta monet 
tulokset ovat usein ryhmän yhdessä saavuttamia, eikä niitä näin ollen 
voida helposti yksilöidä, kenen saavutuksia ne oikeastaan lopulta ovat. 
Usein ryhmäpalkitseminen saattaisi ollakin parempi koko organisaatiota ja 
sen yhteishenkeä ajatellen, mutta jos ryhmäpalkkioista syntyy 
"automaatti" organisaation jäsenille ilman mitään suoritusvelvoitteita, ei 
sen puoltamiselle löydy hyviä perusteita. Palkkioiden jakaminen osittain 
ryhmä- ja osittain yksilöpalkkioihin saattaisikin olla tehokkain ja 
oikeudenmukaisin palkitsemisratkaisu eri vaihtoehdoista (Gustafsson ym. 
1994, 100).
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2.2.3
Palkitsemisen aikajänne

Yritysten talouden suunnittelu- ja tilikaudet ovat yleensä yhden vuoden 
mittaisia. Näin saattaisi helposti kuvitella, että kerran vuodessa jaettava 
palkkio olisi paras mahdollinen palkkiojakson aikaväli. Tämä ei 
Ionienkaan pidä missään nimessä paikkansa. Jos palkkio jaettaisiin 
ainoastaan kerran vuodessa, unohtuisi se hyvin nopeasti henkilöstön 
keskuudessa ja menettäisi näin kannustevaikutuksensa, vaikka se olisikin 
tuntuvasti suurempi kuin kolme-neljä kertaa vuodessa jaettavat palkkiot.

Yrityksen ylimmän johdon osalta tilanne saattaa usein ollakin niin, ettei 
heitä palkita kuin yrityksen tilikauden tuloksen perusteella ja toisissa 
maissa on käytössä jopa järjestelmiä, joissa ylimmän johdon palkkiot 
muodostuvat useampien tilikausien perusteella.

Yleisesti ottaen onkin näin, että palkkiojaksojen tulee olla sitä pitempiä, 
mitä korkeammalla organisaatiotasolla henkilö on. Onhan itsestään selvää, 
että toimitusjohtajan tulee suunnata katseensa kauas tulevaisuuteen, 
operatiivisen johdon taas toiminnan edellytyksiin ja suorittavan 
työportaan puolestaan päivän tuotantomäärän ja -laadun tekemiseen.

Palkitsemisen aikajänteenä olisi hyvä käyttää jotain muuta aikaväliä kuin 
normaalia palkanmaksukautta. Silloin korostuu paremmin kannustuksen 
merkitys nimenomaan työsuoritusten perusteella sekä se, että palkkio on 
erillään perinteisestä palkkauksesta. Samalla yrityksen henkilöstö mieltää, 
että palkkio on tavallisesti riskinalainen kustannus yritykselle ja sen 
suuruus riippuu yrityksen tuloksesta tai jostain muusta 
palkitsemisperusteesta. Palkkiota ei tule itsestään, vaan ainoastaan 
tekemällä parempia työsuorituksia tai aikaansaamalla parempia tuloksia.

Vaikka henkilöstön lopullinen kokonaispalkkio muodostuisikin 
esimerkiksi yrityksen vuoden kokonaistuloksen mukaan, olisi kuitenkin 
hyvä miettiä erilaisten osapalkkioiden maksua, jotta henkilöstö kokisi 
kannustusvaikutuksen useammin kuin kerran vuodessa.
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Vähintään puolivuosittain tai ehkä jopa neljännesvuosittain tapahtuva 
palkitseminen pitää henkilöstön suoritushalun virkeänä, mutta toisaalta 
kuukausittain maksettava palkkio alkaa menettää kannustusvaikutuksen, 
koska sitä aletaan pitää liian paljon kuukausittain maksettavana 
korvauksena suoritetusta työstä eikä niinkään hyvistä aikaansaannoksista 
(Gustafsson ym. 1994, 102).

2.3
Palkitsemisen tavoitteet

Asetettaessa tavoitteita palkitsemiselle, on tärkeää huomioida, että 
palkitsemisen tavoitteet tukevat myös yrityksen toiminnan päätavoitteita. 
Siten palkitseminen ei saa millään tavoin olla ristiriidassa sen enempää 
tulostavoitteiden kuin liikeidean tai strategisten päätöstenkään kanssa.

Palkitsemisen tavoitteita määriteltäessä yrityksen johto siis määrittää, 
mitkä ovat ne keskeiset tavoitteet, joihin halutaan henkilöstön kiinnittävän 
erityistä huomiota seuraavan palkitsemiskauden aikana.

Palkitsemisen yksi keskeisempiä tavoitteita on, että sen tulee tukea 
yrityksen menestymistä ja motivoida henkilöstöä tavoitteelliseen 
työskentelyyn. Tehokkaalla palkitsemisjärjestelmällä on useita 
vaatimuksia, jotta se kykenisi toimimaan odotetulla tavalla. Yksi 
tärkeimmistä on motivoivuus. Palkitsemisen tulee motivoida palkansaajia 
pyrkimään työnantajan asettamiin tavoitteisiin, kuten esimerkiksi 
hankkimaan työssä tarvittavia tietoja, taitoja ja osaamista, tekemään 
työnsä hyvin, olemaan yhteistyökykyisiä ja ylläpitämään vireää 
työkuntoa. Näin ollen palkitsemisen avulla olisi luotava organisaatioon 
oppimisympäristö, jossa henkilöstön ja yksilöiden ammatillinen 
kehittyminen olisi jatkuvaa, ja jossa työntekijöillä olisi mahdollisuus 
henkiseen kasvuun (Nurminen 1990, 8).
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Palkitsemisen yksi tärkeimmistä tavoitteista on myös tehokkuus. 
Palkitsemisjärjestelmän tulisi olla sellainen, että se motivoi 
mahdollisimman tehokkaasti palkansaajia työntekoon, tukee esimiesten 
arvovaltaa ja sopeutuu riittävän joustavasti kuhunkin vallitsevaan 
tilanteeseen. Mitä paremmin palkitsemisjärjestelmä täyttää nämä 
vaatimukset, sitä parempi sijoitus palkat ovat palkanmaksajalle.

Palkitsemisjärjestelmän tulisi olla myös sellainen, johon jokainen sen 
vaikutuspiiriin kuuluva henkilö voisi itse vaikuttaa. Palkitsemisen 
motivointi vaikutuksen ja kannustavuuden kannalta olisi tärkeää, että 
jokainen henkilö pystyisi itse vaikuttamaan omaan ansiotasoonsa ja 
helposti toteamaan, miten hänen palkkionsa on laskettu ja mistä se 
muodostuu.

Tehokas palkitsemisjärjestelmä on myös joustava. Palkitsemisjärjestelmän 
on sopeuduttava aina kulloiseenkin tilanteeseen ja sen tulee huomioida 
sekä palkanmaksajan että palkansaajan edut. Samoin 
palkitsemisjärjestelmän on oltava riittävän yksinkertainen, jotta sitä 
voitaisiin tarvittaessa nopeastikin muunnella toiminnan kehittymisen 
mukaan.

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi tehokkaalta 
palkitsemisjärjestelmältä voidaan odottaa, että se on helposti 
ylläpidettävä, tarpeeksi yksinkertainen, yleisesti hyväksyttävä, 
tasapuolisesti hyötyä jakava sekä esimiestoimintaa tukeva (Heiskanen ym. 
1986a, 47).

2.3.1
Palkitsemisen merkitys työmotivaatioon

Motivaatiolla tarkoitetaan käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien 
tekijöiden järjestelmää. Motivoitunut käyttäytyminen on 
päämäärähakuista ja tarkoituksenmukaista käyttäytymistä. Motivoituneelle 
käyttäytymiselle on tyypillistä, että käyttäytyminen on vapaaehtoista ja 
yksilön tahdon alaista, kontrolloitua toimintaa (Juuti 1989, 30).
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Työmotivaatioon vaikuttaa useita eri tekijöitä. Jorma Sipilän kirjan 
"Asiantuntija ja johtaja" (1991, 39) mukaan työn mielekkyys on niistä 
keskeisin, varsinkin asiantuntijatasolla. Samoin palaute tehdystä työstä, 
omat kokemukset ja tuntemukset työssä onnistumisesta, tiedotus sekä 
työpaikan yhteishenki ovat tärkeitä osatekijöitä, jotka vaikuttavat 
työntekijöiden työmotivaatioon.

Palkitsemisella on myös erittäin merkittävä vaikutus ihmisen 
työmotivaatioon. Jos ihminen tiedostaa, että häntä tullaan palkitsemaan 
hyvistä suorituksista palkkiolla, hän motivoituu ja ihmisen 
motivoituminen saa hänet yrittämään entistä enemmän omaan työhön 
liittyvissä asioissa.

Ihmisen motivoitumiseen vaikuttaa myös olennaisesti se, pystyykö hän 
itse vaikuttamaan omiin palkkioihinsa ja niiden suuruuteen. Jos palkkio on 
koko organisaatiolle samanlainen, palkitsemisen motivointivaikutus on 
olennaisesti pienempi kuin sellaisissa tapauksissa, joissa palkkiot 
perustuvat henkilökohtaisiin työtuloksiin. Edellisiä palkkioita kutsutaan 
järjestelmäpalkinnoiksi ja jälkimmäisiä henkilökohtaisiksi palkinnoiksi. 
(Timpe 1989, 92).

Heikki Heiskanen (1990, 43) on esittänyt artikkelissaan "Yritystalous" - 
lehdessä palkan kolme motivointitapaa. Jos palkan ja palkkioiden 
motivointipotentiaali halutaan käyttää täysmittaisesti hyväksi, on 
palkkajärjestelmässä oltava nämä kolme palkan motivointiosaa: 1) 
peruspalkat on oikeudenmukaisesti porrastettu vaativuuden mukaan, joka 
saa ihmiset hankkiutumaan yhä vaativempiin tehtäviin; 2) kussakin 
toimessa palkat on porrastettu sen mukaan, miten hyvin palkansaaja 
työnsä tekee, jolloin ihmiset motivoituvat mahdollisimman hyviin 
työsuorituksiin; 3) maksetaan palkkioita yrityksen tuloksen perusteella, 
jolloin henkilöstö pyrkii suorittamaan työnsä kokonaisvaltaisesti 
taloudellisesti ajatellen sekä hyvään yhteistyöhön ja työtuloksiin pyrkien.
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Palkkajärjestelmän on myös täytettävä muutama muu ehto, ennenkuin se 
pystyy motivoimaan henkilöstöä mahdollisimman tehokkaasti. 
Palkkajärjestelmän on oltava palkansaajien tuntema ja heidän hyväksymä 
sekä sitä on käytettävä johdonmukaisesti ja automaattisesti ilman, että 
palkansaajien on kysyttävä palkkansa tai palkkioidensa perään. Tämä taas 
ei ole välttämättä aina helppoa, koska työpaikalla vallitseva alituinen 
kiire, tärkeämmät tehtävät, palkkaneuvottelut, työvoimapula ja monet 
muut seikat häiritsevät palkan ja palkkioiden motivoivaa käyttöä.

TYÖMOTIVAATION SYNNYTTÄJÄT

TYÖMOTIVAATIO

'I>\l\l N l’Aï U F E
OnmsfUlitKe» ja 
«ii.stt-niiMU

KUVIO 2.3.1.1. TYÖMOTIVAATION SYNNYTTÄJÄT.

37



Porter ja Lawler ovat tutkineet motivaation, työtyytyväisyyden ja 
työsuorituksen välistä yhteyttä. He selittävät, että motivaatio, 
työtyytyväisyys ja työsuoritus ovat erillisiä muuttujia, joiden väliset 
riippuvuudet eivät ole sellaisia kuin perinteisesti ollaan oletettu.

PORTERIN JA LAWLERIN MALLI

Г
Palkkioiden

Valmiudet

Pyrkimykset

„ , ... Rooliodotukset
1 odennakoisyys,
että pyrkimykset ^____________
johtavat
palkkioihin

Sisäiset
palkkiot

Ulkoiset
palkkiot

l
Oikeuden
mukaiseksi
koetut
palkkiot

Tyytyväisyys ■

KUVIO 2.3.1.2. PORTERIN JA LAWLERIN MALLI. 
LÄHDE: VARTIAINEN YM. (TOIM.) 1993, 103.

Porterin ja Lawlerin mallin mukaan pyrkimykset eivät suoraan johda 
tiettyyn suoritustasoon. Pyrkimykset riippuvat saatavissa olevien 
palkkioiden määrästä ja siitä, miten todennäköisesti henkilöstö arvioi 
pyrkimystensä johtavan palkkioihin. Jos henkilö arvostaa tiettyä palkkiota 
ja jos hän uskoo ponnistelujensa avulla saavansa tuon palkkion, hän on 
motivoitunut suorittamaan tiettyä toimintaa.

Työnsuunnittelussa olisi erittäin tärkeää huomioida ja ymmärtää 
motivaation, työsuorituksen ja työtyytyväisyyden välinen suhde. 
Motivoitunut henkilö saavuttaa parempia työtuloksia kuin ei motivoitunut 
ja työtyytyväisyys korreloi taas vahvasti motivaation kanssa, joten 
motivaatio on hyvin keskeinen tekijä työyhteisöissä.
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Motivaation luomiseksi on puolestaan kehitettävä järjestelmä, joka 
palkitsee organisaation jäseniä tietyin väliajoin ja tällä tavoin tämä 
palkitsemisjärjestelmä ylläpitää motivaatiota myös palkintojenjaon 
jälkeenkin (Torrington ym. 1987, 351).

Työsuoritukseen vaikuttavat motivaation ohella henkilön valmiudet ja 
käsitykset siitä, mitä hänen tuossa tehtävässä tulisi tehdä. Hyvin tehty 
työsuoritus saattaa johtaa sekä sisäisiin että ulkoisiin palkkioihin. Mikäli 
henkilön saamat palkkiot ovat oikeudenmukaisesti koettuja esim. muiden 
suorituksiin ja muiden saamiin palkkioihin verrattuna, henkilö on 
tyytyväinen ja tämä tyytyväisyys vahvistaa henkilön pyrkimyksiä (Juuti 
1989, 43).

2.3.2
Palkitseminen ja johtamiskulttuuri

Palkitseminen on erittäin tärkeä väline, jolla voidaan vaikuttaa 
hämmästyttävn paljon myös yrityksen tuloskehitykseen. Väärin käytettynä 
palkitsemisella voi olla erittäin tuhoisat seuraukset ja se jarruttaa yrityksen 
kehitystä.

Menestyvissä yrityksissä palkkaus- ja palkitsemisasiat hallitaan. 
Palkitsemisjärjestelmät tukevat tulostavoitteiden saavuttamista ja 
toiminnan jatkuvuutta. Palkkausasioiden hoito on yrityksille usein yhtä 
tärkeää kuin muutkin liikkeenjohdolliset asiat. Usein ne koetaan 
yrityksissä kuitenkin aivan liian toissijaisina asioina, eikä niihin panosteta 
riittävästi (Gustafsson ym. 1994, 13).

Palkkaa ja palkitsemista olisi tarkasteltava panostekijöinä, joiden 
tuottavuutta tulisi pyrkiä jatkuvasti lisäämään. Yritysjohdon on tarkoin 
harkittava, miten palkitsemisasioiden kanssa operoidaan ja miten niiden 
avulla voidaan mahdollisimman tehokkaasti johtaa yrityksen toimintaa ja 
kehitystä haluttuun suuntaan.
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Yrityksen toiminnan johtamisessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että 
henkilöstöä tulee ohjata toimimaan omatoimisesti ja aktiivisesti yrityksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Oikein 
rakennettuna palkkausjärjestelmä ohjaa henkilöstöä itsenäiseen 
työskentelyyn ja muuttaa esimiestyötä enemmän kohti oppivan orgisaation 
mallia.

Yritysten henkilöstöissä on usein valtavia määriä käyttämättömiä 
voimavaroja. Periaatteessa osaamista kyllä löytyy, mutta sitä vain ei osata 
ottaa aktiiviseen käyttöön. Tällöin tarvitaan muutosta yrityksen 
johtamistavassa. Jokainen yrityksen henkilöstöön kuuluva on saatava 
yrityksen kehittämiseen mukaan, sillä jokainen heistä on työpaikan jonkin 
alueen paras asiantuntija. Henkilöstön saaminen mukaan yrityksen 
kehittämistoimintaan ei kuitenkaan tapahdu käskemällä, vaan henkilöstö 
on saatava itse haluamaan sitä. Osaamisperusteinen palkitseminen 
saattaisi olla yksi oiva mahdollisuus sen toteuttamiseksi (Gustafsson ym. 
1994, 17).
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3
OPPIMINEN JA OSAAMINEN

Seuraavassa olen käsitellyt oppimista ja osaamista yksilöiden, 
organisaatioiden ja suoritusarvioinnin kautta. Oppiva organisaatio koostuu 
yksilöistä, jotka ovat oppimiskykyisiä ja -haluisia. Pauli Juuri on käsitellyt 
varsin seikkaperäisesti oppimista kirjassaan "Organisaatiokäyttäytyminen" 
(1989, 75). Myös tämän kappaleen oppimista koskevat tiedot ovat osittain 
koottu tästä kirjasta.

3.1
Yksilöiden oppiminen

Liiketaloudellinen yritystoiminta perustuu hyviin ideoihin ja niiden 
tehokkaisiin toteuttajiin. Uudet tiedot, hyvä ammattitaito, monipuolinen 
luovuus ja yrittäjyys ovat työssä tarvittavia henkisiä voimavaroja. Niiden 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastuuntuntoinen ihminen pyrkii läpi 
elämänsä oppimaan uusia tietoja ja ajattelutottumuksia, kehittämään 
taitojaan ja toimintaedellytyksiään sekä omaksumaan uusia asenteita ja 
suhtautumistapoja.

Oppimisella on merkitystä työkäyttäytymiselle. Oppiminen edeltää 
käyttäytymistä. Useimmat ammattitaidot opitaan ennen kuin niitä voi 
menestyksellisesti toteuttaa. Monia taitoja voi harjoitella vain työssä. 
Tällöin korostuu oppimisen merkitys. On tärkeää, että myös työstä ja 
toiminnasta opitaan (Juuri 1989, 75).

Normaalin työsuhteen puitteissa tapahtuva oppiminen ja uuden 
omaksuminen on osa työelämän arkea. Työ opettaa tekijänsä - kuten on jo 
opettanut useita tuhansia vuosia. Sen lisäksi on kuitenkin usein tarpeen 
hankkia monimuotoista tiedollista opetusta, jonka avulla voidaan laajentaa 
omaa osaamista myös sellaisilla osa-alueilla, joita ei välttämättä opi oman 
työnsä ohella.
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Tiedon määrän eksponentiaalinen kasvu ja tiedon kompleksoituminen 
ovat realiteetteja, joiden kanssa joudumme elämään. Meidän jokaisen 
tulee kehittää oma selviytymiskeinonsa siihen, miten käsittelemme ja 
omaksumme uutta tietoa yhä kasvavalla nopeudella (Niskanen 1994, 16).

Yksi keino oppimisen tehostamiseksi on mentorointi (Rautiainen 1996, 
26). Se tarkoittaa sellaista ammatillista ohjausta ja tukea, jota osaava, 
kokenut ja arvostettu senioriasemassa toimiva henkilö tarjoaa 
kehityshaluiseile ja -kykyiselle nuorelle. Mentoroinnin perustavoitteita on 
nuoren uran edellyttämän pätevyyden ja osaamisen tavanomaista 
nopeampi edistäminen ja tämän avulla koko urakehityksen nopeuttaminen.

Mentoroinnin sisällön keskeisiä päämääriä on, että työyhteisöön kertynyt 
osaaminen ja kokemus välittyisivät mentorien kautta nuoremmalle johtaja- 
ja asiantuntijapolvelle. Parhaimmillaan mentorointi on luova 
vuorovaikutusprosessi, jossa yhteistuumin ja -toimin luodaan myös uusia 
periaatteita ja käytäntöjä.

Käyttäytymistieteilijät ovat tutkineet lähemmin sitä, mitä oppiminen itse 
asiassa on. Oppiminen on henkilön käyttäytymisen pysyväisluontoista 
muuttumista. Käyttäytymisen muutokset ovat oppimistuloksia. Ne voidaan 
Juutin mukaan jakaa kolmeen osaan:

1. TIEDOT JA AJATTELUTAVAT
2. TAIDOT JA TOIMINTATAVAT
3. ASENTEET JA SUHTAUTUMISTAVAT

Oppiminen on tietojen, taitojen ja asenteiden omaksumista. Kaikki 
käyttäytyminen on opittua. Oppimisen voidaan nähdä olevan seurausta 
käyttäytymisen palkitsemisesta tai käyttäytymisen rankaisemisesta.

Ihmiset oppivat myös seuraamalla toisten ihmisten toimintaa. Tätä 
kutsutaan sosiaaliseksi oppimikseksi. Ihminen oppii tapansa, kielensä, 
uskontonsa ja kulttuurinsa arvot seuraamalla sen yhteisön toimintaa, jonka 
jäsen hän on. Suurin osa ihmisen oppimisesta tapahtuu juuri muiden 
ihmisten esimerkkiä matkimalla (Juuti 1989, 80).
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Palkitsemisella on hyvin ratkaiseva merkitys oppimiseen. Palkkiot 
vahvistavat automaattisesti toimintaa, tiedostipa ihminen tämän tai ei. 
Oppiminen voidaan nähdä myös ongelmanratkaisutilanteena ja kun 
ongelma on ratkaistu, ihminen luo itselleen käyttäytymismallin, jonka 
tulos on hänelle palkitseva.

Oppimiseen vaikuttaa luonnollisesti myös opittava asia. Kuten kaikki 
teidämme, oppiminen on paljon helpompaa, jos aihe, jota opiskelemme, 
on kiinnostava ja mielenkiintoinen. Omaa osaamistamme meidän tulisi 
suunnitella nimenomaan oman kiinnostuksen kautta (Niskanen 1994, 17).

Oppimiseen ei vaikuta aivojen kapasiteetti. Aivot eivät koskaan ole 
esteenä oppimiskapasiteetin moninkertaistamiselle. Sen sijaan 
oppimiskapasiteettia voidaan laajentaa kuvan ja äänen avulla. Tämä 
johtuu siitä, että pitkäkestoinen muistimme on kuvamuisti. Oppimista 
voidaan edistää myös poikkeavalla oppimisympäristöllä ja jatkuvalla 
opitun asian kertaamisella (Aho 1995, 39).

3.2
Oppiva organisaatio

Oppiminen on organisaation pitkän aikavälin elinvoimaisuuden 
välttämätön ehto. Oppiminen tulee olla jatkuvaa, sillä nykyään 
organisaatioiden elinympäristöt muuttuvat yhä kiihtyvällä nopeudella. 
Tämänpäivän yrityselämässä vain muutokset ovat pysyviä.

Menestyvät yritykset koostuvat oppivista organisaatioista. Nämä yritykset 
pyrkivät näkemään tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhkatekijät muita 
nopeammin ja pystyvät ennen kaikkea toimimaan siten, että orastavat 
mahdollisuudet hyödynnetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Näiden yritysten johtaminen on mukautuvaa oppimista. Oppimisen kautta 
kumuloidaan resursseja, joiden avulla menestytään nopeankin muutoksen 
aikana (Santalainen 1990, 87).
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Organisaation oppimista voi tapahtua sekä ulkoisin että sisäisin virikkein. 
Riskiprojektien toteutus tai kriisitilanteet ovat tyypillisiä 
oppimisprosessien sytyttäjiä.

Organisaation oppiminen on myös yksilöiden oppimista. Yksilön 
oppiminen tapahtuu tyypillisesti ryhmän avulla muiden antamien 
tiedollisten virikkeiden käynnistämänä. Parhaimmillaan oppimisen kautta 
työstetään uutta tietoa vastaavalla tavalla kuin tutkimuksen kautta. 
Liikkeenjohdon tutkimuksen ja käytännön johtamisen maailmat ovat 
kuitenkin usein etäällä toisistaan. Oppimista edesauttavaa yhdentymistä 
voidaan saada parhaiten aikaan luomalla kolmikanta käytännön 
johtamisen, tutkimuksen ja kehittämisen välille. Hankkimalla 
organisaatioiden muutostilanteisiin tai uudistusprosesseihin kolmikannan 
jokaisen osapuolen tekijöitä mukaan synnytetään samalla ainutlaatuisen 
monipuolinen oppimisen ketju (Santalainen 1990, 88).

3.2.1
Benchmarking

Benchmarking on yksi organisaation osaamisen kehittämisen muoto, 
jonka tarkoituksena on verrata omaa tuottavuuden, laadun ja työprosessien 
tehokkuutta valioluokkaa edustavien yritysten ja organisaatioiden 
tehokkuuteen. Valioluokan etsinnässä kohteena ovat toiminnot, 
toiminnalliset yksiköt tai se tuotos, joka on alansa huippua tai jopa 
maailman valioluokkaa.

Benchmarkingin perusajatuksena on oppia ulkomaailmasta kokonaisia 
työprosesseja tai niiden osia sekä menettelytapoja, jotka johtavat 
tehokkuuden kasvuun asiakkaalle tarjottavan arvon kasvun muodossa tai 
tuotantokustannusten alenemiseen, joka ilmenee tuottavuuden kasvuna 
(Karlöfym. 1993, 7 ja 123).

Japanilaisten "Kaizen" - ajattelu kuvaa hyvin samalla tavalla jatkuvan 
parantamisen ideologiaa kuin Benchmarking. Tuottavuutta pidetään 
korkealla ja sitä kehitetään edelleen pienillä, jatkuvilla uudistuksilla 
(Linnanpuomi 1993, 42).
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Benchmarking on todettu hyvin sopivaksi oppivalle organisaatiolle. 
Oppivalle organisaatiolle on ominaista, että organisaatio muokkaa ja 
opettelee menestyksekästä käyttäytymistä, mikä luo perustan tietojen ja 
osaamisen edelleenkehittämiselle. Oppivassa organisaatiossa työntekijät 
oppivat jatkuvasti. Tällöin heidän on saatava tehdä virheitä, mutta niiden 
tekeminen tulee liiketoiminnallisessa tai organisatorisessa todellisuudessa 
kalliiksi ja benchmarking on nimenomaan yksi keino käyttää simulaatiota 
saavuttaakseen tavoitellun oppimisen.

Karlöf ja Östblom (1993, 38) määrittelevät osaamisen kehittämisen neljän 
tekijän yhteisvaikutukseksi:

1. TIETÄMYS ELI ERI TIETOAINESTEN TUNTEMUS.
2. MOTIVAATIO ELI NE PALKKIOMUODOT JA KANNUSTIMET, 

JOTKA SAAVAT IHMISET HALUAMAAN SOVELTAA 
TIETÄMYSTÄÄN.

3. TILANNE ELI MAHDOLLISUUS SOVELTAA TIETOJA 
TEHOKKUUTTA JA MENESTYSTÄ EDISTÄVÄSTI.

4. YKSILÖIDEN HALU KEHITTÄÄ OSAAMISTAAN.

Benchmarking luo hyvät lähtökohdat osaamisen kehittämiselle. 
Ensinnäkin se antaa tietoaineksia erilaisista ympäristöistä. Nämä tiedot 
saadaan tiedonkeruun ja analyysin yhteydessä. Toiseksi benchmarking 
lisää motivaatiota toteuttaa rakentavaa kehitystyötä. Tämä edellyttää 
tietysti, että yritysjohto on harkinnut tarkkaan benchmarking-toiminnan 
prosessia ja että he ovat sisäistäneet sen. Kolmanneksi benchmarking 
menetelmä mahdollistaa pääsyn tilanteeseen, jossa tietämystä voidaan 
soveltaa. Neljänneksi arvostukset muuttuvat nopeasti tehokkuus- ja 
suorituskeskeiseen suuntaan, jolloin yksilöiden halukkuus kehittyy 
toiminnan kannalta myönteisille mile. Yksilöiden, ryhmien ja yrityksen 
tavoitteet kehittyvät toisin sanoen yhdenmukaisemmaksi. Tätä ei 
todellakaan ole helppo saada aikaan millään yksittäisellä menetelmällä.
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Oppimisen kautta on mahdollista saavuttaa etuja, jotka vaikuttavat 
organisaation menestykseen. On kuitenkin syytä huomata oppimisen ja 
mittakaavaetujen ero. Mittakaavaedut merkitsevät sitä, että kiinteät 
kustannukset jakautuvat suuremmalle tuotettujen yksiköiden määrälle. 
Oppiminen taas merkitsee etuja, joita saavutetaan kokemuksen, työn 
erikoistumisen, työorganisaation muutoksen ja työn pääomalla 
korvaamisen keinoin (Karlöf ym. 1993, 19).

Kilpailija-analyysi rajoittuu yrityksiin, jotka myyvät ja valmistavat 
pääasiassa kilpailevia tavaroita ja palveluja, mutta benchmarkingia voi 
soveltaa täysin vapaasti. Erinomaisuutta voi toisin sanoen etsiä niistä 
tahansa, kuten eri toimialoilta tai eri maista ja siirtää sen jälkeen omaan 
toimintaan. Toisinaan Benchmarkingin tarkoituksena on tutkia 
ainutkertaisesti jotain toimintokokonaisuutta, jonka suoritukset eivät ole 
riittävän laadukkaita, ja tehdä siihen kertakaikkisia korjauksia. Yleensä 
benchmarking merkitsee kuitenkin alkua uudelle kulttuuriajalle, jolle ovat 
ominaisia uteliaisuus, yrittäjyys ja jatkuva oppiminen.

3.2.2
Benchleaming

Benchleaming on benchmarkingiin liittyvä oppimisprosessi, jonka 
tarkoituksena on edetä rinnan benchmarking-prosessin kanssa ja myötäillä 
sitä samanaikaisesti. Benchleaming on oiva keino nivoa yhteen 
johtamiskoulutus ja yrityksen toiminta. Samalla voidaan osoittaa, että 
koulutuspanoksista koituu selvää hyötyä.

Karlöf ja Östblom (1993, 193) tähdentävät benchleamingin olevan yksi 
ratkaisu henkilöstön kouluttamisen klassiseen ongelmaan eli kuinka löytää 
sellaisia yksilön ja organisaation koulutusmenetelmiä, jotka suosivat 
enemmän toimeksiantajaa kuin koulutukseen osallistuvia yksilöitä. Kun 
oppiminen ja teoriaosuudet kytketään toiminnan sisältöön, työnantaja saa 
rahoilleen paljon paremman hyödyn koulutukseen käyttämilleen rahoille.
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Työprosessien muutos, menestyksekkään käyttäytymisen kodifiointi ja 
henkilökunnan ja johtajien koulutus ovat pitkä ja kallis prosessi. Valona 
pimeydessä on kuitenkin se tosiseikka, että kulttuuri, joka näin luodaan, 
säilyy sittenkin, kun jotkut yksilöt valitsevat toisen työnantajan. Jos on 
onnistuttu luomaan kulttuuri, joka korostaa oppimista, investointi säilyy 
omassa organisaatiossa. Tähän kulttuurin vakiinnuttamisprosessiin kuuluu 
joukko tekijöitä, joista olennaisin on harkittu ja jatkuva benchmarking- 
prosessi.

Benchleamingin suurena ja ilahduttavana etuna on se, että kulttuurin 
muuttaminen oppimista ja osaamisen kehittämistä korostavaan suuntaan 
on edullista, koska se maksaa itsensä takaisin toiminnan tehostumisen 
muodossa.

Benchmarkingiin nivoutuva benchleaming-oppimisprosessin tarkoituk
sena ei ole saada aikaan kertakaikkista oppimista, vaan luoda nimenomaan 
ympäristö, joka palkitsee jatkuvasta oppimisesta paremmalla suorituksella 
ja paremmalla menestyksellä.

3.3
Suoritusarvioinnin tekijät

Seuraavassa olen käsitellyt eri osaamisalueiden kehittämiseen vaikuttavia 
tekijöitä suoritusarvioinnin perusteella. Suoritusarviointi on erittäin hyvä 
ja oikeudenmukainen palkitsemisen peruste, joten se on hyvin keskeinen 
tekijä myös osaamisperusteisessa palkistemisessa.

3.3.1
Koulutus

Koulutus on ihmiselle hankittu resurssivaranto, joten siihen voi 
käytännöllisesti katsoen itse vaikuttaa täysin. Koulutus on yksi tärkeimpiä 
tekijöitä, jolla voidaan vaikuttaa oman osaamisen kehittämiseen tai sen 
ylläpitämiseen kilpailukykyisenä.
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Ammattitaitovaatimuksiin liittyy usein tietokokonaisuuksia ja taitoja, jotka 
ovat sekä monimutkaisia että mahdottomia rationalisoida. Tällöin 
työntekijän on käytettävä paljon aikaa niiden oppimiseen ja koulutus on 
ainoa oikea tapa hankkia vaadittava tietomäärä (Mintzberg 1990, 38).

Ihmiset hankkivat suurimman osan osaamisestaan koulutuksen avulla. 
Tyypillisimpiä koulutuksen kautta hankittuja osaamisen taitoja ovat esim. 
kielitaito, ATK-taidot tai oman alan ammatilliset tiedot. Myös opitun 
tiedon soveltaminen käytäntöön, ympäristön huomioonotto sekä valmiudet 
toimia tietyssä tehtävässä omaksutaan useimmiten koulutuksen kautta.

Koulutus ja siihen käytettävät resurssit ovat investointeja henkiseen 
pääomaan, tietotaitoon. Koulutus lisää työn tuottavuutta ja siten sillä on 
myös selvä yhteys henkilön osaamiseen (Porter 1991, 96).

Työelämässä töiden vaativuustaso kasvaa koko ajan. Työelämä edellyttää 
sen vuoksi jatkuvaa kouluttautumista. Elämänikäisen koulutuksen 
periaate, "life-long-leaming" -ajattelu onkin saamassa vahvan sijan 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Kerran suoritettu tutkinto ei enää nykyisin 
riitä vastaamaan työelämän vaativia haasteita.

3.3.2
Kokemus

Kokemus on tietyn toiminnan tekemisellä hankittu osaamisresurssi. Se 
liittyy myös hyvin läheisesti osaamiseen, sillä on olemassa useita taitoja ja 
osaamisalueita, joita ei voi oppia kuin kokemuksen kautta. Kokemusta voi 
kartuttaa nopeammin laaja-alaisilla ja monipuolisilla tehtävillä, mutta 
yleensä ratkaisevana tekijänä on kuitenkin kokemuksen hankintaan 
käytetty aika. Jotta pystyisi omaksumaan jonkin asian tai oppimaan jonkin 
tietyn tehtävän, on oltava valmis uhraamaan tietty aika asian oppimiseksi.
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Tavallisia kokemuksen kautta opittuja taitoja ovat esim. sosiaaliset- sekä 
vuorovaikutustaidot, laajan kontaktiverkoston omaaminen, ihmistuntemus- 
ja ryhmätyötaidot, esiintymistaito, stressin sietokyky, vieraiden 
kulttuurien tuntemus, käyttäytymistaidot sekä työkokemuksen mukana 
kertynyt työtehtävien osaaminen.

Elämänkokemus on myös hyvin tärkeä osa-alue. Tiedollisten ja 
taidollisten valmiuksien ohella kaivataan myös sivistystä ihmisten 
keskuudessa toimiessa. Kansainvälisissä yhteyksissä meidän on tiedettävä 
omasta kulttuuristamme ja toisten ihmisten kulttuureista. Monipuolinen 
elämänkokemus on kiistaton hyöty tämän päivän maailmassa.

Meillä jokaisella on erilaisissa yhteyksissä opittuja taitoja, jotka 
pystymme helposti siirtämään toiselle alueelle. Ihmissysteemi on niin 
hieno mekanismi, että oppiessamme jonkin taidon, pystymme 
soveltamaan sitä muihin vastaavanlaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi 
harrastustoiminnassa opitut sosiaaliset taidot ovat siis helposti 
käytettävissä myös työelämässä (Niskanen 1994, 17).

3.3.3
Lahjakkuus

Lahjakkuus on inhimillisen elämän osaamisalue, jonka kartuttamiseen ei 
ihminen paljon pysty itse vaikuttamaan. Esimerkki lahjakkuudesta, jota on 
lähes mahdoton kartuttaa on karismaattisuus. Toisilla ihmisillä sitä vain 
on yksinkertaisesti enemmän kuin toisilla.

Joihinkin lahjakkuuksiin toki ihminenkin voi itse vaikuttaa, kuten esim. 
omiin puhelahjakkuuksiin. Ihmisen oman toiminnan vaikutuksen jälkeen 
ei kuitenkaan voida puhua enää pelkästään lahjakkuudesta vaan tällöin 
kysymys on jo - ainakin jossain määrin - kokemuksen kartuttamisesta.

Lahjakkuudet ja kokemus kulkevat aika usein käsi kädessä. Useita ihmisen 
ns. "lahjakkuuksia" voidaankin korvata sitkeällä harjoittelulla ja 
kokemuksen myötä.
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Ihmisillä on kuitenkin olemassa monenlaisia lahjakkuuksia, jotka yleisesti 
katsotaan olevan ihmisen omista lahjoista peräisin. Tällaisia työelämässä 
tarvittavia lahjakkuuksia ovat esim. ihmisten johtamistaito, 
esiintymistaito, karismaattisuus, luovuus, sosiaaliset taidot, 
keskittymiskyky, kielelliset lahjakkuudet sekä yleensä asioiden 
junailutaidot (Ikävalko 1993, 15).

Teknistyvässä maailmassakin tarvitaan luonnontieteiden ja 
insinööritaitojen, lakien ja talouden tuntemuksen lisäksi 
ihmissuhdetaitoja. Vuorovaikutuskyky on välttämätön työpaikan 
sisäisessä kommunikoinnissa, verkostoituvassa työelämässä, 
markkinoinnissa ja työpaikan suhteissa ympäröivään yhteiskuntaan. Kun 
työyksiköt kehittyvät yhä itsenäisemmiksi, johtamisessa vaaditaan 
uudenlaista joustavuutta, lahjakkuutta erilaisuuden johtamiseen.

3.3.4
Ammatillinen osaaminen

Ammatillinen osaaminen on osaamista, jota tarvitaan tai josta on välitöntä 
hyötyä omassa ammatissaan. Ammatillinen osaaminen hankitaan 
koulutuksen, kokemuksen, lahjakkuuksien sekä myös oman kiinnostuksen 
kautta.

AMMATILLINEN OSAAMINEN
+ Tuntee ja hallitsee oman alansa ja sitä lähellä olevien alojen 

uusimman tiedon, sovellukset ja saavutukset 
+ Tuo esille uusia ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi 
+ Etsii sovellutuksia uusimmalle tiedolle 
+ On työsuorituksiltaan kilpailukykyinen 
+ Omaa asiantuntemusta, jota arvostetaan 
+ Pitää yllä henkilökohtaisia kontakteja oman alansa huippuihin 
+ Kykenee soveltamaan omia ideoitaan asiantuntemusalueellaan

KUVIO 3.3.4.1. AMMATILLINEN OSAAMINEN. 
LÄHDE: NISKANEN 1994, 17.
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Ammatillisesti pätevä henkilö hallitsee oman alansa uusimmat tiedot, 
sovellukset ja saavutukset. Lisäksi hän on työsuorituksiltaan 
kilpailukykyinen eli hän omaa työtehtäviinsä liittyvän vankan 
ammattitaidon. Hän on oman alansa ekspertti, jonka tietoja ja 
asiantuntemusta arvostavat hänen kollegansa. Ammatillisesti pätevä omaa 
myös ongelmanratkaisukykyä ja hänellä on valmiuksia etsiä sovellutuksia 
omille ideoilleen ja uusimmalle tiedolle.

TIEDOLLINEN PÄTEVYYS

AMMATILLINEN PÄTEVYYS

SOSIAALINEN PÄTEVYYS METODINEN PÄTEVYYS

KUVIO 3.3.4.2. AMMATILLINEN PÄTEVYYS.
LÄHDE: SCHNIERDA 1994, 8.

Ammatillisen pätevyyden koostumuksesta on esitetty useita eri 
variaatioita. Erään niistä on esittänyt saksalainen Uwe M. Schnierda 
(1994, 8), joka on määritellyt ammatillisen pätevyyden muodostuvan 
tiedollisesta, sosiaalisesta ja metodisesta pätevyydestä. Hänen mallissaan 
tiedollinen pätevyys on puhtaasti informatiivista, koulutuksen ja 
kokemuksen kautta hankittua tietoa, kun taas sosiaalinen pätevyys 
puolestaan ihmisen lahjakkuuteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
perustuvaa. Metodisen pätevyyden hän mainitsee käsittävän asioiden 
järjestelytaidot sekä kokonaisuuksien hallinnan ja ymmärtämisen taidot, 
jotka pohjautuvat suuressa määrin myös henkilön lahjakkuuteen sekä 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
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Niskanen (1994, 16) määrittelee ammatillisen osaamisen olevan
ennenkaikkea omassa työssä tarvittavaa osaamista, jotta pystyisi 
selviytymään henkilökohtaisista työtehtävistään ilman suurempia 
ongelmia. Tulevaisuudessa saatetaan yhä enenevässä määrin tarvita myös 
työssä perinteisesti tarvittujen taitojen lisäksi mm. luovuutta, 
vuorovaikutus-, kieli-ja lyhmätyötaitoja.

Niskasen mukaan jokaisen ihmisen tulisi miettiä henkilökohtaista 
osaamistaan nimenomaan oman kiinnostuksen kautta. Sama pätee myös 
ammatillista osaamistaan ja tulevaisuuttaan suunniteltaessa. 
Ihanteellisintahan olisi, jos jokainen ihminen voisi tehdä juuri sitä, josta 
hän on itse innostunut tai kiinnostunut. Onhan luonnollisesti paljon 
helpompaa oppia mielenkiintoista asiaa, josta itsekin pitää, kuin sellaista, 
joka tuntuu vastenmieliseltä.

Paul Hersey ja Kenneth H. Blanchard esittävät kirjassaan "Management 
of Organizational Behaviour" (1993, 8), että on olemassa ainakin kolme 
erilaista ammatillista osaamisaluetta, joita liikkeenjohdossa tarvitaan. Ne 
ovat teknillinen, inhimillinen ja käsitteellinen osaaminen.

Teknillinen osaaminen on omata teknillistä tietoa sekä teknillisten 
laitteiden ja erilaisten teknillisten menetelmien ymmärrystä. Inhimillinen 
osaaminen on puolestaan ihmisten ja heidän motivoinnin merkityksen 
ymmärtämistä sekä ihmisten johtamisen taidon omaamista. Käsitteellinen 
osaaminen on laajempialaisen ymmärryksen omaamista koko 
organisaation toimintaan, sen kehittymiseen ja tulevaisuuteen.

Ammatillinen osaaminen on hyvin laaja-alainen käsite - myös 
liikkeenjohtotasolla. Se voi käsittää mitä erilaisempia ammatissa 
tarvittavia taitoja. T y önantaj anäkökulmasta tarkasteltuna ammatillinen 
osaaminen saa erityisen tärkeän painoarvon ja siksi nimenomaan juuri 
siitä haluavat yhä useammat yritykset palkita työntekijöitään. Yhä 
useammat palkitsemismallitkin perustuvat nykyisin ammatillisesta 
osaamisesta palkitsemiseen ja myös tässä tutkielmassa palkitsemisen 
kriteereinä käytetään ammatissa tarvittavia taitoja.
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3.3.5
Moniosaaminen

Tulevaisuudessa työtehtävät tulevat yhä vaativemmiksi ja 
monipuolisemmiksi, joten työntekijöiltä vaaditaan yhä enenevässä määrin 
monenlaista osaamista. Tähän syynä ovat tietotekniikan käyttöönotto 
lähes kaikissa työtehtävissä, talouden ja yritysten nopea 
kansainvälistyminen, työtehtävien monimutkaistuminen ja ihmisten 
keskimääräisen koulutustason huomattava kasvu. Toisaalta tämä merkitsee 
sitä, että ihmiset ovat joustavampia ammatilliseen siirtymiseen ja 
valmiimpia jatkuviin muutoksiin. Siitä on myös seurauksena, että ihmiset 
haluavat hyödyntää laaja-alaista osaamistaan, ja näin he myös asettavat 
suurempia vaatimuksia työn sisällön ja työssä kehittymismahdollisuuksien 
suhteen.

Moniosaaminen merkitsee käytännössä nimenomaan mahdollisuutta 
ammatilliseen siirtymiseen tai esim. joustavaan organisaation muutokseen. 
Uusiutuvien toimintatapojen yhteydessä on osaamisvaatimuksia 
luonnehdittu moniosaamisella, jolla on viitattu siihen, että 
mahdollisimman moni henkilö osaa mahdollisimman monta työtehtävää 
(tarkoituksenmukaisissa rajoissa). Moniosaamisen käsite liittyy tässä 
yhteydessä pääasiassa tuotannolliseen toimintaan. Parhaimmillaan 
moniosaaminen toimii esim. tehokkaissa työryhmissä, joissa työntekijät 
voivat joustavasti vaihdella työtehtäviään sekä avustaa tarvittaessa 
toisiaan niin, että teknikot tekevät asentajien töitä tai jopa päinvastoin 
(Haavisto 1993, 8).

Moniosaaminen muodostuu koulutuksen, kokemuksen, lahjakkuuksien 
sekä ammatillisen osaamisen yhteisvaikutuksesta. Koulutus on kaiken 
perusta, jonka lisäksi hankitaan muu osaaminen. Myös kokemus on 
tärkeää. Etenkin Suomessa kokemusta arvostetaan erityisen paljon ja sitä 
pidetäänkin usein koulutuksen jälkeen tärkeimpänä moniosaamisen osa- 
alueena.

53



KUVIO 3.3.5. MONIOSAAMINEN.

Moniosaaminen on varsin läheinen käsite ammatilliselle osaamiselle. 
Kuitenkin moniosaaminen käsitteenä tarkoittaa itse asiassa paljon 
muutakin, kuin perinteisen ammatillisen osaamisen osa-alueita. 
Moniosaamiseen voidaan sisällyttää myös luovuutta, 
ongelmanratkaisukykyä, muutosvalmiutta sekä kokonaisuuksien 
hahmottamiskykyä. Samoin siihen voidaan olettaa kuuluvan myös 
laajempia-alaisia osaamisen osa-alueita, kuten esim. yksilön valmiuksia 
sitoutua yhtiön ja oman yksikön päämääriin, arvoihin ja toimintatapaan, 
lojaaliutta työnantajaa kohtaan sekä ryhmätyöskentelytaitoja (Haavisto 
1993, 8).
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3.4
Organisaation osaaminen

Organisaatioille osaaminen on usein näkymätön voimavaroja yhdistävä 
tekijä, joka tuottaa niille pysyvimmän kilpailuedun. Tulevaisuuden ainoa 
pysyvä kilpailuetu voi olla se, että pystytään oppimaan kilpailijoita 
nopeammin ja aikaisemmin. Oppimisen kautta löydetään tulevaisuuden 
visiot ja tie, joka johtaa haluttuun tulevaisuuteen. Organisaation 
osaamisresurssien kehittämisen kannalta visioiden merkitys myös 
henkilöstön innostajana ja motivoijana on olennaisen tärkeää (Santalainen 
1990, 84-86).

Strategisen johtamisen yhteydessä puhutaan usein yritysten 
ydinosaamisesta. Yritysten strategioita mietittäessä organisaatioiden ja 
yritysten ydinosaaminen rakentuu yhä useammin monenlaisesta 
osaamisesta. Nykyään ei yrityksille enää useinkaan riitä pelkkien hinta-, 
laatu- ja kustannustekijöiden tarkasteleminen vaan menestyäkseen on 
löydettävä uusia ja perinteisestä liiketoimintayksikköajattelusta poikkeavia 
ydinosaamisalueita. Liiketoimintaketjujen analysointi on näin ollen 
ulotettava tuote-, asiakas- tai markkina-aluejakoihin pohjautuvien 
liiketoimintayksiköiden ylitse, sillä kilpailuedun lähteet löytyvät 
liiketoimintayksiköiden erityisosaamisen yhdistelyistä (Lumijärvi 1993, 
76).

Timo Santalainen on käsitellyt kirjassaan "Resurssijohtaminen" (1990, 87) 
yritysten ydinosaamista. Hän mainitsee, että yritystoiminnan polttopisteet 
rakentuvat lähes poikkeuksetta ydinosaamisen varaan. Näin 
organisaatioiden on menestyäkseen tunnistettava olemassa olevat 
ydinosaamiset ja vahvistettava tai karsittava toimintojaan sen mukaisesti. 
Ydinosaamisten arviointi näyttää johtavan käytännössä fokusoituun 
toimintaan ja diversifioinnin vähentämiseen. Myös markkinaimago tulee 
rakentaa ydinosaamisten pohjalta.

Yrityksen ydinosaaminen voidaan luoda vain pitkäjänteisellä työllä. 
Pätevyyden ylläpito edellyttää jatkuvaa oppimista. On oivallettava, 
etteivät monet vanhat totuudet pädekään enää. Uusia ratkaisuja on 
etsittävä järjestelmällisellä kokeilu-ja kehittämistyöllä.

55



Monipuolinen osaaminen on korostunut myös yritysten ydinosaamisessa. 
Talouden lama-aika on osoittanut erityisen selvästi monipuolisen 
osaamisen merkityksen. Laman yli ovat eläneet ne yritykset, joissa 
henkilöstön osaaminen ja sen kehittyminen pitkällä tähtäyksellä on 
varmistettu ja joissa on löydetty keinot saada kaikki työntekijäryhmät 
mukaan toteuttamaan yhteisiä päämääriä.
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4
JOUKOT, RYHMÄT JA TIIMIT

Tässä luvussa on kuvattu erilaisia joukko- ja ryhmäorganisaatioita sekä 
niiden muotoutumista tiimeiksi. Olen myös tarkastellut työryhmän 
muodostumisen syitä ja sen kiinteyttä. Tiedot perustuvat suurelta osin 
Pauli Juutin kirjaan Organisaatiokäyttäytyminen, jossa hän on hyvin 
seikkaperäisesti käsitellyt ryhmän toimintaa, sen muodostumisen syitä 
sekä ryhmien kiinteyttä. Tiimeistä esitetyt tiedot puolestaan perustuvat 
pääosin Jon R. Katzenbachin ja Douglas K. Smithin teokseen Tiimit ja 
Tuloksekas Yritys.

4.1
Ryhmäorganisaatiot

Ryhmä on kahden tai useamman keskenään jatkuvasti vuorovaikutuksessa 
olevan henkilön muodostama yhteisö, jolla on yhteinen päämäärä ja 
yhteiset tavoitteet. Ryhmän erottaa joukosta yhteinen päämäärä ja 
sitoutuneisuus ryhmän toimintaan. Lisäksi ryhmän jäsenten täytyy tuntea, 
että heistä muodostuu ryhmä ennen kuin jotakin ihmisjoukkoa voidaan 
kutsua ryhmäksi.

Ryhmän jäsenten vuorovaikutus tulee olla jatkuvaa, muttei välttämättä 
samanaikaista. Lisäksi ryhmän jäsenten tulee olla myös toisistaan 
riippuvaisia yhteiseen päämäärään pyrkiessään. Yhteisen päämäärän 
olemassaolo on ehdoton edellytys ryhmän olemassaololle. Päämäärä antaa 
ryhmän toiminnoille merkityksen (Juuri 1989, 106).

Ryhmän syntymiselle on olemassa useita syitä. Yksi tärkeimmistä lienee, 
että ryhmistä on sekä yksilölle että organisaatiolle monenlaista hyötyä. Ne 
ylläpitävät organisaation toiminnan jatkuvuutta ja organisaation kiinteyttä, 
mutta ne mahdollistavat myös tehokkaan toiminnan ja laadukkaan 
päätöksenteon.
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Ryhmä tarjoaa useita etuja myös yksilöille. Yksilöt kokevat ryhmissä 
ennen kaikkea sosiaalista tukea ja hyväksyntää, jota jokainen ihminen 
iästä ja sukupuolesta riippumatta kaipaa. On luonnollista, että ryhmältä 
edellytetään tiettyjä ominaispiirteitä ennen kuin jokainen ryhmän jäsen 
voi saada riittävästi tukea, rohkaisua ja hyväksyntää itselleen.

Eräs ryhmään liittymisen syy on vallanhalu. Ryhmä tarjoaa 
mahdollisuuden sekä vaikuttaa työpaikan asioihin että saada valtaa. 
Ryhmillä on kollektiivista valtaa ja monet vallanhaluiset yksilöt saattavat 
pyrkiä ryhmän jäseneksi saadakseen käyttää valtaa.

Ryhmätyöskentelystä on etuja sekä yksilön että organisaation kammalta. 
Nämä edut ovat suurimmillaan silloin, kun ryhmä on kiinteä. Kiinteässä 
ryhmässä jäsenet pitävät toisistaan ja arvostavat sekä kunnioittavat 
toistensa mielipiteitä. Kiinteä työryhmä tarjoaa runsaasti sosiaalista 
tyydytystä jäsenilleen. Ryhmä onkin pääasiallinen sosiaalisten 
palkkioiden ja tuen sekä arvostuksen lähde työelämässä (Juuti 1989, 110).

On olemassa useita eri tekijöitä, jotka ratkaisevat, syntyykö ryhmästä 
kiinteä vai ei. Ryhmän koolla, statuksella ja menestyksellä on vaikutusta 
ryhmän kiinteyteen. Pienistä ryhmistä muodostuu todennäköisemmin 
kiinteitä kuin suurista. Kun ryhmän koko kasvaa, on ryhmän jäsenten 
entistä vaikeampi kommunikoida kaikkien ryhmän jäsenien kanssa ja tämä 
luonnollisesti heikentää ryhmän kiinteyttä (Juuti 1989, 111).

Työryhmän kiinteyteen vaikuttaa myös useita muita tekijöitä. Mikäli 
ryhmän jäsenet ovat toisistaan riippuvaisia yhteisten päämäärien 
tavoittelussa, vaikuttaa se positiivisesti ryhmän kiinteyteen. Samoin se, jos 
ryhmää esimerkiksi uhkaa ulkoinen tekijä, sillä ulkoiseen uhkaan ryhmä 
pyrkii vastaamaan yhteisin ponnisteluin.

Ryhmän kiinteys on mielenkiintoinen tutkimisen kohde, sillä ryhmän 
kiinteydellä on hyvin suuri vaikutus ryhmän tuottavuuteen ja sen jäsenten 
työtyytyväisyyteen. On kokeellisesti tutkittu, että kiinteä ryhmä pääsee 
suorituksissaan aina lähemmäksi tavoitteitaan kuin epäkiinteä ryhmä.
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Ryhmän kiinteydellä on myös merkitystä työsuoritusten lisäksi myös 
henkilöstön työkokemuksille ja heidän työmotivaatiolle. On todettu, että 
organisaatio, jossa ihmiskeskeisiä arvoja arvostetaan, luo edellytyksiä 
esimiesten ja alaisten välisille myönteiselle kanssakäymiselle paljon 
helpommin kuin sellaisissa organisaatioissa, joissa työntekijöiden 
keskinäiset suhteet eivät ole niin läheisiä.

4.2
Asiantuntijaorganisaatiot

Asiantuntijaorganisaatiot ovat yritysten tietovaltaisia, itseohjautuvia 
työryhmiä, jotka omaavat monipuolista ammatillista osaamista, jotta he 
kykenevät selviytymään oman työnsä vaatimista monenlaisista tehtävistä.

Asiantuntijaorganisaatiot tulevat olemaan muiden organisaatioiden tavoin 
muutosten alla lähitulevaisuudessa. Niissä tullaan tekemään töitä yhä 
keskeisemmin pienissä, tehokkaissa ryhmissä. Yritysten 
organisaatiorakenteet tulevat jakautumaan entistä pienempiin yksiköihin ja 
joustavuus tulee olemaan entistä tärkeämpää tulevaisuuden 
organisaatiorakenteissa. Tulevaisuudessa yritykset tulevat koostumaan 
yhä keskeisemmin tiimeistä, joilla kullakin on oma kapea 
erityisosaaminen yrityksen organisaatiossa.

Itseohjautuvissa työryhmissä, tiimeissä, ei tarvita enää päälliköitä vaan 
monitaitoisia, tasa-arvoisia työntekijöitä. Yritysten on sopeutettava 
keskijohtonsa tiimirakenteisiin, joissa keskijohto osallistuu työsuorituksiin 
tasa-arvoisina työntekijöinä yhdessä muiden tiimien jäsenten kanssa. 
(Piispa 1994, 28).

4.3
Tiimit

Tiimejä sanotaan tulevaisuuden organisaatioiksi ja kilpailueduksi. Niiden 
menestys perustuu ennen kaikkea tehokkuuteen.
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Tiimeissä turhat työnjohtajat ja keskijohto on karsittu pois, ja niiden 
tehokkuuden perustana on lisätä joustavuutta ja omatoimisuutta tiimien 
jäsenten keskuudessa. Tiimit ovat myös joustavampia kuin suuret 
organisaatiot, koska niiden kokoaminen ja kokoonpanon muuttaminen käy 
nykyisiä organisaatiorakenteita selvästi nopeammin.

4.3.1
Tiimien perusasiat

Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on monipuolisia, toisiaan täydentäviä 
taitoja. Tiimin jäsenet ovat sitoutuneet vahvasti tiimin yhteiseen 
päämäärään ja yhteisiin suoritustavoitteisiin. Tiimin jäsenet saavuttavat 
yhdessä kollektiiviset työtuloksensa. Heillä on myös yhteinen 
toimintamalli ja he tekevät kaikki työt yhdessä. Kaikilla tiimin jäsenillä on 
sekä yksilö- että yhteisvastuu tiimin töistä ja suorituksista (Katzenbach & 
Smith 1993, 59).

SUORITUS-
TULOKSET

KOLLEKTIIVISET SITOUTUMINEN HENKILÖKOH- 
TYÖTULOKSET TÄINEN KASVU

KUVIO 4.3.1. TIIMIEN PERUSASIAT.
LÄHDE: KATZENBACH & SMITH 1993, 21.
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Tiimit kehittävät itselleen yhteisen toimintamallin eli yhteiset 
työskentelytavat, joilla ne pyrkivät saavuttamaan päämääränsä. Tiimin 
jäsenet sopivat yhdessä siitä, kuka tekee minkäkin työn, kuinka aikataulut 
laaditaan ja kuinka niissä pysytään. Samoin tiimin on tärkeä miettiä, mitä 
taitoja on tarpeen kehittää ja milloin toimintamallia on muutettava, että 
toiminta pysyy tehokkaana ja ajantasalla (Katzenbach & Smith 1993, 71).

Tehokkaat tiimit tarvitsevat suorituksissaan monenlaisia taitoja. Tiimien 
taidolliset vaatimukset voidaan jakaa pääpiirteittäin kolmeen eri luokkaan; 
ammatillisiin-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoihin. Oikeiden 
taitojen yhdistelmä on tärkeä, jotta tiimeillä olisi mahdollisimman 
monipuolinen osaaminen niiltä osa-alueilta, joita se tarvitsee 
toteuttaakseen työsuorituksiaan ja saavuttaakseen päämääräänsä. Myös 
tiimien toimiala vaikuttaa luonnollisesti sen taidollisten vaatimusten 
sisältöön (Katzenbach & Smith 1993, 62).

Tiimien optimikoko vaihtelee, johon tietysti toimiala vaikuttaa suuresti. 
Tiimien fyysinen koko ei olekaan niin tärkeä kuin esim. mielekäs 
päämäärä, yksityiskohtaiset suoritustavoitteet, yhteinen toimintamalli ja 
yhteisvastuu. Tiimiä ei ole kuitenkaan mielekästä rakentaa liian suureksi, 
vaikka se teoriassa olisikin mahdollista, sillä suurella ryhmällä on kokonsa 
vuoksi vaikeuksia pitää yllä rakentavaa vuorovaikutusta. Yleisesti ollaan 
kuitenkin sitä mieltä, että tiimien tehokkain työskentelykoko olisi alle 
kymmenen henkilöä, usein jopa alle seitsemän henkilöä. Jos joukko on 
liian suuri, siitä tulee helposti myös tehoton. Jos se taas on liian pieni, voi 
jäsenten liika tuttavuus estää tehokkaan toiminnan aikaansaamisen 
(Keskinen 1994, 22).

Tiimejä löytyy yrityksissä eniten suorittavilta organisaatiotasoilta. 
Yritysten organisaatioiden ylimmilta tasoilta ei yleensä tavata niin usein 
tiimejä kuin alemmilta tasoilta, sillä organisaatiossa johtajien ylettyä 
yrityksen johtotasolle asti, heidän on vaikeaa hyväksyä, että heidän 
suorituksensa riippuvat ihmisistä, jotka eivät ole heidän esimiehiään 
eivätkä heidän alaisiaan.
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Hyvä tiimi on sellainen, joka palvelee koko yrityskokonaisuutta. 
Voimanlähteenä tiimeillä pitäisi olla yhteinen usko ja sitoutuminen 
organisaation päämääriin. Sitoutuminen yhteiseen päämäärään ja 
toimintamalliin on tiimeille hyvin keskeistä. Ongelmia pyritään 
ratkaisemaan itsenäisesti sekä muiden tiimien kanssa yhteisesti (Keskinen 
1994, 22).

4.3.2
Tiimien ja työryhmien eroja

Tiimityöskentelyssä vastuu kasvaa tiimiin kuuluvilla henkilöillä ja 
päätösvalta siirtyy yrityksen alemmille organisaatiotasoille 
vanhanmallisessa organisaatiokaavioissa. Ne ovat ehkä kaikkein 
oleellisimmat erot tiimien ja työryhmien välillä. Näin tiimien jäsenten 
päätösvalta lisääntyy omaa työtään ja työaluettaan koskevissa asioissa.

ERILAISIA ORGANISAATIOMALLEJA
JOUKKO RYHMÄ TIIMI

KUVIO 4.3.2.1. JOUKON, RYHMÄN JA TIIMIN ORGANISAATIOMALLIT

Työryhmillä on vahva johtaja ja yksilövastuu työsuorituksista, kun taas 
tiimit johtavat itse itseään ja vastaavat töistään yhdessä. Tiimeillä on 
kuitenkin vetäjä. Tiiminvetäjä tekee myös todellista työtä, mutta hänen 
tehtäviinsä kuuluu myös selkiyttää tiimin päämäärää ja tavoitteita, kehittää 
tiimin jäsenten sitoutumista ja itseluottamusta sekä vahvistaa tiimin 
kollektiivisia taitoja ja työskentelytapoja.
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Tiimeissä jäsenet tekevät yhdessä päätökset, sillä liika käskeminen 
tukahduttaisi tiimin suoritustarmon, aloitteellisuuden ja luovuuden, mutta 
samoin tekee myös liian vähäinen neuvojen ja suuntaviivojen antaminen 
sekä kurinalaisuuden puute. Tiimin suoritukset riippuvat usein myös 
paljon siitä, kuinka vahvasti sen vetäjä uskoo omaan tiimiinsä 
(Katzenbach & Smith 1993, 149).

Tiimit eivät kuitenkaan estä yksilösuorituksia. Jos yksilölliset tarpeet ja 
erot tunnustetaan ja otetaan tiimien toiminnassa huomioon varsinkin kuin 
ne liittyvät suoritushaasteisiin, niistä voi tulla kollektiivisen voiman lähde. 
Erilaiset yksilöt täydentävät tiimin osaamista monenlaisilla taidoillaan. 
Todelliset tiimit löytävät jokaiselle yksilölle tapoja, joilla tämä voi 
osallistua tiimin suoritushaasteiden täyttämiseen.

TYÖRYHMIEN JA TIIMIEN VÄLISIÄ EROJA

TYÖRYHMÄ TIIMI
+ Vahva, määrätietoinen johtaja 
+ Yksilövastuu
+ Ryhmän päämäärä on sama kuin 

organisaation laajempi päämäärä 
+ Yksilölliset työtulokset 
+ Tehokkaita kokouksia 
+ Tehokkuus mitataan epäsuorasti sen 

mukaan, miten ryhmä vaikuttaa 
muihin (esim. liiketoiminnan 
taloudelliseen tulokseen)

+ Keskustelee, päättää ja delegoi

+ Yhteisjohtajuus 
+ Yksilövastuu ja yhteisvastuu 
+ Tiimillä on oma päämääränsä 
+ Kollektiiviset työtulokset 
+ Rohkaisee avoimeen keskusteluun 

ja aktiiviseen ongelmanratkaisuun 
kokouksissa

+ Tehokkuus mitataan suoraan arvi
oimalla kollektiivisia työtuloksia 

+ Keskustelee, päättää ja tekee 
todellisen työn yhdessä

KUVIO 4.3.2.2. TYÖRYHMIEN JA TIIMIEN VÄLISIÄ EROJA

Tiimit saavuttavat usein paljon parempia tuloksia kuin joukko yksilöitä, 
jotka toimivat ahtaasti määriteltyjen työtehtävien ja vastuualueiden 
rajoissa. Lisäksi tiimit ovat joustavampia kuin suuret 
organisaatioryhmittymät, koska niiden kokoaminen, kokoonpanon 
muuttaminen ja hajottaminen käyvät nopeammin ja koska ne eivät 
useinkaan murenna pysyvämpiä rakenteita ja prosesseja, vaan jopa 
lujittavat niitä (Katzenbach & Smith 1993, 26).
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4.3.3
Tiimien tehokkuus

Tiimin jäsenmäärän kasvaessa liian suureksi, sen toiminnan hallittavuus 
alkaa vaikeutua. Tiimien tehokkuutta voidaan tarkastella sekä 
rakennetekijöiden että tiimien kehitysvaiheiden kautta.

Yleisesti voidaan olettaa, että mikäli tiimin rakenteelliset edellytykset ovat 
kunnossa, ja se on kehittynyt toimivaksi tiimiksi, on sen työpanos parempi 
kuin tiimin yksittäisten jäsenten yhteenlaskettu työpanos.

Tiimien tehokkuus kasvaa myös tiimin kehittymisen mukana. Katzenbach 
ja Smith (1993) ovat tarkastelleet tiimien tehokkuutta suhteessa niiden 
kehitysvaiheisiin. He ovat kuvanneet tiimin kehitystasoja kehittymisenä 
perinteisestä työryhmätyöskentelystä itseohjautuvaksi tiimiksi.

Työryhmää kuvataan ryhmänä, jolla ei ole yhteistä suoritustavoitetta, tai 
joissakin tapauksissa edes tarvetta rakentaa yhteistä tavoitetta 
toiminnalleen. Työryhmä koostuu joukosta yksilöitä, jotka jakavat 
toisilleen informaatiota ja tekevät päätöksiä kenen vastuualueelle kukin 
tehtävä tai työ kuuluu. Vastuualueiden rajat ovat selkeät ja näkyvät. 
Suoritustasoltaan työryhmä on kohtalaisen hyvä, mutta siinä ei ole 
hyödynnetty yhteisen toiminnan tarjoamaa etua.

Valetiimi on puolestaan ryhmä yksilöitä, jotka ovat vasta muotoutumassa 
tiimiksi. Ryhmällä ei ole tavallisesti määriteltyä yhteistä toiminnallista 
tavoitetta, eikä ryhmässä esiinny myöskään toiminnallisia pyrkimyksiä 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Valetiimi syntyy yleensä vaiheessa, 
jossa tiimi on vasta muotoutumassa. Tällöin on saatettu tehdä jo päätös 
itseohjautuvasta työskentelymallista ja mahdollisista ulkoisista 
muutoksista (toimitilat, organisaatiorakenne yms.), mutta ei ole riittävästi 
määritelty tiimin yhteistä tavoitetta ja toimintamallia. Valetiimi on 
tehokkuudeltaan varsin heikko, jopa heikompi kuin työryhmä.

Kehittyvä tiimi on puolestaan ryhmä, jolle toiminnan päämäärä on 
hahmottumassa, mutta jonka tulee edelleen selkiyttää tavoitteitaan ja 
toimintamalliaan.
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Kehittyvä tiimi kuvaa tiimin kehityksessä kokeiluvaiheessa olevaa tiimiä. 
Kokeiluvaiheessa haetaan tiimin omaa toimintamallia ja luodaan 
pelisääntöjä siitä, miten halutaan toimia. Kehittyvän tiimin jäsenten 
yhteisvastuu, suorituksista välittäminen ja kiinnostus omaa työtä kohtaan 
kasvaa myös voimakkaasti.

Itseohjautuva tiimi on todellinen tiimi. Sen kaikki jäsenet ovat sitoutuneet 
yhteiseen päämäärään ja he ovat yhtäläisesti vastuussa päämäärän 
saavuttamisesta. Itseohjautuva tiimi on tehokas sekä myös joustava 
toimintaympäristön muutoksille.

TEHOKKUUS

ITSEOHJAUTUVA
TIIMI

- Tehokas ja joustava

KEHITTYVÄ
TIIMI

- Yhteisvastuu, 
välittäminen 
ja kiinnostus

TYÖRYHMÄ
-Vastuu vain 
omasta työstä

VALETHMI
- Työn tehokkuus 

laskee voimakkaasti

AIKA
KUVIO 4.3.3. TIIMIEN KEHITTYMINEN JA TEHOKKUUS. 
LÄHDE: NENONEN 1996, 38.
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4.3.4
Tiimityöskentelyn edut organisaatiorakenteissa

Tiimit ovat joustavia ja tehokkaita organisaatioita. Tehokas organisaatio 
rakentuu ihmisistä - joustavammasta yhteispelistä yksilöiden kesken.

Tiimillä on tehokkaasti mahdollisuus panostaa omaan osaamiseensa, 
vapaana turhauttavista rutiineista, keskitetyistä tiedosta ja hajautetusta, 
nopeasta tiedonkäsittelystä. Tiimeillä on joustavuutensa ansiosta kyky 
omaksua uutta nopeammin ja niiden valmius muutoksiin on myös 
huomattavasti nopeampaa kuin perinteisillä hierarkisilla organisaatioilla.

Tiimit eivät ole suomalaisissa organisaatioissa mikään taikasana tai 
ihmelääke kannattavuuden, tehokkuuden tai laadun parantamiseksi - 
eivätkä ne sellaiseksi tulekaan. Ne ovat vain väline tehostaa toimintaa ja 
aikaansaada entistä parempi taloudellinen tulos. Tiimeissä ihmiset yltävät 
parempiin suorituksiin kuin yksinään tai suuremmissa 
organisaatioyksiköissä, varsinkin silloin, kun suorituksiin vaaditaan 
monenlaisia taitoja, arviointeja ja kokemuksia (Katzenbach & Smith 1993, 
21). Toiminnan tehostuminen mahdollistuu tiimin jäsenten välisellä 
yhteistyöllä ja henkilöstön joustavuudella, jolloin yksi henkilö voi 
monitaitoisuutensa ja laaja-alaisemman ammattitaitonsa ansiosta tehdä 
useampia eri työtehtäviä. Työtehtävien laajennuksella halutaan myös 
parantaa työmotivaatiota, sillä siten työn monipuolisuus lisääntyy ja 
haasteellisuus kasvaa.

Tiimityöskentely mahdollistaa työntekijöiden laajempialaisen 
tehtävänhoidon esim. siten, että asentajat pystyvät tekemään teknikoiden 
töitä tai teknikot insinöörien ja päin vastoin aina tarpeen mukaan. 
Toisinaan on myös mahdollista, että tiimin jäsen voi olla pätevä 
toimimaan myös toisissa tiimeissä, esim. markkinointitiimin sijasta 
myyntitiimissä.
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4.4
Klusteritiimit

Suuryrityksissä asiantuntijaorganisaatiot koostuvat tulevaisuudessa 
lukuisista eri tiimeistä, joilla kullakin on oma osaamisalueensa. Vaikka 
tiimien jäsenet kantavat yhteisvastuun tiimin menestyksestä, on niiden 
vetäjällä myös oman tiiminsä toiminnasta erityisvastuu, joka hänen on 
pyrittävä parhaan kykynsä mukaan täyttämään.

Tiimin johtajaksi valitaan henkilö, joka on tiimin tehtävä- ja 
osaamisalueen taitavin ja usein myös kokenein "huippuosaaja". Näistä 
yrityksen tiimien huippuosaajista kootaan sitten ns. klusteritiimi, 
huipputiimi, johon periaatteessa kulminoituu koko yrityksen 
huippuosaaminen, eli yrityksen jokaisen osaamisalueen paras 
asiantuntemus. Klusteritiimi on siten yrityksen moniosaajien huipputiimi 
(Keskinen 1994, 22).

Perusperiaatteena on, että klusteritiimiin kuuluu vain yksi jäsen kustakin 
yrityksen tiimistä. Näin tiimien jäsenet eivät voi "ajaa" omien tiimiensä 
etuja, kun päätöksenteko on tasapuolinen yrityksen eri tiimien välillä. 
Klusteri tiimin tehtävänä on toimia yrityksen tiimejä yhdistävänä 
keskuksena sekä myös tarvittaessa konsultoida tiimejä ja kehitellä niiden 
välistä yhteistyötä mahdollisimman joustavaksi. Klusteritiimi on myös 
apuna tiimien välisissä ongelmanratkaisutilanteissa sekä 
pullonkaulatekijöiden selvityksissä, jos tiimit eivät itse kykene 
ongelmatilanteita selvittämään (Keskinen 1994, 22).

Klusteritiimejä voi tulosyksikössä olla vain yksi. Siihen valitaan yrityksen 
toiminnan kannalta tärkeimmistä osaamisalueista kunkin tiimin 
huippuosaaja. Klusteritiimin johtajana toimii yleensä esim. 
tuotantopäällikkö tai tehtaanjohtaja. Tarvittaessa myös toimitusjohtaja voi 
toimia klusteritiimin johtajana.
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TIIMIORGANISAATIO

KUVIO 4.4. KLUSTERITIIMI TIIMIORGANISAATIOSSA. 
LÄHDE: RAUTIAINEN 1994, 22.

Klusteritiimien yksi keskeisimpiä tehtäviä on yrityksen visiopohjaisen 
johtajamisen koordinointi, vaikka lopullisen päätöksen siitä tekisikin 
toimitusjohtaja tai yrityksen johtoryhmä. Klusteritiimit kartoittavat ja 
perustavat myös uusia tiimejä, mikäli niitä organisaatiossa tarvitaan. 
Samoin niiden tehtäviin kuuluu koordinoida yrityksen muiden tiimien 
koulutustarpeita (Keskinen 1994, 22).

Välttämättä paras ratkaisu yrityksen toiminnan kannalta ei ole, jos 
yrityksen hallitus tai hallintoneuvosto toimii yrityksessä klusteritiiminä, 
sillä klusteritiimin pitäisi nimenomaan olla yrityksen tuottamien 
tuotteiden tai palvelusten osaamiskeskittymä, joka yhdistää yrityksen 
muita tiimejä antaen ja kehitellen synergiaetuja niiden välille.

Klusteritiimien yksi keskeisimpiä ideoita on, että klusteritiimin omaavassa 
yrityksessä päätöksentekoa - ainakin jossain määrin - on siirretty 
lähemmäs tasoa, jossa yrityksen tehokkaan toiminnan kannalta tärkeimmät 
asiantuntij apäätökset tulisi tehdä.
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5
PAIKALLINEN SOPIMINEN

Asiakaslähtöinen, joustava ja erikoistunut tuotantotapa edellyttää myös 
joustavuutta työnteon tavoissa, työajoissa ja palkkauksessa. 
Työehtosopimukset rajoittavat nykyisin usein liian paljon yritysten 
mahdollisuuksia toimia joustavasti asiakkaiden parhaaksi.

Työmarkkinajärjestelmät ovat olleet Suomessa perinteisesti hyvin 
vanhoillisia. Tämän johdosta työehtosopimukset tulevat olemaan suurten 
muutosten alla tulevaisuudessa. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
voimassa olevien sopimusten tilalle rakennetaan yhteistyössä paikallisia 
yrityskohtaisia sopimuksia. Paikallisten sopimusten perimmäisenä 
tarkoituksena on varmistaa yrityksille kilpailukyvyn säilyminen ja 
mahdollisuus entistä joustavampiin toimintoihin asiakkaiden tarpeiden ja 
uusien toimintatapojen vaatimusten mukaisesti.

Myös työntekijäpuolelle paikalliset sopimukset tarjoavat useita etuja. 
Paikallisesti sopimalla henkilöstö voi vaikuttaa omiin työtehtäviinsä 
aikaisempaa enemmän. Samoin työajoista ja palkkaperusteista voidaan 
sopia entistä kilpailukykyisemmin. Myös erilaisia yksilö- ja 
henkilöstöryhmäkohtaisia erityistarpeita voidaan ottaa huomioon selvästi 
paremmin kuin ammattiliittojen välisissä työehtosopimuksissa.

Yrityskohtainen sopiminen ei ole sinänsä uusi asia Suomessa. Siitä on 
neuvoteltu työmarkkinakeskusteluissakin jo 1980-luvulta alkaen. Jonkin 
verran paikallista sopimustoimintaa on hyödynnetty esim. paperi-, metalli- 
sekä muutamilla muilla toimialoilla. Nämä sopimukset ovat liittyneet 
lähinnä urakkahinnoitteluun ja työaikakysymyksiin.

Paikallisen sopimisen esteenä Suomessa ovat olleet jäykät ammattiliitot ja 
muutoshaluttomuus. Työelämän asennemuutoksen hitaudesta johtuen 
mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen ovat olleet hyvin vähäiset, mutta 
nyt sen ajan katsotaan tulleen ja sen tarvetta puoltavat niin työnantajat 
kuin työntekijätkin (Kairinen ym. 1994, 59).
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5.1
Paikallisen sopimisen sisältö pääpiirteittäin

Paikallinen sopiminen tarkoittaa yleensä työehtosopimukseen lisättyä 
mahdollisuutta sopia jostakin työehtosopimuksessa mainitusta asiasta 
paikallisesti toisin. Tällöin työntekijät tai heidän luottamusmiehensä 
sopivat työnantajan kanssa työehtosopimuksen jostain sopimuskohdasta 
toisin kuin työehtosopimuksessa on mainittu eli työehtosopimusten 
tarkoittamaa paikallisen toisinsopimisen mallia. Paikallisesti voidaan 
esimerkiksi sopimalla järjestää työaika siten, että se on keskimäärin 
työehtosopimuksessa määrätyn vuorokautisen ja viikottaisen työajan 
pituinen (Alanko 1994a, 7) & (Kairinenym. 1994, 114 ja 115).

PAIKALLISEN SOPIMISEN PÄÄPIIRTEET
+ Sopiminen mahdollista niissä kysymyksissä, jotka 

työehtosopimuksessa mainittu 
+ Sopiminen mahdollista joko yksittäisen työntekijän tai 

luottamusmiehen kanssa 
+ Paikallinen sopimus on työehtosopimuksen osa 
+ Sopimus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti, 

vaadittaessa aina kirjallisesti 
+ Sopimus on voimassa määräajan tai 

irtisanomisen varaisena toistaiseksi

KUVIO 5.1.1. PAIKALLISEN SOPIMISEN PÄÄPIIRTEET.

Paikallisen sopimisen piiriin kuuluvien asioiden määrä vaihtelee 
toimialoittain. Menettelytapana se on tulemassa pysyväksi osaksi 
työehtojen määrittämistä ja tulevaisuudessa sen piiriin kuuluvien asioiden 
määrä tullee lisääntymään entisestään. Molemminpuoliset myönteiset 
kokemukset paikallisesta sopimisesta ovat avainasemassa paikallisen 
sopimisen mahdollisuuksia laajennettaessa.
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Tässä jäljempänä esiteltävään metalliteollisuuden työehtosopimusten 
tarkoittamaan paikallisen sopimiseen sisältyy olennaisena osana se, että 
työehtosopimus sisältää määräyksen niiden tilanteiden varalta, jolloin 
asiasta ei sovita paikallisesti. Tällöin noudatetaan työehtosopimuksessa 
olevaa toissijaista määräystä ja toimitaan sen mukaisesti. 
Työehtosopimusten tarkoittama paikallinen sopiminen on siis 
mahdollisuus, ei pakko.

Metalliteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen pykälä 30 sanoo 
paikallisesta sopimisesta seuraavaa (MET-ML, s. 94):

30§
Paikallinen sopiminen

Useissa työehtosopimusmääräyksissä mainittu paikallinen sopiminen on 
mahdollista työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti joko 
työnantajan ja työntekijän kesken tai luottamusmiehen ja työnantajan 
kesken. Luottamusmiehen kanssa tehty sopimus sitoo niitä työntekijöitä, 
joita luottamusmiehen on katsottava edustavan. Sopimus voidaan solmia 
määräajaksi tai olemaan voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa 
oleva sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisaikaa 
noudattaen, ellei irtisanomisajasta ole muuta sovittu. Sopimus on 
solmittava kirjallisena, jos jompikumpi sopijapuoli sitä pyytää. Tässä 
tarkoitettu paikallinen sopimus on voimassa olevan työehtosopimuksen 
osa.

Paikallisen sopimisen yhteydessä puhutaan usein ns. perälautamalleista ja 
sivulaudoista. Perälautamallin mukaisesti sovittaessa noudatetaan 
työehtosopimuksen määräyksiä tai lakeja sellaisenaan, ellei paikallisesti 
toisin sovita, sillä paikallista sopimista koskevat lait ja määräykset eivät 
sisällä toisinsopimispakkoa. Sivulaudoilla tarkoitetaan puolestaan 
työehtosopimusten määräyksiä siitä, missä määrin ja millä edellytyksillä 
paikallinen sopiminen on yleensä työehtosopimusten mukaan mahdollista 
(Lavikkala ym. 1994, 17).
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Paikallisen sopimuksen sisältöä koskevat erimielisyydet käsitellään 
työehtosopimuksen neuvottelu]ärjestyksen mukaisesti. Viime kädessä 
riidat ratkaistaan työtuomioistuimessa.

Paikallista sopimista on joskus kuvattu kolmioteorialla, jossa tasasivuisen 
kolmion kolme kärkeä muodostuvat vastuullisuudesta, tuottavuudesta ja 
hyvinvoinnista. Tässä tarkastelussa nämä kolme perusulottuvuutta 
muodostavat eräänlaisen kolminaisuuden järjestelmän. Se antaa yrityksen 
toiminnan arvioinnin lähtökohtaiset kriteerit. Tätä kolmioteoreettista 
lähestymistapaa on käytetty paikallisen sopimisen kuvauksena, sillä 
paikallinen sopiminen oikein toimiessaan edistää samanaikaisesti 
tuottavuutta, henkilöstön hyvinvointia ja vastuullisuutta. On myös 
mahdollista pyrkiä mittaamaan näiden kolmen perusvaatimuksen suhteita, 
kun yritys on siirtynyt sopimaan työyhteisön erilaisista asioista 
paikallisesti (Kaninen ym. 1994, 64 - 65).

VASTUULLISUUS
(normit, arvot, yleinen etu)

KUVIO 5.1.2. PAIKALLISEN SOPIMISEN KOLMIOTEORIA. 
LÄHDE: KAIRINEN YM. 1994, 64.
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5.2
Paikallisen sopimisen toteuttaminen

Paikallisen sopimisen lähtökohtana tulee olla riittävää tietoa paitsi 
neuvoteltavasta asiasta, myös tavoiteltavan ratkaisun tarpeellisuudesta, 
vaikutuksista ja sen avulla saatavista tuloksista. Yrityksen toimintaan 
liittyvien menestystekijöiden, vaatimusten ja muutospaineiden 
tiedostaminen henkilöstön keskuudessa on tärkeää paikallista sopimista 
kehitettäessä.

Hyvä tahto ja vapaaehtoisuus eivät ole riittäviä rakennuspuita työelämän 
laajamittaisessa kehittämisessä kannustavan työyhteisön suuntaan. 
Työelämä tarvitsee edelleen säätelyä, vaikka osalle yrityksiä edellä todetut 
yhteistyön alueet ovat itsestäänselvyyksiä. Neuvottelu- ja 
sopimusrakenteita näissä yhteisissä asioissa tulisi kehittää siten, että 
kummankin osapuolen intressit voisivat tulla lopputuloksessa 
yhteensovitetuiksi ja huomioonotetuiksi. Rakenteilla on luotava 
osapuolten välille sellainen neuvottelubalanssi, että he voivat puolin ja 
toisin kokea tehdyt ratkaisut oikeudenmukaisiksi.

Paikallisen sopimisen toteuttamiseksi yrityksen henkilöstö voi halutessaan 
muodostaa paikallisen ammattiosaston, joka yhteisesti sopii esim. 
palkkauksesta, palkitsemisesta, irtisanomisajoista tai tarpeen mukaan 
vaikkapa esim. työnorganisoinnista. Yrityskohtaiseen sopimukseen 
voidaan sisällyttää myös koulutuksesta ja sen kehittämisestä sopiminen, 
vuosilomat, ylityöt ja mahdolliset vuorolisät sekä monet muut 
työehtosopimusten yksityiskohdat, joissa työntekijät ja työnantaja 
haluavat sopia paikallisesti toisin kuin työehtosopimuksessa on sovittu.

Työaikalainsäädäntö on eräs kipeimmin uudistusta kaipaavista 
työehtosopimuksen kohdista, jolla yritysten joustavuutta ja tehokkuutta 
voitaisiin parantaa. Mahdollisuus paikallisesti sovittaviin 
työaikaratkaisuihin on jo nyt olemassa, mutta niiden käyttöönotto on ollut 
aika kankeahkoa. Työaikojen paikallinen sopiminen on kuitenkin hyvä 
ensiaskel aloittaa paikallinen sopimustoiminta yrityksissä, sillä siitä on 
helppo lähteä laajentamaan yrityskohtaisesti sovittavia asioita.
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Työajoista on myös aluksi paljon helpompi lähteä neuvottelemaan kuin 
esim. palkka-asioista, jotka vaativat selvästi enemmän yksittäisten 
ihmisten mielipiteiden huomioonottamista sekä asioihin perehtymistä ja 
niiden huolellista etukäteisvalmistelua. Palkkauksesta sovittaessa 
huomioidaan erikseen jokaisen henkilön peruspalkka sekä sen lisäksi 
yksilöllinen- tai ryhmäpalkkio. Työnorganisointi kuuluu myös hyvin 
olennaisena osana paikalliseen sopimiseen. Jos paikallinen sopiminen 
saadaan toimimaan yrityksissä hyvin, on täysin mahdollista, että 
henkilöstö sopii monien muiden asioiden ohessa myös oman työnsä 
organisoinnista.

Työehdoista sopiminen paikallisesti vaatii lisäpanostusta niin yritykseltä 
kuin sen henkilöstöltäkin. Jotta se olisi kannattavaa, on toiminnan 
tehostumisesta ja kannattavuuden paranemisesta saatavat hyödyt 
luonnollisesti arvioitava vaadittavaa panostusta suuremmiksi.

Paikallisesta sopimisesta saatavat hyödyt on mahdollista saada siihen 
tarvittavaa panostusta suuremmiksi, jos se omaksutaan yrityksessä 
pitkäjänteiseksi toiminnaksi ja sen piiriin voidaan ottaa riittävästi 
toimintaa tehostavia asioita. Siihen tulee myös osallistua kaikki ne 
henkilöstöryhmät, joita asia koskee. Muutos edellyttää samalla riittävien 
valmiuksien ja oikean asenteen luomista yritysjohdon, keskijohdon ja 
muun henkilöstön välille. Yrityskohtainen sopiminen ei onnistu vain 
työehtosopimusmääräyksiä väljentämällä. Se onnistuu yrityksissä, joissa 
sisäiset neuvottelusuhteet ovat kunnossa.

Paikallinen sopiminen merkitsee ennen kaikkea vastuun ottamista 
työpaikoille. Sitä ei ole syytä pelätä, vaan paikallinen sopiminen tulee 
nähdä nimenomaan yritysten mahdollisuutena päättää aikaisempaa 
enemmän omista asioistaan. Luonteeltaan paikallinen sopiminen on 
jatkuvaa toimintaa, jolla työehdot voidaan aiempaa vapaammin räätälöidä 
yritys-, työpaikka- tai yksilökohtaiseksi kulloiseenkin tarpeeseen 
sopiviksi. Tehtyjä sopimuksia voidaan tarvittaessa myös muuttaa. 
Sopimukset voidaan myös irtisanoa, jos toinen sopijaosapuolista haluaa 
palata työehtosopimuksessa sovittujen ehtojen noudattamiseen. Sisäisen 
kulttuurin kehittyminen parantaa esille tulevien ongelmien 
ratkaisuedellytyksiä yrityksen sisällä.
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Käytännössä erityisesti työehtosopimuksiin perustuva paikallinen 
sopiminen tapahtuu edustuksellisesti työntekijöiden valitseman 
luottamusmiehen ja työnantajan edustajan välillä. Paikallisen sopimuksen 
voivat tehdä myös yksittäinen työntekijä ja työnantaja tai yrityksen 
edustaja.

Paikallisessa sopimisessa on kysymys työehtosopimuksen soveltamisesta 
tai työehtosopimuksen noudatettavan sisällön muuttamisesta työpaikalla. 
Työehtosopimusten tarkoittama paikallinen sopimus on 
työehtosopimuksen osa siltä osin kuin paikallisella sopimuksella on 
poikettu työehtosopimuksesta.

Paikallista sopimusta on noudatettava kuten työehtosopimusta. 
Työrauhavelvollisuus määräytyy samalla tavalla kuin työehtosopimuksen 
osalta muutenkin. Työehtosopimuksissa tarkoitetun paikallisen sopimisen 
lisäksi saatetaan työpaikalla sopia muistakin asioista. Tältä osin sopimus 
ei ole työehtosopimuksen osa.

5.3
Paikallisen sopimisen tarjoamat mahdollisuudet

Yritysten menestyksen ratkaisevat tulevaisuudessa yhä enemmän 
asiakaslähtöisyys, reagointiherkkyys, tehokkuus ja joustavuus entistä 
nopeammin muuttuvissa kilpailuolosuhteissa. Kilpailukyvyn ja 
kannattavuuden varmistamiseksi yritysten on pidettävä yllä jatkuvaa 
toimintojen kehittämistä. Tuotteiden ja palveluiden on vastattava 
asiakkaiden tarpeita niin hinnan, toimitusaikojen kuin muidenkin 
toimitusehtojen osalta. Yritysten on myös kyettävä yhdistämään 
tehokkaasti eri tuotannontekijöitä sekä pyrittävä vastaamaan kysynnän ja 
kilpailutilanteen muutoksiin äärimmäisen nopeasti ja tehokkaasti.

Työehtojen kannalta tämä merkitsee tarvetta sopia työajoista, 
palkanmaksuperusteista ja muista keskeisistä työehdoista aiempaa selvästi 
enemmän yritys- ja työpaikkatasolla - siellä, missä työt tehdään ja tarpeet 
parhaiten tunnetaan. Tällöin voidaan ottaa huomioon sekä yrityksen että 
sen henkilöstön edut.
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Henkilöstölle työehdoista sopiminen yksilö- tai työpaikkatasolla merkitsee 
nykyistä suurempia vaikutusmahdollisuuksia myös omaan työhön 
välittömästi liittyviin asioihin (Alanko 1994b, 3).

Yrityksissä vastuuta tuloksesta ja sen saavuttamiseksi tarvittavista toimista 
on siirretty yhä enemmän työpaikkatasoille. Samalla kun asiakaslähtöisen 
toimintatavan omaksuminen parantaa yrityksen mahdollisuuksia toimia 
kannattavasti, luo se myös puitteet henkilöstön hyvinvoinnille.

Suomessa on nykyisin useilla sopimusaloilla paikallisesti sovittavien 
asioiden määriä lisätty huomattavasti. Mahdollisuutta sopia paikallisesti 
esim. työajoista on laajennettu selkeästi. Samalla on myös paikallisen 
sopimisen menettelytapoja selvennetty. Mahdollisuudet aiempaa 
joustavampiin ratkaisuihin ovat nyt olemassa. Painopisteen siirtyminen 
yrityksiin työehtojen määrittelyssä vähentää tarvetta sitovaan, 
yksityiskohtaiseen sääntelyyn lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa.

Vaikka paikallisen sopimisen yleistyminen merkitsee läheisyysperiaatteen 
korostumista työehtoja määriteltäessä, se ei kuitenkaan merkitse 
työehtosopimusjärjestelmän lakkaamista. Paikallinen sopiminen avaa 
uusia mahdollisuuksia entistä tehokkaampien ja joustavampien ratkaisujen 
luomiseksi.

Yrityskohtaisen sopimisen etuna on mm. se, että se pystyy ottamaan 
huomioon yksittäisten yritysten omat erikoistarpeet. Työntekijä- ja 
työnantajapuolen keskusjärjestöjen ongelmana on puolestaan, että ne ovat 
vieraantuneet käytännön työelämän ongelmista. Keskitetyt sopimukset 
eivät ole ottaneet riittävän hyvin huomioon niitä erilaisuuksia, joissa eri 
toimialat ja yksittäiset yritykset toimivat. Mikäli sopiminen hoidettaisiin 
paikallisesti, ei tälläisia ongelmia yksinkertaisesti olisi.
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YRITYSKOHTAINEN SOPIMINEN
EDUT HAITAT

+ Joustavuus lisääntyy 
+ Kyky sopeutua muutoksiin kasvaa 
+ Motivaatio, sitoutuminen yrityksen 

tavoitteisiin lisääntyy 
+ Palkkataso sopeutuu yritys

kohtaiseen maksukykyyn 
pidemmällä aikavälillä 

+ Palkkakustannuksia voidaan sitoa 
yrityksen tulokseen riippuvaksi 

+ Toimipaikkojen väliset palkkatasot 
ja yleiset työehdot porrastuvat 
yrityksen menestyksen mukaan 

+ Menestyvät yritykset voivat 
maksaa parhaiten ja rekrytoida 
parhaat työntekijät 

+ Helpompi ylläpitää, kun koko 
henkilöstöllä yhteinen sopimus

- Palkkaerot kasvavat suljettujen 
sektoreiden ja kilpailevien 
yritysten välille

- Suljettu sektori nostaa palkkojaan 
voimakkaasti työvoimapulan ja 
inflaation aikana

- Yleisten työehtojen rajat hämärtyvät
- Ammattiliittojen voima heikkenee, 

etenkin työtaisteluiden aikana
- Yritysten lisättävä resursseja palkka- 
ja työehtoasioiden hoitoon

- Standardoidut palkkajärjestelmät 
menettävät merkityksensä. Yritykset 
joutuvat panostamaan räätälöityihin 
palkkausjärjestelmiin

- Vaikutusmahdollisuus työnantajiin 
heikkenee

KUVIO 5.3.1. YRITYSKOHTAISEN SOPIMISEN EDUT JA HAITAT.

Yrityskohtainen sopimus on hyvin yksinkertainen ja tehokas instrumentti 
asiakkaiden muuttuvien vaatimusten nopeissakin tyydyttämisissä. 
Yrityskohtainen sopimus takaa myös parhaiten oikeudenmukaisuuden, 
tasa-arvon ja samat kehitysmahdollisuudet koko yrityksen henkilöstölle. 
Sopimuksen perusideaan kuuluu nimenomaan se, että sopimusta ei synny, 
elleivät molemmat sopijapuolet katso hyötyvänsä siitä. Näin 
yrityskohtainen sopimus on oiva keino toteuttaa molempien sopijapuolten 
tavoitteita ja etuja. Lisäksi yrityskohtaisen sopimuksen myötä yhteistyö, 
työmotivaatio sekä joustavuus lisääntyy yrityksen sisällä, koska 
sopiminen pakottaa yrityksen henkilöstön aidosti osallistumaan sekä 
ottamaan kantaa kulloinkin kyseessä oleviin asioihin, sillä yhteistyö 
tapahtuu ihmisten, ei järjestelmän kanssa (Kairinen ym. 1994, 17).
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6
TIIMIEN PALKITSEMINEN OSAAMISEN PERUSTEELLA

Tähän kuudenteen lukuun olen koonnut tämän tutkielman luvuissa yksi- 
viisi esiintyneet tärkeimmät osa-alueet, joista tiimien osaamiseen 
perustuva palkitseminen tulisi rakentaa. Näiden lukujen teoreettinen osuus 
on tiivistetty tärkeimpien asiakokonaisuuksien osalta ja niiden pohjalta 
olen muotoillut tiimien osaamisperusteisen palkitsemismallin, joka on 
esitetty tämän luvun kolmannessa kappaleessa. Tämän palkitsemismallin 
perusteella olen lähtenyt rakentamaan tutkielman empiiristä osaa.

6.1
Palkitsemisen kriteerit osaamisperusteisessa palkitsemisjärjestelmässä

Kun tiimejä ja niiden yksittäisiä jäseniä palkitaan osaamisen perusteella, 
on syytä kiinnittää huomio kahteen seikkaan:

1. MINKÄLAISESTA OSAAMISESTA TIIMEJÄ PALKITAAN?
2. MITEN PALKKIOT JAETAAN TIIMIORGANISAATION SISÄLLÄ?

Tiimien osaamisperusteisessa palkitsemisjärjestelmässä osaaminen, josta 
tiimejä halutaan palkita, on ammatillista osaamista. Siitä katsotaan olevan 
eniten hyötyä tiimiorganisaatiolle ja sen jäsenille. Ammatillinen 
osaaminen on resurssi, jota tarvitaan tai josta on välitöntä hyötyä omia 
työtehtäviä tai tiimin yhteisiä työsuorituksia ajatellen.

Ammatillisesti pätevä tiimin jäsen hallitsee oman alansa uusimmat tiedot 
ja sovellutukset. Lisäksi hän on työsuorituksiltaan kilpailukykyinen eli 
hän omaa työtehtäviinsä liittyvän vankan ammattitaidon. Hän on oman 
alansa ekspertti, jonka asiantuntemusta arvostetaan.

Toisinaan on organisaatioissa tiimejä, joiden ammatillista osaamista tai 
ammatillisia työtuloksia on vaikea arvioida. Esimerkiksi yrityksen 
talousosasto, joka raportoi taloudellisia tunnuslukuja tai tekee 
tilinpäätöksiä yrityksen johdolle, voi olla vaikea todeta omia 
työtuloksiaan, mikäli he ovat perinteisesti kyenneet hoitamaan tehtävänsä 
ajallaan ja moitteetta.
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Tällöin on myös vaikea asettaa heille mittareita heidän osaamisestaan, 
joilla heitä mitattaisiin, sillä se ei olisi välttämättä mikään itseisarvo, jos 
he seuraavana vuonna kykenisivät tekemään esimerkiksi samat 
raportointitehtävät edellisvuotta nopeammin. Tälläisissa 
erikoistapauksissa tulosyksikön klusteritiimin, joka määrittelee 
palkitsemiskriteerit ja päättää palkkioiden jaosta, tulisi pohtia eri keinoja, 
joilla tälläistä tiimiä voidaan osaamisesta palkita.

6.2
Osaaminen tiimien osaamisperusteisessa palkitsemisjärjestelmässä

Yrityksen organisaatiosta löytyy monenlaista osaamista. Osaaminen 
voidaan jakaa yksilöiden, tiimien tai koko organisaation osaamiseksi. 
Tiimiorganisaation osaaminen perustuu aina tietysti peruslähtökohdiltaan 
yksilöiden osaamiseen, mutta niiden osaamisen synergiaetuja ja tehokasta 
yhteistoimintaa hyväksikäyttäen synnytetään tiimien ja 
tiimiorganisaatioiden osaamista.

Osaamisperusteisessa palkitsemisjärjestelmässä klusteritiimi määrittelee 
sen osaamisen, josta organisaatiossa halutaan henkilöstöä palkita. 
Klusteritiimi valitsee ne osaamiskriteerit, tiimit, yksilöt tai koko 
tulosyksikön, joita halutaan palkita. Usein on syytä jakaa useampia 
palkintoja, jotta palkitsemisen motivaatiovaikutus säilyisi organisaation 
sisällä.

Klusteritiimi on tulosyksikön eri tiimien jäsenistä muodostettu johtotiimi, 
johon kuuluu yksi jäsen kustakin tulosyksikön eri tiimistä. Klusteritiimiin 
kulminoituu näin koko yrityksen huippuosaaminen eli jokaisen tiimin 
osaamisalueen paras asiantuntemus. Klusteritiimin tehtävänä on toimia 
tulosyksikön tiimiorganisaatiossa yrityksen tiimejä yhdistävänä 
keskuksena sekä tarvittaessa konsultoida niitä ja kehitellä niiden välistä 
yhteistyötä mahdollisimman joustavaksi.
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Osaamiskriteereitä mietittäessä klusteritiimin olisi hyvä kiinnittää 
huomionsa myös siihen seikkaan, että niin tulosyksiköstä, tiimeistä kuin 
jokaisen tiimin jäsenistäkin löytyisi monenlaista osaamista, jolloin 
voitaisiin varmistaa koko tiimiorganisaation joustavuus ja helppo 
liikuteltavuus tehtävästä toiseen. Monenlainen osaaminen on tiimeille ja 
organisaatioille tärkeää, sillä työtehtävät monipuolistuvat ja tulevat yhä 
vaativemmiksi, joten työntekijöiltä vaaditaan tulevaisuudessa yhä 
enemmän monipuolisia ammatillisia taitoja.

6.2.1
Tiimin jäsenen osaaminen

Koko yrityksen ja sen tiimien osaaminen perustuu luonnollisesti alunperin 
tiimin jäsenten henkilökohtaiseen osaamiseen. Jos tiimien jäsenillä ei ole 
osaamista, ei tiimeillä eikä koko organisaatiollakaan voi olla mitään 
osaamista.

Tiimin jäsenten osaaminen syntyy henkilökohtaisista resursseista, jotka on 
hankittu koulutuksen, opittujen taitojen tai työkokemuksen kautta. 
Tiimityöskentelyssä on tärkeää ymmärtää se mahdollisuus joustavuuteen 
ja sen avulla saavutettuun tehokkuuteen, jonka tiimien yksilöiden 
monipuolinen osaaminen mahdollistaa tiimeille ja koko 
tiimiorganisaatiolle (Greenhill 1990, 29).

6.2.2
Tiimien osaaminen

Tiimien osaaminen syntyy tiimien jäsenten monenlaisista taidoista. 
Tiimien jäsenten osaamisen synergiaetuja hyödyntämällä, tehokkaalla 
yhteistyöllä sekä joustavalla yhteistoiminnalla tiimin jäsenten kesken 
saadaan aikaan tiimien ainutlaatuinen kilpailuetu eli monipuolinen 
osaaminen.
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Kuten edellä on jo mainittukin, on tärkeä kiinnittää huomio tiimin 
monipuolisiin osaamisresursseihin. Tämä mahdollistetaan siten, että tiimi 
kootaan siten, että siihen valitaan monen eri alojen koulutuksen ja 
kokemuksen omaa via henkilöitä. Monenlaisen osaamisen avulla voidaan 
aikaansaada tiimien toiminnan ja rakenteen nopeakin muunneltavuus ja 
joustavuus. Näin varmistetaan tehokas toiminta organisaatiossa sekä 
tarvittaessa nopeakin reagointi toimintaympäristön muuttuvissa 
olosuhteissa.

6.2.3
Tulosyksikön tiimien osaaminen

Perinteinen vertikaalinen organisaatio jakaa toiminnan eri osiin, jotka ovat 
erikoistuneet kukin omaan tehtäväänsä ja joita ohjataan ylhäältä alas. 
Tällainen organisaatio ei tee mahdolliseksi tehokasta yhteistoimintaa eri 
yksiköiden kesken samalla hierarkiatasolla. Toiminta on lokeroitunutta 
eikä tieto kulje eri osien välillä. Esimerkiksi markkinointi ja tuotanto 
elävät usein eri maailmoissa. Horisontaalinen toimintaketjujen mukaan 
tapahtuva organisointi antaa mahdollisuuden liittää saman toimintaketjun 
osat yhdeksi kokonaisuudeksi ja tehostaa toimintaa. Kun tutkimus, 
tuotanto, markkinointi ja talous ovat saman toimintaketjun osia, 
lähestytään hologrammin periaatetta. Jos kokonaisuus tiedostetaan ketjun 
jokaisessa osassa, ne voivat toimia itsenäisesti ja itseohjautuvasti.

Tiimit ovat itseohjautuvien ryhmien malliesimerkkejä. Ne ovat loistavia 
toiminnan tehokkuuden ja sen kehittymisen kannalta. Jotkut innovatiiviset 
pienet organisaatiot ovat alkaneet organisoitua tältä pohjalta. Ja entistä 
useammat suuryritykset tuntevat myös vetoa siihen suuntaan (Linnapuomi 
1993).

Pieni organisaatio voi korvata tehokkuutensa ansiosta montaa kertaa 
suuremman organisaation, mikäli se pystyy sitouttamaan kaikki jäsenensä 
hyvin yhteen ja muodostamaan niistä useita kilpailukykyisiä tiimejä. 
Tiimien välinen yhteistyö organisaatiossa on ensiarvoisen tärkeää ja 
välttämätöntä tehokkaan työyhteisön luomiseksi.
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Tiimiorganisaation kokonaisosaaminen syntyy nimenomaan siitä, kuinka 
hyvin, tehokkaasti ja joustavasti organisaation eri tiimit kykenevät 
sujuvaan yhteistyöhön. Tehokkaalla yhteistyöllä voidaan tiimien välisiä 
erityisosaamisalueita hyödyntää ja tällä tavalla maksimoida koko 
tulosyksikön optimaalinen suorituskyky.

6.3
Tiimien osaamisperusteinen palkitsemismalli

Tiimien osaamisperusteinen palkitsemismalli (TOPM) on tämän 
tutkielman teoriaosan perusteella rakennettu palkitsemisjärjestelmä, jossa 
yrityksen henkilöstöä palkitaan ammatillisesta osaamisesta silloin, kun 
yritys on tehnyt hyvän taloudellisen tuloksen, josta voidaan jakaa osa 
palkkioina yrityksen henkilöstölle.

Tiimien osaamisperusteisessa palkitsemismallissa henkilöstöä palkitaan 
ainoastaan ammatillisen osaamisen perusteella. Ammatillinen osaaminen 
muodostuu kolmesta eri osa-alueesta, jotka ovat koulutus, kokemus ja 
lahjakkuus.

Koulutus on ihmiselle yksi tärkeimpiä resurssilähteitä, jolla se voi 
vaikuttaa oman osaamisen kehittämiseen ja sen ylläpitämiseen 
kilpailukykyisenä. Koulutus on tärkein ammatillisen osaamisen lähde ja se 
voidaan jakaa pääpiirteissään kolmeen osa-alueeseen - tietoon, 
pätevyyteen ja soveltamiseen. Tieto on puhdasta informaatiota, pätevyys 
tietyn oppikokonaisuuden suorittamista tietyltä osa-alueelta ja 
soveltaminen tiedon sekä käytännön elämän välisen yhteyden 
ymmärtämistä ja tiedon hyödyntämisen käsityskykyä käytännön elämän 
parissa.
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Kokemuksen kautta on mahdollista kartuttaa monenlaista ammatillista 
osaamista. Pelkkä työtehtävien sujuva hallinta eli työtehtäviin 
rutinoituminen on mahdollista ainoastaan hankkia työkokemuksen kautta. 
Samoin sosiaaliset taidot sekä vuorovaikutustaidot, laajan 
kontaktiverkoston omaaminen, ihmistuntemus- ja ryhmätyötaidot ovat 
kokemuksen kautta hankittuja. Esiintymis- ja käyttäytymistaidot ovat 
myös tärkeitä kokemusperäisesti hankittuja osaamisresursseja.

Lahjakkuus on kolmas ammatillisen osaamisen osa-alue, jonka 
omaamisesta tiimien osaamisperusteinen palkitsemismalli palkitsee 
henkilöstöä. Lahjakkuus on osittain ihmisen sisäsyntyinen ominaisuus, 
joten siihen ei pysty aina itse vaikuttamaan. Osittain ihminen pystyy 
kuitenkin myös itse lahjakkuuksiinsa vaikuttamaan, mutta tällöin 
tarkoitetaan yleensä itseasiassa kokemuksien ja lahjakkuuksien 
synnyttämää yhteisvaikutusta lahjakkuuksien kartuttajana. Esimerkkejä 
lahjakkuuksien osa-alueista ovat mm. luovuus, johtamistaito sekä 
karismaattisuus. Ne ovat kaikki taitoja, joista on erittäin paljon hyötyä 
oman ammatin parissa.

TOPM:ssa palkkioiden jaosta päättää tulosyksikön klusteritiimi, johon 
kuuluu jäseniä kaikista tulosyksikössä olevista tiimeistä. Klusteritiimi 
päättää kolmenlaisista palkkioista, joita tiimeille ja niiden jäsenille 
tulosyksikössä jaetaan. TOPM palkitsee tiimin jäseniä henkilökohtaisilla 
palkkioilla, tiimejä tiimipalkkioilla ja tulosyksikön koko henkilöstöä 
tulospalkkioilla. Se, miten klusteritiimi jakaa palkkiot osaamisen 
perusteella oikeudenmukaisesti, riippuu tiimien jäsenten osaamisesta, 
tiimin osaamisesta tai koko tulosyksikön osaamisesta. Koko tulosyksikön 
palkitsemista samanlaisilla palkkioilla tulisi käyttää ainoastaan siinä 
tapauksessa, ettei yksilöidympää osaamislähdettä organisaatiosta voida 
erottaa, sillä sen motivointivaikutus ei ole yhtä korkea kuin muilla 
TOPM:n palkkioilla.
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Tiimien osaamisperusteisessa palkitsemismallissa henkilöstön 
kokonaispalkkiot muodostuvat tiimien jäsenten palkkioista, tiimien 
palkkioista ja tulosyksikön tulospalkkioista. Tiimien jäsenten 
henkilökohtaiset palkkiot perustuvat yksilöllisiin osaamisresursseihin, 
joten niiden motivaatio vaikutus on kaikista suurin verrattuna muihin 
TOPM:n palkkioihin. Tiimin palkkiot perustuvat taas tiimin osaamiseen ja 
kilpailukykyyn suhteessa muihin saman tulosyksikön tiimeihin.

Tiimien jäsenten palkkioita voidaan jakaa myös sellaisille tiimien 
jäsenille, jotka ovat jäseniä tiimeissä, joille ei tiimipalkkiota ole 
myönnetty. Näin estetään motivaation katoaminen ammatillisesti 
lahjakkailta ja osaavilta työntekijöiltä, jotka ovat jäseniä tiimeissä, joissa 
muu tiimi ei ehkä olekaan niin suorituskeskeinen ja hyviin tuloksiin 
suuntautunut kuin muutama sen jäsenistä.

Tiimien jäsenten henkilökohtaisissa palkkioissa on ongelmana 
tiimityöskentelyssä se, että ne kannustavat henkilöstöä pääasiassa 
yksilösuorituksiin. Jos tiimin jäseniä kannustetaan liian paljon 
yksilösuorituksiin pyrkiviksi, estää se tiimin tehokkaan yhteistyön siltä 
osin, kun tiimin tulisi saavuttaa yhteisiä työtuloksia. Näin ollen 
henkilökohtaisia palkkioita tulisi tiimityöskentelyssä käyttää varovasti ja 
harkiten.

Tiimipalkkiot saavat tulosyksikön tiimit kilpailemaan keskenään 
ammatillisesta osaamisesta. Tiimipalkkiot jaetaan tiimin jäsenten kesken 
suhteessa maksettuihin palkkoihin, jolloin kaikki tiimin jäsenet saavat 
suhteessa samansuuruisen palkkion. Tiimipalkkiota ei tulisi verrata tiimin 
jäsenten palkkioihin, joka perustuu täysin tiimin jäsenten 
henkilökohtaisiin suorituksiin ja työtuloksiin. Tiimipalkkio on 
kokonaisuudessaan hyvä palkitsemistapa, sillä se motivoi tiimin kaikkia 
jäseniä tehokkaaseen yhteistyöhön, joka on nimenomaan yksi koko 
tiimityöskentelyn tärkeimmistä perusajatuksista.
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Tulosyksikön tulospalkkiot ovat järjestelmäpalkkioita eli ne ovat kaikille 
yhtä suuria suhteessa maksettuihin palkkoihin nähden. Tulospalkkio 
maksetaan tulosyksikön tilinpäätöstietojen perusteella lasketun 
taloudellisen tuloksen mukaan. Tulospalkkion ongelmana on se, että siitä 
saattaa muodostua osittain automaatti osalle tulosyksikön henkilökuntaa, 
jos suorituskeskeisyys on voimakkaasti vaihtelevaa organisaation sisällä.

Tiimien osaamisperusteinen palkitsemismalli on suunniteltu ainoastaan 
palkitsemaan rahallisilla palkkioilla henkilöstöä. On toki olemassa monia 
muitakin keinoja jakaa tunnustusta ja palkkioita hyvistä henkilökohtaisista 
ja tehokkaista tiimisuorituksista organisaation jäsenille. Rahapalkkio on 
vain yksi niistä.

Rahapalkkioilla voidaan kuitenkin ehkä selkeimmin osoittaa henkilöstölle 
heidän osallistumisensa hyviin suorituksiin, mutta henkilöstöä tulee voida 
myös palkita ei-rahalli silla palkkioilla, joilla voidaan vaikuttaa 
organisaation motivaatioon usein erittäin positiivisin tuloksin.

Viime aikoina yritykset ovat alkaneet ottaa käyttöönsä yhä useammin 
myös ei-rahallisia palkkioita. Ei-rahalliset palkkiot ovat yleistyneet kovaa 
vauhtia ja niitä on olemassa useita erilaisia. Ei-rahallisia palkkioita ovat 
esim. erilaiset verbaaliset ja sosiaaliset tunnustukset, esineelliset, 
aineelliset tai symboliset palkkiot ja työssä edistymiseen liittyvät palkkiot, 
joita ovat mm. haastavammat ja monipuolisemmat tehtävät sekä 
ylennykset tai muodolliset nimitykset organisaation sisällä.

Ei-rahalli sten ja rahapalkkioiden ero on vain välineellinen. Niiden 
molempien perimmäisenä tarkoituksenahan on kuitenkin viimekädessä 
motivoida organisaation jäseniä ja saada heidät tekemään entistä 
parempaa tulosta koko organisaation ja sen jäsenien yhteiseksi hyväksi.
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7
TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

7.1
Tutkimusongelma ja tutkimusote

Tämän tutkielman teoreettisessa osassa oli tarkoituksena muodostaa 
eräänlainen palkitsemisjärjestelmän malli, joka voisi toimia apuna tiimien 
osaamisperusteisen palkitsemisjärjestelmän rakentamisessa. Tutkielman 
empiirisessä osassa on tarkoitus suunnitella ja rakentaa ABB Industry 
Oy:n Marine-divisioonalle palkitsemisjärjestelmä teoreettisessa osassa 
aikaansaatua mallia apuna käyttäen. Tutkielman empiirisen osan lopussa 
pyritään myös tarkastelemaan niitä osatekijöitä, joita uuteen 
palkitsemisjärjestelmään siirtymisessä on huomioitava.

Tutkielman empiirisessä osassa on tarkoitus myös saada tietoa, jonka 
avulla osaamiseen perustuvia palkitsemisjärjestelmiä voidaan kehitellä 
yhä edelleen sekä samalla antaa näkökulmia ja ideoita aihealueen 
jatkotutkimuksia varten. Tämä tutkielma painottuu siis 
teorianmuodostukseen ja ns. työhypoteesin muodostamiseen. 
Työhypoteesi on alustava idea kohdeilmiöstä, jonka täsmentäminen ja 
kehittäminen on tärkeä osa tutkimusta (Uusitalo 1991, 42).

Tämän tutkielman otetta voidaan luonnehtia kahdella ominaisuudella. 
Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista otetta ja se on tapaus- eli 
casetutkimus, joka perustuu yhteen tapaukseen.

Kvalitatiiviset, eli laadulliset tutkimukset ovat teoriaa kehitteleviä, ei- 
tilastollisia kenttätutkimuksia. Niillä pyritään usein esitutkimuksen tapaan 
selvittämään tutkimusongelmien keskeiset piirteet mahdollista 
myöhempää kvantitatiivista, eli määrällistä tutkimusta varten. Siten 
kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on teoreettisesti merkittävää. 
Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä se, että tutkimuksen aineiston 
kerääminen, käsittely ja analyysi kietoutuvat toisiinsa. Joskus analyysi 
saattaa osoittaa, että aineistoa on täydennettävä. Tällöin suoritetaan 
lisäaineiston hankinta ja sen jälkeen analyysia jatketaan. Kvalitatiivisen 
tutkimuksen eräs vahvuus on juuri siinä, että aineiston rajat ovat avoimet, 
ja aineistoa voidaan laajentaa tai supistaa tutkimuksen edetessä.
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Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusten aineistot ovat myös 
erityyppisiä. Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto on paitsi täsmällisesti 
rajattu, niin se on myös mahdollista esittää numeerisessa muodossa ns. 
havaintomatriisina (Uusitalo 1991, 80 ja 81).

Kvalitatiivinen ote on tutkimuksessa tarpeellinen varsinkin silloin, kun 
asia tai ilmiö on uusi tai tuntematon, eikä siitä tai sen mahdollisista 
muuttujista ole vielä tarpeeksi tietoa kvantitatiivisen tutkimuksen 
suorittamista varten. Erilaiset havainnointitutkimukset, vapaamuotoiset 
haastattelut, dokumentit ja moninaiset kulttuurin tuotteet ovat tavallisesti 
kvalitatiivisia tutkimuksia, joiden aineistoja ei yksinkertaisesti ole edes 
mahdollista tutkia kvantitatiivisin menetelmin (Uusitalo 1991, 82).

Case-tutkimuksessa kerätään hyvin intensiivinen aineisto yhdestä tai 
muutamista havaintoyksiköistä. Tavallisesti se tehdään haastattelemalla, 
havainnoimalla, osallistumalla tai esim. jo valmiiksi laadittujen 
dokumenttien avulla. Samaa tietoa voidaan hankkia näin useista eri 
lähteistä. Käsiteltäväksi saadaan siten paljon tietoa, mutta vain 
muutamista havaintoyksiköistä. Tapaustutkimuksen loistava ominaisuus 
onkin juuri sen kyvyssä käsitellä monenlaista tutkimusaineistoa (Yin 
1989, 20).

Tässä tutkielmassa on käytetty ainoastaan yhden tapauksen 
casetutkimusta. ABB Industry Oy:n Marine-divisioona haluttiin valita 
yksinään tutkimuskohteeksi, sillä yritysten palkka- ja
palkitsemisjärjestelmät ovat aina yrityskohtaisia ja näin ollen tätä 
tutkimusta ei olisi ollutkaan mielekästä suorittaa useammassa eri
yrityksessä.

Tieteellinen ajattelu jaetaan tavallisesti deduktiiviseen- ja induktiiviseen 
päättelyyn. Deduktiivisella päättelyllä tarkoitetaan ajattelua, joka 
tunnettujen tosiasioiden pohjalta johdetaan yksityiskohtiin. Päättely 
etenee siis yleiseltä tasolta yksityiskohtiin. Induktiivinen päättely 
puolestaan tarkoittaa ajattelua, joka loogisesti etenee yksityiskohdista 
yleistyksiin. Induktiivinen päättely on siten tietoa laajentavaa, kun taas 
deduktiivinen päättely ei varsinaisesti sisällä uutta tietoa, vaan tieto on jo 
kätketysti mukana (Uusitalo 1991, 19 ja 20).
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Oma tutkimukseni edustaa deduktiivista päättelyä, sillä teorian pohjalta 
laadittu yleinen palkitsemismalli sovelletaan tutkimuksessani yhteen 
tapaukseen, eli ABB Industry Oy:n Marine-divisioonaan.

7.2
Tutkimuksen kohdeorganisaatio

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on ABB Industry Oy:n Marine- 
divisioona. Se kuuluu ABB Industry Oy:n osana suomalaisiin ABB- 
yhtiöihin, jotka puolestaan ovat osa maailmanlaajuista ABB Asea Brown 
Boveri -yhtymää. ABB-yhtymä käsittää kokonaisuudessaan noin 1.000 
yhtiötä eri puolilla maailmaa, jotka toimivat voimantuotannon ja -siirron, 
sähkönjakelun, rakennusjärjestelmien sekä teollisuuden ja raideliikenteen 
liiketoiminta-alueilla. Yhtymän liikevaihto vuonna 1995 oli runsaat 170 
miljardia markkaa ja henkilöstöä yhtymässä oli noin 210.000. Lähes 60 
prosenttia ABB:n tuotteista ja palveluista myydään Euroopassa. Amerikan 
osuus myynnistä on noin 20 prosenttia ja miltei neljännes suuntautuu 
Aasiaan, Austalaasiaan ja Afrikkaan.

ABB:n liiketoiminta on jaettu maailmanlaajuisesti neljään eri 
liiketoimintasegmenttiin. Liiketoimintasegmentit on jaettu puolestaan 36 
liiketoiminta-alueeseen. ABB:n tärkeimmät liiketoiminta-alueet ovat 
sähkön tuotantoon, jakeluun ja tehokkaaseen käyttöön liittyvät tehtävät. 
Muita liiketoiminta-alueita ovat raideliikenteen järjestelmät, sähkökäytöt, 
prosessiautomaatio, öljy ja kaasu sekä metallurgia. ABB:n toimintoihin 
kuuluvat myös robotit, ilmastointitekniikka, sähkölinjat, yleisurakointi, 
turboahtimet, telekommunikaation erikoislaitteet, asennustarvikkeet sekä 
huoltopalvelut. ABB:llä on myös rahoituspalvelusegmentti, joka tuottaa 
rahoitus-, leasing-, varainhallinta-, vakuutus-, trading- ja 
varainhoitopalveluita ABB - yhtiöille ja muille asiakkaille.
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Yhtymän emoyhtiö on ABB Asea Brown В o veri Ltd, jonka kotipaikka on 
Zürich, Sveitsi. ABB Oy on sen suomalainen tytäryhtiö. ABB Asea 
Brown В o veri Ltd:n omistavat puoliksi ASEA AB, jonka kotipaikka on 
Tukholma, Ruotsi ja BBC Brown В o veri Ltd, jonka kotipaikka on Baden, 
Sveitsi. Kummankin emoyhtiön osakkeet ja osallistumistodistukset on 
listattu useissa pörsseissä eri puolilla maailmaa.

7.2.1
ABB Industry Oy

ABB Industry Oy:n pääliiketoiminta-alueet ovat sähkömoottoreiden, 
generaattoreiden sekä sähkökäyttöjen suunnittelu ja valmistus. Näiden 
avulla pyöritetään ja säädetään teollisuuden sähkökäyttöisiä koneita ja 
laitteita. ABB Industry Oy toimittaa myös kokonaisia 
sähkökäyttöjärjestelmiä mm. puunjalostus- ja metalliteollisuudelle. 
Yrityksen tuotteisiin kuuluvat edellä mainittujen ohella myös 
metsäteollisuuden valmistusprosessien automatisointityöt sekä laivoihin 
toimitettavat potkurikäyttö-, voimalaitos-ja automaatiojärjestelmät.

ABB Industy Oy on suurin suomalaisista ABB-yhtiöistä. Sen liikevaihto 
vuonna 1995 oli 2,35 miljardia markkaa ja yhtiö työllisti 2.011 henkilöä. 
ABB Industry Oy:n kasvu on ollut viime vuosien aikana nopeaa, 
erityisesti vuonna 1995, johtuen pääasiassa huomattavasta vientitilausten 
kasvusta. Voimakas viennin kasvu lisäsi myös työpaikkoja yhtiössä. Yhtiö 
työllisti runsaat 200 uutta työntekijää vuoden 1995 aikana kannattavuuden 
pysyessä edelleen hyvänä.

7.2.2
Marine-divisioona

ABB Industry Oy:n Marine-divisioona on erikoistunut merenkulussa 
tarvittavien sähköteknisten järjestelmien toimituksiin. Divisioonan 
keskeiset tuotteet ovat kokonaisvaltaiset sähkövoima- ja 
automaatiojärjestelmien toimitukset laivoihin.
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Kokonaisvaltaiset toimitukset sisältävät suunnittelun, valmistuksen, 
asennusvalvonnan, käyttöönoton sekä laitteiston ylläpidon ja -huollon. 
Kokonaisvaltaisella palvelulla pyritään tiedostamaan asiakkaan todelliset 
tarpeet, ja täten on helpompaa suunnitella koko laitteisto asiakkaan 
toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Marine-divisioona ei kuitenkaan itse valmista kaikkia palvelujaan, vaan 
esimerkiksi laitteiston asennustyöt hoitavat telakat ja huoltohenkilöstö 
tilataan alihankintoina muilta alan yrityksiltä. Marine-divisioonan 
henkilöstön työt painottuvat lähinnä varsinaiseen järjestelmä- 
suunnitteluun, projekti enhoitoon sekä uusien projektien myyntiin. 
Varsinaisten koneiden ja laitteiden valmistus tapahtuu ABB Industry Oy:n 
muissa divisioonissa.

Marine-divisioona on toiminut eri muotoisena Strömbergin 
organisaatiossa jo yli 50 vuotta, mutta nykyinen organisaatiorakenne on 
peräisin vuodelta 1987, jolloin ASEA AB osti Strömbergin, ja koko 
yrityksen organisaatio muotoiltiin uudelleen.

Marine-divisioona toimi Strömbergin aikana miltei yksinomaan 
suomalaisen laivanrakennusteollisuuden alihankkijana, mutta 1980-luvun 
alusta kansainvälisten kilpailijoiden tultua Suomeen myös Strömberg 
joutui taistelemaan entisistä "varmoista" tilauksistaan tärkeimpien 
kilpailijoidensa kanssa. Samoihin aikoihin myös Strömberg ryhtyi 
markkinoimaan tuotteitaan ja osaamistaan vientimarkkinoille.

ABB Industry Oy:n Marine-divisioona kuului vuonna 1995 ABB Industry 
Oy:n nopeimmin kasvaneisiin divisiooniin, ja se johtui pitkälti Marinen 
omasta erityisosaamisestaan, joka on nimenomaan erikoisalusten, kuten 
esimerkiksi jäänmurtajien sähköistystyöt. 1980-luvun loppupuolelle asti 
maailman kauppa-alusten moottoreista suurin osa oli dieselkäyttöisiä, 
mutta vuosikymmenen vaihteessa ABB otti käyttöön voimalaitoksista 
periytyneen tekniikan sähköntuotannosta ja kehitti siitä laivoihin sopivan 
version. Ideana on, että dieselmoottorit tuottavat generaattoreilla sähköä, 
jolla puolestaan pyöritetään sähkömoottoreita, jotka sitten pyörittävät 
potkineita.
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Tästä keksinnöstä ABB kehitti vielä vaihtovirtakäytön, jonka avulla 
pystyttiin toteuttamaan useita teknisiä parannuksia vanhaan 
tasavirtatekniikkaan verrattuna.

ABB Industry Oy:n Marine-divisioona on tällä hetkellä maailman johtava 
vaihto virtatekniikkaan perustuvien potkurijärjestelmien toimittaja. 
Yrityksen liikevaihdosta tulee 95 prosenttia nimenomaan tältä 
liiketoiminta-alueelta.

Suomessa ABB Industry Oy:n Marine-divisioonalla on ABB:n 
maailmanlaajuinen tuotekehitys- ja markkinointivastuu vaihtovirta- 
käyttöjen ja potkurijärjestelmien osalta. Viennin osuus on tällä hetkellä 
noin puolet liikevaihdosta ja markkina-alueena on koko maailma. 
Taloudellisesti toiminta on toistaiseksi ollut varsin kannattavaa ja 
tulevaisuuskin näyttää kaiken kaikkiaan aika valoisalta, sillä Marine- 
divisioonassa on arvioitu maailmanmarkkinoiden kasvavan ainakin jossain 
määrin, etenkin säiliölaivojen osalta.

Henkilöstön määrä oli Marine-divisioonassa 64 henkilöä vuonna 1995, 
joten se oli suhteellisen pieni divisioona ABB Industry Oy:ssä. Marinen 
liikevaihto oli kuitenkin 180 miljoonaa markkaa (vuonna 1995), mikä on 
henkilöstön lukumäärään suhteutettuna aika paljon. Tosin hyvin suuri osa 
Marinen liikevaihdosta muodostui ABB konsernin muiden divisioonien 
tekemistä alihankintatöistä.

Marinen tärkein kilpailija on ranskalais-englantilainen CEGELEC ja 
muita tärkeitä kilpailijoita ovat saksalaiset SIEMENS ja S TN (System 
Technik Nord). ABB Marinen tärkeimmät toimipisteet sijaitsevat 
Helsingin lisäksi Oslossa, Norjassa; Hampurissa, Saksassa sekä 
Milanossa, Italiassa.
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7.3
Tutkimukseen osallistuneet toimipaikat ja henkilöt

Tutkimukseen osallistui ainoastaan ABB Industry Oy:n Marine- 
divisioonan Helsingin toimipaikka. Haastatteluihin osallistui yhdeksän 
Marinen 64 henkilöstä. Haastatelluista oli kolme johtotason henkilöitä ja 
viisi heistä oli ylemmän toimihenkilötason työntekijöitä ja ainoastaan yksi 
alemman toimihenkilötason työntekijä. Vain yksi haastatelluista oli 
nainen.

Suurin osa haastatelluista toimi suunnittelutehtävissä Marine- 
divisioonassa. Koko Marine-divisioonan henkilöstöstä myös selvästi 
suurin osan toimii suunnittelutehtävissä. Tehtävänimikkeinä tutkimukseen 
osallistuneilla henkilöillä olivat henkilöstöjohtaja, tulosyksikönjohtaja, 
markkinointipäällikkö, suunnitteluinsinööri, suunnitteluteknikko, 
projektipäällikkö, myyntipäällikkö ja laskuttaja.

Haastateltujen keski-ikä oli hieman yli 40 vuotta nuorimman ollessa 
hieman yli 30 ja vanhimman miltei 60 vuotta. Viidellä haastatelluista oli 
alaisia ja kaikki haastatellut olivat olleet jo pitempään ABB:n 
palveluksessa.

Koulutukseltaan haastatteluun osallistuneet olivat suurimmaksi osaksi 
insinöörejä tai teknikoita. Myös akateemisen loppututkinnon suorittaneita 
oli muutama. Kaikki haastatteluun osallistuneet olivat saaneet työpaikka- 
ja jatkokoulutusta ABB:n sisäisissä koulutusohjelmissa.

7.4
Aineiston kerääminen, analysointi ja luotettavuus

Tämän tutkielman empiirisen osan aineiston kerääminen suoritettiin 
osittain syksyllä 1994, mutta pääosin kuitenkin keväällä ja syksyllä 1995, 
joilloin sain käyttööni runsaasti mm. ABB Industry Oy:n Marine- 
divisioonan palkka- ja palkitsemisasioita koskevaa materiaalia. 
Tutkimukseen liittyvät haastattelut tehtiin vuosien 1994 ja 1995 aikana, 
kuitenkin niin, että suurin osa haastatteluista tehtiin vuoden 1995 aikana.
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Tutkimuksen kvalitatiivisena aineistona käytettiin Marine-divisioonan 
palkka-asioita koskevia raportteja, asiakirjoja, henkilöstötiedotteita, 
esitteitä, kirjeitä sekä osavuosikatsauksia ja vuosikertomuksia. Lisäksi 
tutustuin aikaisemmin tehtyihin ABB Industryn Bonus-palkkaus-malleihin 
sekä muihin aiheeseen liittyviin selvityksiin.

Tehdessäni tutkielmaani ABB Industryn tiloissa Helsingin Pitäjänmäellä 
kävin useita vapaamuotoisia keskusteluja monien eri henkilöiden kanssa. 
Lisäksi osallistuin lukuisiin Marine-divisioonan palkka- ja 
palkitsemisjärjestelmän suunnittelua koskeviin kokouksiin ja palavereihin. 
Kohdeorganisaatiossa työskennellessäni minulla oli myös hyvät 
mahdollisuudet suorittaa itse organisaatioon liittyviä havainnointeja.

Marine-divisioonassa tekemäni haastattelut suoritin pääosin keväällä 
1995. Haastateltavat henkilöt valitsin yhdessä ABB Industry Oy:n 
henkilöstöjohtaja Pentti Heinosen sekä Marinen tulosyksikönjohtaja 
Heikki Soljaman kanssa. Kohdehenkilöt valittiin huolella siten, että saatiin 
mahdollisimman monipuolinen läpileikkaus koko Marinen henkilöstöstä.

Kyselylomakkeen, jota haastattelutilanteissa käytin, tein itse, mutta 
henkilöstöjohtaja Pentti Heinonen tarkasti sen. Kyselylomaketta ei annettu 
haastateltaville etukäteen, vaan esitin kysymykset haastattelun yhteydessä. 
Haastatteluissa esitetyt kysymykset olivat kaikille osallistuneille samat ja 
käyttämäni kyselylomake on oheistettu tutkielmani liite-osaan.

Kaikki haastatteluun valitut henkilöt osallistuivat haastatteluprosesssiin ja 
haastattelun perimmäisenä tarkoituksena oli selvittää Marine-divisioonan 
henkilöstön sekä eri henkilöstöryhmien mielipide nykyisestä palkkio- ja 
palkkajärjestelmästä.

Suoritettuani kaikki haastattelut kirjoitin ne puhtaaksi ja tein niistä 
yhteenvedon, joka huomioi yleisesti marinelaisten mielipiteen nykyisestä 
palkka- ja palkkiojärjestelmästä. Yksittäiset poikkeavatkin mielipiteet 
otettiin luonnollisesti huomioon raportissa, mutta "keskiverto" 
marinelaisen mielipide haluttiin kuitenkin tuoda korostetummin esiin 
palkitsemisjärjestelmän haastatteluiden yhteenvedossa.
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Tutkimusaineiston luotettavuutta arvioitaessa erotetaan kaksi käsitettä: 
aineiston sisäinen ja -ulkoinen luotettavuus. Aineiston sisäinen 
luotettavuus liittyy siihen, miten luotettavasti ja oikein saadaan tietoja 
tutkimuksen otokseen kuuluvista henkilöistä. Sisäisellä luotettavuudella 
tarkoitetaan siten mittareiden luotettavuutta. Reliabiliteetti ja validiteetti 
liittyvät aineiston sisäiseen luotettavuuteen (Vanhala 1986, 83).

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittareiden kykyä antaa ei-sattumanvaraisia 
tuloksia. Aineiston reliabiliteetti on hyvä, jos tutkimusaineistoon ei sisälly 
satunnaisvirhettä. Reliabiliteettia parantavat selkeät, täsmälliset 
kysymykset ja huolellinen koodaus tai aineiston siirto ATK:lle (Vanhala 
1986, 82).

Validiteetilla käsitetään mittareiden kykyä antaa tietoa siitä, mitä halutaan 
mitata. Validiteettia voidaan parantaa esim. aineistonkeruumuotoja 
yhdistämällä. Kun tutkimusta tehdessä on tarkoin selvillä, mitä on 
tarkoitus mitata, ei validiteetti ongelmia synny (Vanhala 1986, 83).

Haastatteluaineiston sisäisen luotettavuuden varmistamiseksi tutkimuksen 
kysymyslomake pyrittiin laatimaan mahdollisimman huolellisesti. Tein 
kysymyslomakkeesta useita versioita, jotka esitin henkilöstöjohtaja Pentti 
Heinoselle ja tulosyksikönjohtaja Heikki Soljamalle. Yhdessä heidän 
kanssaan suoritettiin esitettävien kysymysten lopullinen valinta, josta 
laadin sitten tutkielman liiteosassa olevan kysymyslomakkeen. 
Kysymyslomakkeen huolellisen laatimisen ja aineiston yksityiskohtaisen 
käsittelyn johdosta voidaan haastatteluaineiston sisäistä luotettavuutta 
pitää riittävän hyvänä.

Tutkimustulosten luotettavuutta arvioitaessa on mietittävä vastaajien 
motiiveja vastata totuudenmukaisesti heille esitettyihin kysymyksiin. On 
myös huomioitava se, että haastateltavat ovat varmasti ymmärtäneet 
kysymykset oikein ja että he yleensä ovat kykeneviä vastaamaan palkka- 
asioita koskeviin kysymyksiin. Vaikka vastaajat eivät esiintyneetkään 
haastattelutilanteissa anonyymeinä, voidaan kuitenkin aika suurella 
varmuudella olettaa, että he vastasivat heille esitettyihin kysymyksiin 
totuudenmukaisesti.
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Heidän totuudenmukaisia vastauksiaan puoltaa se seikka, että ilmoitin jo 
haastatteluvaiheessa, että haastateltavien mielipiteet tulevat olemaan 
anonyymejä Marinen palkkajärjestelmän raportissa, jonka tulisin 
esittämään myöhemmässä vaiheessa Marine-divisioonan johdolle. Yhtä 
lailla vastauksien totuudenmukaisuutta tuki se näkökulma, että 
haastateltavat saivat tietää esitettävät kysymykset vasta 
haastattelutilanteessa, joten he eivät kyenneet yhdessä muiden 
työtovereiden kanssa pohtimaan ko. kysymyksiä.

Aineiston ulkoinen luotettavuus liittyy siihen, missä määrin aineistosta 
saatavat tulokset ovat yleistettävissä perusjoukkoon. Ulkoinen 
luotettavuus liittyy otantateoriaan ja sitä voivat alentaa sekä systemaattiset 
että satunnaiset virheet. Systemaattinen virhe syntyy, kun otos on 
epäedustava tai kun jotkut perusjoukon osaryhmät ovat yli- tai 
aliedustettuina kadon tms. takia. Satunnaisvirhettä esiintyy aina 
otantatutkimuksessa, koska otos ei voi koskaan antaa samoja tuloksia kuin 
koko perusjoukon tutkiminen. Satunnaisvirheen osuus kasvaa, jos otos on 
liian pieni.

Tässä tutkielmassa käytettiin haastateltavien henkilöiden valinnassa 
harkiten suoritettua otantaa, jotta oltaisiin saatu mahdollisimman hyvä ja 
kattava läpileikkaus koko Marinen henkilöstöstä sekä eri 
henkilöstöryhmistä. Haastateltavat henkilöt edustivat hyvin perusjoukkoa 
eli Marinen henkilöstöä ja eri henkilöstöryhmiä, vaikka otos olikin 
suhteellisen pieni joukko koko organisaatiosta. Mielestäni haastateltavien 
lukumäärä oli kuitenkin riittävä todenmukaisen läpileikkauksen 
saamiseksi perusjoukosta. Haastatteluaineiston ulkoista luotettavuutta eli 
yleistettävyyttä perusjoukkoon nähden on siten pidettävä hyvänä.
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8
ABB INDUSTRYN MARINE - DIVISIOONAN NYKYINEN 
PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

8.1
ABB Industry Oy:n tulospalkkiosopimus

ABB Industry on sopinut eri tulosyksiköidensä kanssa vuodeksi 1994 
tulospalkkio-sopimuksen, jonka pohjalta maksetaan henkilökohtainen bonus 
kullekin työntekijälle tulosyksikössä, joka on kuulunut sopimuksen piiriin. 
Tulospalkkiosopimuksen sisältö koostuu seuraavista seitsemästä allaolevasta 
kohdasta:

1. Summa, jonka perusteella bonusprosentit lasketaan, on 12 x tammikuun 
peruspalkka (ilman mahdollisia luontoisetuja ja ylityö- ym. korvauksia).

2. Tulospalkkio maksetaan 1995 alussa sen jälkeen kun divisioonan ja 
tulosyksiköiden tulokset ovat selvillä.

3. Jos henkilö siirtyy toiseen tehtävään, johon vastaavaa
tulospalkkiojärjestelmää sovelletaan, mutta tavoite tai luvut ovat erilaisia, 
maksetaan edellisen tehtävän palkkio siirtopäivämäärää edeltäneen 
kuukauden tiedoin ja uuden tehtävän mukaan siirtopäivämäärän
kuukaudesta alkaen.

4. Jos henkilö siirtyy tehtävään, johon ei sovelleta vastaavaa
tulospalkkiojärjestelmää, maksetaan tulospalkkio siirtopäivämäärää 
edeltäneen kuukauden tulostietojen mukaan.

5. Jos henkilö eroaa yhtiöstä tai siirtyy toiseen divisioonaan, maksetaan 
tulospalkkio niinikään ero- tai siirtopäivää edeltäneen kuukauden tiedoin.

6. Tulospalkkio ei vaikuta vuosiloma- yms. korvauksiin.

7. Tulospalkkio voi olla korkeintaan 30 % kohdassa 1 olevasta
perussummasta.
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ABB Industry Oy:n tulospalkkiosopimuksen mukainen palkkio lasketaan 
kolmen eri avainmittarin perusteella. Kaikkien avainmittareiden mukaiset 
palkkiot kasvavat lineaarisesti kohdassa 1 mainitusta perussummasta 
prosentuaalisesti erikseen sovittujen tavoitesummien perusteella. Tuloksen 
suuruuteen vaikuttavat avainmittarit ovat:

1. TULOSYKSIKÖN SAATUJEN TILAUKSIEN KOKONAISSUMMA

2. TULOSYKSIKÖN LASKETTU TULOS

3. TOIMITUSVARMUUS (KOKO VUODEN TOIMITUKSISTA 
LASKETTU TOIMITUSVARMUUS)

ABB Industry Oy:n tulospalkkiosopimus on voimassa vuoden 1994 loppuun ja 
mikäli työntekijän työsuhde päättyy yrityksessä aikaisemmin, on hän oikeutettu 
saamaan tulospalkkiosopimuksen mukaista palkkiota ainoastaan niiltä 
kuukausilta, joiden aikana hän on ollut työsuhteessa yrityksessä.

8.2
ABB Industry Oy:n tulospalkkausjärjestelmä vuodelle 1994

ABB Industry Oy on sopinut eri divisioonansa ja tulosyksiköidensä 
kanssa tulospalkkausjärjestelmän käyttöönotosta vuodelle 1994. 
Tulospalkkaus-järjestelmän yleisenä tavoitteena on liiketoiminnan 
tulosten parantaminen ja henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa omaan 
palkkakehitykseensä. Lähtökohtana on, että kun vuodelle 1994 hyväksytty 
budjettitavoite tuloksen perusteella ylitetään, yhtiö haluaa palkita 
erinomaisesti tai poikkeuksellisen hyvin tehtävissään suoriutuneet 
henkilöt.

Yhtä ja yleistä tulospalkkausjärjestelmää ABB Industrylle ei voida luoda 
tulosyksiköiden erikoistumisien vuoksi. Tulospalkkausjärjestelmä 
rakennetaan kullekin tulosyksikölle sen omien tarpeiden mukaisesti ja sen 
tulee huomioida tulosyksikön liiketoiminnan ainutlaatuisuus ja samalla 
myös otta huomioon liiketoiminnan kehitysvaihe, tuotteiden luonne, 
markkinoiden tilanne, tuotteiden suhdannevaiheet sekä kilpailutilanne.

98



ч

Järjestelmällä tulee olla ohjausvaikutus liiketoimintaan. Tämän takia 
järjestelmä on voimassa vain kalenterivuoden kerrallaan ja kunkin vuoden 
lopussa toimitusjohtaja päättää järjestelmän jatkamisesta, muuttamisesta 
tai siitä kokonaan luopumisesta. Mikäli järjestelmästä luovutaan, on 
kaikkien mukanaolleiden henkilöiden kuukausipalkat tarkistettava ja 
mikäli tarvetta ilmenee, niitä voidaan myös uudelleenmääritellä.

Tulospalkkausjärjestelmän mittarit on valittava huolella. Rahalla 
mittaamisen ohella käytettään myös muita mittareita, kuten esim. 
tuotantomääriä, valmistettua laatua tai toimitusaikoja. Erittäin tärkeää on, 
että palkkioperusteena olevat tekijät ovat sellaisia, joihin henkilöt voivat 
todella vaikuttaa.

Hyvälle tulospalkkausjärjestelmälle on asetettava korkeat vaatimukset, 
jotta ihmisten sitoutuminen varmistettaisiin. Hyvän palkkausjärjestelmän 
on oltava paitsi oikeudenmukainen ja yksinkertainen, niin sen tulee myös 
ohjata ihmisiä oikeaan käyttäytymiseen sekä kannustaa heitä tekemään 
nimenomaan oikeita asioita, jotta päästäisiin haluttua päämäärää kohti.

Divisioonan] ohtaj a vastaa järjestelmän oikeellisuudesta ja sopii 
toimitusjohtajan kanssa ennen ко. sopimuksen tekoa tulospalkkauksen 
perusteista.

Huolimatta siitä, että tulospalkkausjärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt 
sitoutuvat järjestelmään allekirjoituksellaan, lopullinen tulkintaoikeus on 
aina toimitusjohtajalla. Hänellä on myös oikeus ratkaista kiistakysymyksiä 
haluamallaan tavalla. Tämän vuoksi, mikäli yhtiö luopuu 
tulospalkkausjärjestelmästä tai palkkion saaja siirtyy tehtäviin, joissa 
palkkiota ei makseta, hänen palkkansa määräytyy yhtiön voimassa olevan 
palkkauskäytännön mukaisesti.

Palkkion laskentaperuste vaihtelee tulosyksiköstä riippuen suurestikin. 
Mikäli palkkio on sidottu kuukausiansioon, on laskentaperusteena vuoden 
1994 tammikuun peruskuukausipalkka ilman muita lisiä ja etuisuuksia. 
Palkkio kerääntyy myös vuosiloman aikana, mutta sillä ei ole vaikutusta 
vuosiloman pituuteen. Kuukausipalkkoihin tulospalkkausjärjestelmällä ei 
myöskään ole mitään vaikutusta.
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Tulospalkkion suuruus riippuu perusansiotasosta, toimen 
tulosvaikutuksesta ja palkkiojakson pituudesta. Palkkion tulee kuitenkin 
olla riittävän suuri, jotta sillä olisi todellista kannustavaa merkitystä. 
Palkkiolla tulee olla myös ehdoton maksimimäärä peruspalkasta, sillä 
tavoiteasetanta ja muut lähtöolettamukset saattavat olla virheellisiä. ABB 
Industry Oy on määritellyt tulospalkkion maksimissaan olevan 30% 
vuoden perusansiotasosta.

Tulospalkkio on periaatteessa henkilökohtainen palkkio, ryhmälle 
maksettava palkkio on kuitenkin erittäin suositeltavaa, kun menestyminen 
perustuu yhteistyöhön. Tälläisista poikkeuksellisista tapauksista sovitaan 
toimitusjohtajan kanssa aina erikseen tavoitteita asetettaessa. 
Henkilökohtaisen- ja ryhmäkohtaisen palkkion yhdistelmä on myös 
mahdollinen sellaisissa tapauksissa, joissa henkilökohtainen- että 
ryhmäkohtainen suoritus ratkaisevat sekä yhdessä että erikseen.

Tulospalkkiomalliin valitaan tulosyksiköstä riippuen yleensä yhdestä 
kolmeen tulostekijää, joista pääsääntöisesti yhden on vähintään liityttävä 
kannattavuuteen. Muut tulostekijät voivat olla volyymiin, kasvuun tai 
esim. toimitusvarmuuteen liittyviä.

Tulostekijät tulee painottaa niiden tärkeyden mukaan. Tärkein on 
kannattavuus ja sen painoarvon tulisi ainakin esimiehillä olla vähintään 
puolet. Yleisimmin tarkastellaan saatujen tilausten määrää sekä 
tuloslaskelmasta laskettua tulosta.

Tulospalkkion maksaminen, jonka kertymistä seurataan kuukausittain, 
maksetaan erillisenä palkkaeränä helmi- tai maaliskuussa 1995 
edellyttäen, että alustava tilinpäätös on valmistunut. Palkkion saaminen 
edellyttää, että palkkioon oikeutettu on ollut ABB-yhtymän palveluksessa 
vuonna 1994 vähintään kuusi kuukautta ilman pidempiaikaisia poissaoloja 
ja että palvelussuhde on voimassa 31.12.1994.
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Mikäli henkilö vuoden 1994 aikana siirtyy yhtiössä tai ABB-yhtymässä 
toisiin tehtäviin, jotka eivät kuulu tulospalkkausjärjestelmän piiriin, tai jos 
hänen tehtävänsä muuten muuttuvat siten, etteivät sovitut tavoitteet ole 
enää mielekkäästi sovellettavissa häneen, laaditaan palkkiolaskelma 
tehtävien muutosajankohtaan asti. Palkkio maksetaan kuitenkin vasta 
helmi- tai maaliskuussa 1995 alustavan tilinpäätöksen valmistuttua.

8.3
Marine-divisioonan myyntipalkkiojärjestelmä MPJ 1994

ABB Industry Oy:n Marine-divisioonan myyntipalkkiojärjestelmä MPJ 
1994 on tarkoitettu ainoastaan myynti-ja tulosvastuussa oleville Marine- 
divisioonan henkilöille. MPJ 1994 järjestelmän tarkoituksena on palkita 
henkilöitä saavutetuista tuloksista ja se on voimakkaasti myyntikatetta ja 
toiminnan tulosta painottava. Tilaus- ja laskutus-tavoitteita ei 
pääsääntöisesti lainkaan käytetä myyntipalkkion perusteina.

MPJ 1994 - järjestelmässä palkkio luetaan liitteessä mainitusta taulukosta 
aina suoraan palkkamarkkoina. Samalla tavoitetasolla ja samalla 
saavutusasteella palkkio on siis aina sama - peruspalkasta riippumatta. 
Järjestelmän palkkiotaulukko on jaettu kymmeneen luokkaan 
(sarakkeeseen) ja kuhunkin luolkkaan sijoittuvien henkilöiden tavoite on 
aina sama. Laskennallisesti saatu tavoite pyöristetään siis lähimpään 
(sovittuun) palkkioluokkaan.

Marine-divisioonan myyntipalkkiojärjestelmää sovelletaan ainoastaan 
niille suoritteille, jotka voidaan yksiselitteisesti mitata. Lisäksi asetetut ja 
saavutetut tavoitteet tulee olla helposti todettavissa yhtiön käytössä 
olevista raportointi-ja laskentajärjestelmistä.

Kunkin henkilön myyntipalkkio määritellään sovittujen tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti seuraavista kuudesta eri tekijästä:

1. Myyjän henkilönumerolle kertyvä todellinen 
myyntikate laskutuksen tapahduttua

101



2. Myyjän henkilönumerolle kertyvä ohjeellinen 
myyntikate tilaushetkellä

3. Tulosyksikön nettotulos (NET PROFIT)

4. Esimiehen omien suorien alaisten tavoitteiden summa

5. Projektikohtainen myyntikate projektin päätyttyä

6. Projektikohtainen tavoitekate tilaushetkellä

Myyntihenkilöstön tavoitteet koostuvat pääasiassa kohtien 1 ja 2 
perusteella. Tavoitekate ja toteutuma lasketaan näistä painotettuna 
summana käyttäen painokertoimia.

Esimiesten tavoitteet ovat taas pääosin tyyppiä 3 ja 4. Tuloksella 
tarkoitetaan oman vastuualueen (kustannuspaikkojen) tulosta.

Projektihenkilöstön tavoitteet ovat pääosin tyypeistä 5 tai 6 muodostettuja, 
tai näiden painotettu yhdistelmä. Tilaushetken myyntikate perustuu 
projekti-päällikön dokumentoituun projektilaskelmaan. Päättymishetken 
myyntikate perustuu projektin jälkilaskelmaan ja/tai saatuun tilaukseen.

Myyntipalkkiojärjestelmän MPJ 1994 kuudesta eri tavoitetekijästä 
voidaan myös muodostaa henkilöille erilaisten tekijöiden yhdistelmiä, 
jossa kullekin tekijälle lasketaan erisuuruinen painokerroin. 
Painokertoimien summan tulee olla 1 ja tavoitteiden painotettu keskiarvo 
määrittää tylostavoitteen suuruusluokan ja siten palkkiokaavan. 
Toteutumat lasketaan samoilla painokertoimilla kerrottuna, jolloin 
voidaan laskea palkkiokaavan mukainen markkamääräinen palkkio.
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Myyntipalkkiojärjestelmän tavoitteet on luotu kiinteiksi ja niitä ei voida 
muuttaa sopimuskauden aikana. Samoin niitä ei voida siirtää seuraaville 
vuosille. Tarvittaessa divisioonan johto voi kuitenkin esim. muuttuneiden 
olosuhteiden vuoksi muuttaa tai asettaa lisätavoitteita, joiden osalta 
palkkiot sovitaan erikseen. Divisioonan johdolla on myös jälkikäteen 
oikeus muuttaa asetettuja tavoitteita, mikäli ne havaitaan epärealistisiksi. 
Markkina- tai tuotetilanteen muuttuminen ei kuitenkaananna perusteita 
tavoitteiden muuttamiseen kesken vuotta.

Suoritteet ovat kuten tavoitteetkin määrällisiä ja mitattavia. Suoritteet 
luetaan kumulatiivisista raporteista kauden alussa tai kahden 
kumulatiivisen raportin erotuksena kauden toteuduttua.

Summat, jotka huomioidaan käsiteltäviksi, ovat tilausten tai laskujen 
liikevaihtoverottomasta arvosta laskettuja. Näistä vähennetään palautuvien 
laitteiden arvo ja muut hyvitykset, jotka eivät kirjaudu suoraan saatuihin 
tilauksiin.

Myyntivastuullisen on itse huolehdittava siitä, että hänen tilauksensa ja 
laskutuksensa kirjautuu hänen omalle henkilönumerolleen.

Suoritteiden katsotaan toteutuneen, kun ne ovat kirjautuneet yhtiön 
virallisiin järjestelmiin (esim. saadut tilaukset, tulosraportti, 
myyntitilasto). Sisäisiä suoritteita ei lasketa MPJ 1994 piiriin.

Henkilöt voivat saada myös negatiivisia suoritteita. Mikäli kaupan 
yhteydessä syntyy luottotappioita tai jos esim. kauppa purkautuu, 
kirjataan siitä aiheutuneet kulut asiaa hoitaneen henkilön negatiivisiksi 
suoritteiksi. Nämä kirjaukset tekee talousyksikkö vuoden lopussa tai 
tehtäessä henkilölle loppulaskelmaa.

Palkkion perustana on tavoitelomakkeen mukaisesti laskettu 
myyntikate/tulos. Markkamääräinen palkkio määräytyy palkkiotaulukosta 
siten, että tavoitesarake on tavoitelomakkeen mukainen ja toteutumanvi 
lasketaanlaskentajärjestelmiin kertyneestä myyntikatteesta/tulosta, josta 
vähennetään henkilön edellisen kauden laskennassa käytetty 
myyntikatekertymä.
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Marinen johto vahvistaa palkkiotaulukot vuodeksi kerrallaan.

Kullekin palkkiosarakkeelle on minimiarvo, jota pienemmästä 
toteutumasta ei palkkiota makseta. Palkkio on korkeintaan henkilön 
kokonaispalkan suuruinen. Koko vuoden osalta tämä on kumulatiivinen 
vuosipalkkio. Kesken vuotta aloittaneiden tai lopettaneiden osalta tämä on 
ko. kauden kumulatiivinen palkkasumma.

Myyntipalkkio ilmoitetaan eläkesäätiöön ja se vaikuttaa eläkemaksun 
kertymään. Palkkio on eräs muoto itseohjautuvasta urakkapalkkiosta. Näin 
järjestelmän piiriin kuuluva ei ole oikeutettu ylityökorvauksiin. 
Palkkioprosentti sisältää palkkiosta aiheutuvan lomakorvauksen ja 
lomapalkan osuuden.

Palkkio on vuosipalkka, josta maksetaan ennakkopalkkiota 
raprotointirytmin mukaisesti. Palkkiota ruvetaan maksamaan, kun 
kumulatiivinen toteutuma saavuttaa palkkiotaulukon tavoitesarakkeen 
alarajan. Ensimmäinen palkkiolaskenta tapahtuu 1-8 toteutumasta, joka 
maksetaan lokakuun palkanmaksun yhteydessä tai pyydettäessä 
aikaisemmin, jos alaraja on saavutettu. Seuraava laskenta on 1-10 
toteutumasta, joka maksetaan joulukuun palkanmaksun yhteydessä, jonka 
palkka-ajoon palkkio ehtii mukaan.

Ennakkopalkkiota voidaan rajoittaa, jos on ennakoitavissa maksetun 
palkkion periminen takaisin. Mikäli ennakkopalkkiota on maksettu liikaa, 
vähennetään liikaa maksettu osuus, kun kauden loppulaskelma on 
laskettu. Vähennys tehdään seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Kaikista muutoksista päättää Marine-divisioonan johto.
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8.4
Marine-divisioonan tavoitepalkkiojärjestelmä vuodelle 1994

ABB Industry Oy:n Marine-divisioonan tavoitepalkkiojärjestelmä 
vuodelle 1994 on tarkoitettu kaikille vakituisesti Marine-divisioonan 
palveluksessa oleville henkilöille, ja lisäksi se on kaikilla tulosyksiköillä 
yhtenäinen.

Palkkiojärjestelmä on rakennettu yksinkertaiseksi ja selkeäksi, jotta sen 
avulla voidaan selkeästi ohjailla ihmisiä kohti haluttuja tavoitteita. 
Järjestelmä ei kuitenkaan korvaa normaalia johtamisjärjestelmää, vaan se 
nimenomaan tukee tavoitteisiin pyrkimistä ja edellyttää esimiehiltä aina 
myös toiminnan ohjaamista kehityskeskustelujen tuella.

Marinen tavoitepalkkio jaetaan eri henkilöille eri perustein ja palkkiota 
määräävien tekijöiden painokertoimet saattavat poiketa huomattavastikin 
toisistaan.

Esimiesten palkkiot lasketaan kolmen eri osatekijän mukaan (suluissa on 
mainittu osatekijän painokerroin palkkion kokonaissummasta). Ne ovat 
Marine-divisionan tilinpäätöksessä laskettu tulos 30%, tulosyksikön 
laskettu tulos (55-70%) ja kehitystavoitteet (0-15%).

Myyntitehtävissä olevien henkilöiden palkkiot lasketaan vastaavasti 
tulosyksikön lasketun tuloksen (25%), oman laskennallisen myyntikatteen 
(60-75%) ja kehitystavoitteiden (0-15%) mukaan.

Esikuntatehtävissä olevan henkilöstön palkkiot lasketaan Marinen 
lasketun tuloksen (60%) ja kehitystavoitteiden (40%) mukan.

Projektihenkilöstön tavoitepalkkiot määritellään puolestaan tulosyksikön 
lasketun tuloksen (25%), henkilökohtaisen laskutuksen (60-75%) ja 
tulosyksikön kehitystavoitteiden (0-15%), esimerkiksi
asiakastyytyväisyyden perusteella. Projektipäälliköiden henkilökohtaiset 
palkkiot lasketaan samalla tavalla kuin muunkin projektihenkilöstön, tosin 
heille voidaan myöntää myös lisäbonuksia erikseen nimettävissä 
projekteissa.
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Marinen tavoitepalkkiojärjestelmän tavoitteet määräytyvät hyväksytyn ja 
voimassa olevan vuosibudjetin perusteella. Tarkastelujakso on 
kalenterivuosi ja maksu tapahtuu kauden päätyttyä virallisten tulosten 
valmistuttua. Kesken kalenterivuotta aloittavien tai lopettavien kohdalla 
laskenta tapahtuu työssäoloajan täysien kalenterikuukausien perusteella 
lineaarisesti suhteessa tavoitteeseen.

Tavoitepalkkiojärjestelmän kehitystavoitteet voidaan sopia koko vuodelle 
tai antamalla osatavoitteita. Osatavoitteiden painokertoimien summa ei 
voi ylittää vuositasolla sovittua painokerrointa. Kehitystavoitteiden 
toteutumista seurataan puolivuosittain tai vuositasolla tavoitteesta 
riippuen. Sovittavien kehitystavoitteiden tulee olla ensisijaisesti kunkin 
henkilön vastuualuetta tai oman tulosyksikön toimintaa kehittäviä.

Henkilökohtaiset työaikaan perustuvat laskutustavoitteet asetetaan 
todellisten kustannusten perusteella. Laskutustavoitteiden toteutumaa 
seurattaessa on uusissa asiakasprojekteissa myös mahdollista ottaa 
huomioon henkilön tekemä etukäteistyö uudelleen laskutuskelpoisten 
ohjelmamodulien osalta. Henkilökohtaiset laskutustavoitteet sovitaan 
neljännesvuositavoitteina koko vuodelle siten, että ne samalla tukevat 
myös oman tulosyksikön ja koko divisioonan tavoitteisiin pääsemistä. 
Osatavoitteiden perusteella maksetaan henkilöille palkkiot heti 
vuosineljänneksen tulosten selvittyä seuraavan mahdollisen palkanmaksun 
yhteydessä. Henkilökohtaisen laskutustavoitteen voi myös ylittää 
vuositasolla, jolloin vuositavoitteen ylittävältä osuudelta maksetaan 
henkilölle ylimääräinen 10%:n palkkio toteutumasta.

Myyntitehtävissä oleville henkilöille osoitetaan hänelle kuuluva 
myyntisegmentti ja sen perusteella hänelle asetetaan henkilökohtaiset 
myyntikatetavoitteet. Toteutuva myyntikate lasketaan tilauskohtaisesti 
hyväksytyn katelaskelman ja projektisuunnitelman perusteella. 
Perusperiaatteena sovelletaan Marinen MPJ 1994 - järjestelmän 
menettelyä.

Esimiesten tavoitteet muodostuvat tulosyksikön tuloksesta tai omien 
suorien alaisten tavoitteiden summasta MPJ 1994 - järjestelmän 
mukaisesti.
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Marinen toiminnan kannalta merkittävien projektien kohdalla voidaan 
projektipäälliköille määritellä erikseen sovittava projektikohtainen 
erillistavoite. Perusperiaate erillisen projektikohtaisen tavoitteen 
asettamiselle on esim. projektin taloudellinen riski, aikataulu, vaikeusaste, 
tai muu tulosyksikkökohtaisesti yksikönjohtajan kanssa sovittu etukäteen 
määritelty kriteeri. Projektikohtaisen tavoitteen asettamisessa tulee 
selkeästi erottaa normaalin toimintaan kuuluvat projektit ja toisaalta 
Marinen toiminnan kannalta merkittävät projektit toisistaan.

Yleisohjeiden mukaisesti Marinen tavoitepalkkiojärjestelmään kuuluville 
henkilöille ei makseta erillistä ylityökorvausta. Olosuhteiden kuitenkin 
huomattavasti muuttuessa voi tulosyksikönjohtaja tarvittaessa muuttaa tai 
asettaa lisätavoitteita, joiden osalta palkkio sovitaan erikseen.

Muut yleiset ohjeet Marinen tavoitepalkkiojärjestelmässä hyväksyy ABB 
Industry Oy:n toimitusjohtaja, joka myös epäselvissä tapauksissa tulkitsee 
palkkiojärjestelmien ohjeistoa.
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9
TIIMIEN OSAAMISPERUSTEINEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ 
ABB INDUSTRYN MARINE-DIVISIOONASSA

9.1
Tiimien osaamisperusteisen palkitsemisjärjestelmän pääpiirteet ja tavoitteet

Marine-divisioonan osaamisperusteinen palkitsemisjärjestelmä on
suunniteltu koko Marinen henkilöstölle yhtenäiseksi, tasapuoliseksi ja 
oikeudenmukaiseksi. Sen käyttö ei vaikuta nykyisiin, kerran kuukaudessa 
maksettaviin aika- eli kuukausipalkkoihin. Divisioonan 
osaamisperusteiseen palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki
Marinen vakituiset työntekijät.

Palkkioiden maksamisen ehtona on yksikölle asetetun minimituloksen 
saavuttaminen. Palkkiot maksetaan vasta todellisten tulosten synnyttyä, ei 
tulosennusteiden perusteella.

Palkkiot ovat oikein käytettyinä erittäin tehokkaita organisaation 
johtamisvälineitä ja niillä pyritään saamaan organisaation jäsenet
tekemään oikeita asioita. Marine-divisioonassa ammatillinen osaaminen 
on organisaation elinehto, joten tiimien osaamisperusteinen
palkitsemisjärjestelmä haluaa palkita siitä Marinen henkilöstöä.

Palkitsemistavoista raha on helpoin ja usein myös paras tapa palkita 
henkilöstöä, sillä silloin jokainen henkilöstön jäsen voi itse valita, miten 
hän palkkionsa käyttää. Marinessa palkkioiden maksutapa on pääasiassa 
raha, mutta se voi olla tarpeen mukaan myös jokin muu kuin raha. Jos 
Marinen henkilöstöön kuuluva esittää toiveen omasta 
p alkitsemi stavastaan, pyritään hänen toiveensa toteuttamaan 
mahdollisuuksien mukaan, mutta muutoin käytetään palkitsemiseen 
rahallisia palkkioita.
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Palkkioiden oikeudenmukainen jako on Marinessa erittäin tärkeää. Kun 
marinelaiset kokevat palkkioperusteet oikeudenmukaisiksi ja 
kannustaviksi, viihtyvät he työssään ja sitoutuvat entistä enemmän 
divisioonan tiimityöskentelyyn, oman osaamisensa kehittämiseen ja 
yhteiseen tuloksentekoon. Näin palkitseminen edistää Marinen tiimien 
yhteistyötä, osaamista ja tuloskehitystä.

Palkitsemisen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi tulee löytää sopivat 
mittarit, joilla tiimien ja henkilöstön osaamista mitataan. Palkitsemisen 
perusteena olevat mittarit tulee valita siten, että jokainen Marine- 
divisioonaan kuuluva voi itse konkreettisesti vaikuttaa omien 
palkkioidensa suuruuteen. Valinnan lopullisista palkkiomittareista tekee 
klusteritiimi yhdessä Marinen johdon kanssa.

Palkitsemisperusteet on oltava selkeät, jotta kaikki marinelaiset 
ymmärtävät ne ja palkitsemisjärjestelmän on oltava myös riittävän 
yksinkertainen, jotta jokainen marmeladien voi laskea oman palkkionsa 
helposti. Jos palkitsemisperusteet ovat sekavat ja vaikeasti ymmärrettävät, 
ei palkitsemisen motivointivaikutus voi toteutua täydellisesti.

Marinen osaamisperusteinen palkitsemisjärjestelmä rakennetaan kunnossa 
olevan aikapalkkajärjestelmän lisäksi. Normaaleihin kuukausittaisiin 
aikapalkkoihin palkitseminen ei saa vaikuttaa. Palkitsemisjärjestelmä on 
täysin erillinen, työehtosopimusten ulkopuolella oleva palkkiosysteemi.

Palkitsemisjärjestelmän rakentamiseen ja sen periaatteiden hyväksyntään 
pitää ottaa kaikki vapaaehtoiset marinelaiset mukaan, sillä tällöin on 
varma takuu siitä, että järjestelmä hyväksytään henkilöstön parissa. 
Palkkioita tulee maksaa ainoastaan ennalta asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta.

Marinen uuden palkitsemisjärjestelmän yksi tärkeimpiä tavoitteita on, että 
se motivoi ihmisiä osaamisen kehittämiseen ja sen ylläpitoon. 
Palkitsemisjärjestelmän täytyy merkitä Marinen henkilöstölle jotain 
muutakin kuin pelkkä "raha-automaatti", joka palkitsee henkilöstöä ilman 
erityistä suoritusta tietyin väliajoin.
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Palkitsemisperusteiden tulee olla selkeästi mitattavissa ja myös 
kohtuullisin ponnisteluin saavutettavissa, sillä muuten 
palkitsemisjärjestelmä ei voi motivoida henkilöstöä palkitsemista 
vastaaviin suorituksiin.

Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena olisi myös töiden rikastaminen 
osaamisen lisääntyessä ja se aktivoisi ihmisiä työnkiertoon Marinessa, 
sillä tehtävienkierto lisää osaamista niin organisaatiolle kuin kiertävälle 
henkilölle. Työnkierto on mahdollisuus nopeaan oppimiseen. Yksilöille 
työnkierto monipuolistaa osaamista ja osaaminen syvenee. Uudet haasteet 
lisäävät motivaatiota ja tuovat iloa työntekoon. Samoin kontaktiverkosto 
laajenee ja se helpottaa yhteistyötä eri organisaatioiden välillä.

Myös organisaatiot hyötyvät työnkierrosta paljon. Organisaatio oppii 
uusia asioita ja toimintatapoja sekä kokemuksia vaihdetaan ja vertaillaan 
muiden organisaatioiden kanssa. Divisioonien välinen yhteistyö paranee, 
jonka avulla voidaan tehostaa toimintaa ja poistaa päällekkäisiä 
toimintoja.

Marinen osaamisperusteisen palkitsemisen eräs keskeinen perusajatus 
olisi, että se loisi Marineen kokonaisvaltaisen oppivan organisaation, joka 
edistäisi henkilöstön kasvua ja kehittymistä sekä tällä tavalla vaikuttaisi 
koko divisioonan osaamiseen ja sitä kautta sen menestymiseen. 
Osaaminen, josta Marinessa halutaan henkilöstöä nimenomaan palkita, on 
ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja eli ammatillista osaamista.

Palkitsemisjärjestelmän tavoitteina on myös lisätä organisaation jäsenten 
liikkuvuus- sekä kommunikointitarvetta, joka syventää koko organisaation 
oppimista kokemuksista sekä parantaa yhteistyötä henkilöstön 
keskuudessa.

Yritystoiminnan kokonaistaloudellisen toiminnan kannalta 
palkitsemisjärjestelmän on myös oltava kustannuksiltaan saavutettavien 
etujen arvoinen. Perusperiaatteena on, että palkitsemisjärjestelmän 
tavoitteena on parantaa osaamisen kautta Marinen kilpailukykyä ja tätä 
kautta se aikaansaa tuloksen parantumisen, joka voidaan sitten maksaa 
henkilöstölle takaisin palkkioina.
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Palkitsemisjärjestelmän on oltava myös tehokas. Sen tulee motivoida 
työntekijät tehokkaaseen työskentelyyn ja sen tulee myös sopeutua 
tehokkaasti kuhunkin vallitsevaan tilanteeseen. Palkitsemisjärjestelmän on 
myös oltava yksinkertainen, jotta sitä voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa 
nopeastikin olosuhteiden muuttuessa. Taitava palkitsemisjärjestelmä 
muuttaa esimiestyötä itsenäiseksi oppivan organisaation malliksi, jolloin 
organisaatiossa halutaan kehittää oppimista ja omia taitojaan.

Marinessa palkkiot tulee maksaa siten, että ne on suhteutettu maksettuihin 
palkkoihin. Tällöin varmistetaan se, että motivointivaikutus on kaikille 
samanlainen. Palkkioiden suuruus tulee olla myös oikein mitoitettu. 
Hyvistä suorituksista tulee maksaa reilu palkkio, mutta palkkioilla tulee 
olla myös kynnys, jota pienempiä palkkioita ei makseta sekä katto, joka 
määrittää palkkioiden maksimimäärän. Vain riittävän suuret palkkiot 
jäävät henkilöstön mieleen. Palkkio ei myöskään saa olla liian suuri. 
Tällöin se voidaan kokea pahana takaiskuna, jos sitä ei saavutetakaan ja 
siten aiheuttaa työntekijöiden työmotivaation laskun. Palkkioiden suuruus 
tulee olla maksimissaan 10% - 15% maksetuista aikapalkoista, vaikka 
Marinen tulos antaisi mahdollisuuden suurempienkin palkkioiden 
maksamiseen. Palkkioiden tulisi kuitenkin olla minimissään 5% - 10% 
suuruisia, jotta ne jäisivät marinelaisten mieleen ja synnyttäisivät 
kannustevaikutuksen henkilöstön keskuudessa.

Palkkiot maksetaan neljä kertaa vuodessa, jota useimmat marinelaiset 
kannattivat henkilöstökyselyssä. Näin pystytään pitämään hyvä 
kannustevaikutus yllä ja palkkio ei pääse unohtumaan, kuten saattaisi 
käydä, jos se maksettaisiin vain kerran vuodessa. Neljännesvuosittain 
maksettava palkkio pitää henkilöstön suoritushalun virkeänä ja palkkio 
kannustaa kuitenkin ihmisiä riittävästi neljä kertaa vuodessa. 
Palkkiosumma olisi tietysti suurempi, jos se maksettaisiin vain esim. kaksi 
kertaa vuodessa, mutta motivointivaikutus ei olisi silloin niin suuri.

Palkkiot maksetaan palkkioiden perusteena olevan neljännesvuosituloksen 
jälkeisen toisen kuukauden 15. päivänä. Tällöin palkansaajat mieltävät, 
että palkkio on normaaleista aikapalkoista täysin erillään oleva erä ja siten 
palkkioiden kannustevaikutus on suurempi kuin aikapalkkojen yhteydessä 
maksettavien palkkioiden kohdalla.
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Palkitsemisjärjestelmän käyttöönotolla on oltava Marinessa selkeä 
taloudellinen peruste pitkällä tähtäimellä. Palkitsemisjärjestelmä aiheuttaa 
lisäkustannuksia Marine-divisioonalle ja siten palkitsemisjärjestelmän 
avulla halutaan tehostaa Marinen toimintaa ja aikaansaada divisioonan 
kehittymistä, jotta liiketoiminta olisi kilpailukykyistä ja vastaisi Marinen 
asiakkaiden tarpeita. Toiminnan kehittymisestä aiheutuva 
tuloksenparannus maksetaan sitten henkilöstölle palkkioina. Näin 
palkkiojärjestelmä on Marinelle pitkällä tähtäimellä kannattava 
investointi.

Marinen palkitsemisjärjestelmä on luotava yhdessä divisioonan johdon ja 
henkilöstön kanssa. On tärkeää, että henkilöstö on myös mukana 
suunnitelmissa, sillä he hyväksyvät viime kädessä palkitsemisjärjestelmän 
toimivuuden. Lisäksi palkitsemisen kriteereiden on oltava sellaisia, johon 
he itse voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan, sillä muuten 
palkitsemisjärjestelmä menettää merkityksensä. Palkitsemisen kriteerit on 
oltava Marine-divisioonassa sellaisia, että ne motivoivat henkilöstöä ja 
perustuvat Marinen toiminnan tehostamiseen, mutta toisaalta soveltuvat 
myös Marinen organisaatiokulttuuriin.

Marinen palkitsemisjäijestelmä käyttää sekä yksilö- että ryhmäpalkkioita. 
Yksilöpalkkioilla on suurempi motivointivaikutus, mutta tiimien tulokset 
ovat usein ryhmän yhdessä saavuttamia, joten monissa tapauksissa on 
hyvä käyttää ryhmäpalkkioita palkitsemiseen.

Marinessa käytetään myös kertaluonteisia palkkioita poikkeuksellisen 
hyvin tehdystä työstä. Niitä tulee jakaa kuitenkin vain äärimmäisen 
harvoin ja kertaluonteisen palkkion saajana voi olla tiimin jäsen tai koko 
tiimi. Klusteritiimi päättää palkitsemisesta, jos siihen ilmenee aihetta.

9.2
Marinen tiimiorganisaatio ja tiimityöskentely

Marine-divisioonan tiimiorganisaatio koostuu useista eri osa-alueen 
tiimeistä. Marinen tiimiorganisaatio on tarvittaessa hyvin joustava ja 
tiimejä perustetaan tai lakkautetaan aina tarpeen mukaan.
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Tiimiorganisaation jokaisen tiimin johtajaksi valitaan henkilö, joka on 
tiimin osaamisalueen kokenein "huippuosaaja". Näistä Marinen 
huippuosaajista kootaan sitten klusteritiimi, joka on Marine-divisioonan 
huipputiimi. Klusteritiimi on Marinen tiimiorganisaation keskeinen tiimi, 
johon kulminoituu Marinen jokaisen keskeisen osaamisalueen paras 
asiantuntemus.

Klusteritiimin tehtävänä on toimia Marinen tiimiorganisaatiossa muita 
tiimejä yhdistävänä keskuksena ja parantaa tiimien välistä yhteistyötä 
mahdollisimman kitkattomaksi. Klusteritiimi ratkoo myös 
tiimityöskentelyn ongelmia sekä hoitaa tiimien osaamisperusteisen 
palkitsemisjärjestelmään liittyviä asioita. Klusteritiimin tehtäviin kuuluu 
myös antaa palautetta sekä tiimeille että yksilöille osaamisesta ja sen 
kehittymisestä.

Klusteritiimi on Marinessa se elin, joka määrää osaamisperusteisen 
palkitsemisen palkkiokriteerit. Klusteritiimi päättää myös, kuinka palkkiot 
jaetaan tiimiorganisaatiossa tiimin jäsenten, tiimien ja koko 
tiimiorganisaation kesken.

Marine-divisioonan tiimityöskentelyä varten rakennetaan Marine 2000- 
organisaatio, joka yksinkertaistaa tiimiorganisaation rakennetta ja 
mahdollistaa klusteritiimin sujuvan toiminnan Marinen 
organisaatiorakenteessa.

Marinen johto, henkilöstötoiminnot ja taloushallinto ovat omana 
yksikkönään, kuten myös aikaisemmin on ollut. Jokaista eri projektia 
varten perustetaan oma tiimi. Jos projektin koko on poikkeuksellisen 
suuri, voidaan tarvittavia projektitiimejä perustaa useampiakin yhtä 
projektia varten.

Jokaisella Marine 2000-organisaation tiimillä on johtaja, jotka ovat 
jäseniä myös projektien johtotiimeissä (PJT). Tiimien johtajat eivät ole 
työnjohtajia, vaan he osallistuvat tiimityöskentelyyn kollektiivisesti 
muiden tiimien jäsenten kanssa. Jos tarve kuitenkin vaatii erityistä 
vastuunkantoa tiimin suorituksista, tiimien johtajat vastaavat niistä, mutta 
normaalisti tiimi kantaa vastuun työsuorituksistaan yhteisesti.
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Myynti- ja markkinointitiimi (MMT) vastaa koko Marine-divisioonan 
myynti- ja markkinointitoiminnoista. Tiimin jäsenet ovat eri projekteissa 
mukana suorittamassa myynti- ja myynninedistämistoimintaa. He toimivat 
projekteissa niin kauan kuin heitä tarvitaan ja irrottautuvat sen jälkeen, 
kun markkinointi- ja myyntitoiminnot on suoritettu kyseisissä projekteissa 
loppuun.

Tilausten toimitus- ja asiakaspalvelutiimille (APT) kuuluu Marine- 
divisioonan asiakaspalvelutehtävät eri projekteissa. Tehtävät edellyttävät 
jatkuvaa kommunikointia asiakkaiden kanssa koko projektin ajan, joten 
asiakaspalvelutiimi on mukana projekteissa koko projektitiimin keston 
ajan. He vastaavat myös tilausten toimittamisesta asiakkaille sekä after 
sales -palveluista toimitusten jälkeen.

Laadunvalvonta- ja tuotekehitystiimille (TKT) kuuluvat Marine- 
divisioonasta toimitettavien tuotteiden laatu- ja takuuasiat sekä uusien 
tuotteiden tuotekehitys. Tiimi on mukana laatuasioiden osalta kaikissa 
projektitiimeissä aina tarpeen mukaan. Uusien tuotteiden tuotekehitys on 
varsinaisten projektitiimien ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, mutta 
yhteistyö eri projektien kanssa on usein erittäin tärkeää, sillä ne tuntevat 
asiakkaiden tarpeet ja toiveet parhaiten, jonka perusteella voidaan uusia 
tuotteita kehitellä ja suunnitella.

Marine 2000-organisaation klusteritiimiin kuuluvat projektien johtotiimin 
kaikki jäsenet eli kaikkien kyseisenä ajanjaksona olevien projektien 
johtajat. Lisäksi klusteritiimiin kuuluvat myynti- ja markkinointitiimin, 
tilausten toimitus- ja asiakaspalvelutiimin sekä laadunvalvonta- ja 
tuotekehitystiimin johtajat. Samoin osa tai koko Marinen johdosta, 
henkilöstöjohdosta ja taloushallinnosta voidaan kutsua klusteritiimin 
jäseniksi, mikäli niin katsotaan tarpeelliseksi.

Tiimien koko ratkaistaan tapauskohtaisesti. Mikäli ilmenee erimielisyyttä 
siitä, mikä on tiimin maksimikoko vai pitäisikö perustaa kaksi erillistä 
tiimiä esim. jotain suurta projektia varten, tekee lopullisen ratkaisun 
kyseisen tiimin johtaja yhdessä klusteritiimin kanssa.

114



Kuitenkin yleispätevänä ohjesääntönä pidetään, että yli seitsemän hengen 
tiimi alkaa menettää optimaalisen suoritustehokkuutensa, mutta tämä 
ohjesääntö on vain yleisluontoinen ohje ja siitä voidaan tarvittaessa 
poiketa suurestikin. Yli kymmenen hengen tiimi alkaa kuitenkin olla 
vaikeasti hallittavissa tehokasta toimintaa varten, joten on syytä tarkkaan 
harkita, mikäli tiimikokoa joudutaan kasvattamaan vielä siitä ylöspäin.

Marine 2000-organisaation tavoitteena on selventää tiimiorganisaation 
rakennetta Marinessa ja myös tarkentaa tiimien vastuurajoja eri projektien 
ja asiakastoimintojen osalta.

TILAUSTEN TOIMITUS- JA
ASIAKASPALVELUTIIMI

TUOTEKEHÏTYST11MÏ

KINOINTI TIIMI

MARINE 2000 - ORGANISAATIO

KUVIO 9.2.1. MARINE 2000-ORGANISAATIO.
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9.3
Tiimien jäsenten ja tiimien osaamisprofiilit Marine-divisioonassa

Marine-divisioonassa tiimien osaamisperusteinen palkitsemisjärjestelmä 
palkitsee tiimejä ja niiden jäseniä vain ammatillisesta osaamisesta. 
Marinessa osaaminen syntyy divisioonan työntekijöiden 
henkilökohtaisesta osaamisesta koulutuksen, kokemuksen tai 
lahjakkuuksien pohjalta. Koulutus on osaamisen lähteenä tärkein. 
Koulutuksen avulla hankitaan tietoa, pätevyyttä sekä tietoaineksen 
soveltamista käytäntöön.

Kokemuksen kautta on mahdollista myös kartuttaa esim. sellaisia 
ammatillisen osaamisen alueita, joita ei koulutuksen avulla pystyisi 
hankkimaan. Työkokemus ja esiintymiskokemus ovat mm. sellaisia 
kokemusperäisiä ammatillisen osaamisen lajeja, joista Marine-divisioona 
haluaa henkilöstöään palkita. Myös laajan kontaktiverkoston omaaminen 
kuuluu vastaavanlaisiin osaamisen lajeihin, joista on selvää hyötyä omaa 
ammattia ajatellen.

Lahjakkuuksien avulla on myös mahdollista kartuttaa ammatillisen 
osaamisen osa-alueita. Luovuus, johtamistaidot ja karismaattisuus ovat 
lahjakkuuksien ja osittain myös kokemuksen synnyttämiä ammatillisen 
osaamisen taitoja, joiden omaamisesta Marinessa palkitaan.

Marine-divisioonassa tarvitaan monenlaista ammatillista osaamista. 
Ensinnäkin kansainvälisessä yrityksessä kielitaidon merkitys on 
korvaamaton. Englanti on vieraista kielistä tärkein, mutta myös ruotsi ja 
saksa ovat tärkeitä. Italia on noussut viime aikoina yhä tärkeämmäksi 
kieleksi Marinessa, koska Marinella on paljon asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita Italiassa. Kielet, joista Marinessa palkitaan ovat: 
englanti, ruotsi, saksa ja italia. Klusteritiimi päättää erikseen kielitaidosta 
maksettavat palkkioperusteet.
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Tietotekniikka on myös nykyisin erittäin tärkeä ammatillisen osaamisen 
osa-alue. Kaikki marinelaiset tarvitsevat vähintään tekstinkäsittely- ja 
taulukkolaskenta-ohjelmien käyttöä, mutta muista ohjelmien käytöstä 
maksetaan osaamiseen perustuva palkkio, jos niitä tarvitsee ammatissaan. 
Tärkeää on oikeiden työkalujen hallinta ammattia harjoittaessaan.

Marinelaiset tarvitsevat ammatissaan myös tiedollista ammattiosaamista. 
Erilaisten laskelmien hallinta (säröt, oikosulkuvirta yms.), 
käyttöönottojen osaaminen ja ohjausjärjestelmien hallinta (power 
management, rajoitussäädöt ja vektorisäätö) ovat monille marinelaisille 
tärkeitä osaamisalueita, jotta he voisivat selvitä ammatissa eteentulevista 
ongelmista. Näiden osaamisalueiden hallinnasta tulee myös maksaa 
osaamispalkkioita sellaisille marinelaisille, jotka niitä tietoja työssään 
tarvitsevat.

ABB Industry Oy sekä sen meritekninen divisioona Marine toimivat 
asiakaslähtöisen periaatteiden mukaisesti. Tällöin asiakaspalvelu on 
äärimmäsen tärkeää divisioonan menestyksen kannalta. Marinella on 
ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita, joiden molempien hoitaminen on 
divisioonalle tärkeää. Jotta asiakastyytyväisyys olisi mahdollisimman 
hyvä, on asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtäminen 
ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaiden henkilökohtainen tunteminen on siksi 
myös tärkeää, jotta sujuva yhteistyö onnistuisi heidän kanssaan 
mahdollisimman hyvin. Asiakkaiden tyytyväisyys on asia, josta Marinessa 
halutaan palkita. Yksittäisellä tiimin jäsenellä ei ehkä olekaan suuria 
mahdollisuuksia vaikuttaa tietyn asiakkaan tyytyväisyyteen, vaan 
palkitseminen suoritetaankin käytännössä käyttäen tiimipalkkioita.

Sosiaaliset taidot ovat myös tärkeitä osaamisresursseja, joiden 
omaamisesta marinelaisia palkitaan. Tiimityöskentelyssä yhteistyökyky on 
erittäin tärkeää niin oman tiimin sisällä kuin Marinen muidenkin tiimien 
kanssa. Tiimitovereiden kannustaminen työsuorituksissa ja positiivisen 
palautteen antaminen sekä hyvän yhteishengen luominen koko 
organisaatioon ovat Marinessa palkitsemisen arvoisia asioita. Etenkin 
tiimien johtajat ja Marinen johto ovat keskeisen tärkeässä asemassa 
alaisten innostamiseksi ja tiimien välisen hyvän yhteishengen luomiseksi 
Marinen tiimiorganisaatioon.
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Marinen tiimiorganisaatiossa monenlaiset taidot ovat ensiarvoisen tärkeitä 
divisioonan menestymiseksi. Ammatissa tarvittavaa osaamista ja 
monitaitoisuutta tulee arvostaa ja siksi niiden omaamisesta tulee myös 
maksaa reilu palkkio. Monenlaiset taidot takaavat yksittäisille tiimeille ja 
koko tiimiorganisaatioille toiminnan joustavuuden lisääntymisen, jonka 
avulla voidaan monia toimintoja tehostaa ja turhia toimintojen 
päällekkäisyyksiä karsia.

Työtehtävien vaativuuden noustua koulutuksesta on tullut yhä tärkeämpi 
pääoma työntekijöille. Koulutuksen ja kokemuksen yhteisvaikutuksesta 
syntynyt monipuolinen osaaminen on erittäin tärkeää. ABB Industry 
Oy:ssä kansainväliselle työkokemukselle annetaan erityinen painoarvo, 
sillä yhtiön monikansallisuudesta johtuen kansainvälinen kokemus 
katsotaan erityisen tärkeäksi yhtiön toimintojen ja asiakaskontaktien 
tähden. Myös Marinen asiakkaista valtaosa on ulkomaalaisia, joten 
kansainvälinen kokemus on myös marinelaisille palkitsemisen arvoinen 
asia.

9.4
Palkitseminen Marinen osaamisperusteisessa palkitsemisjärjestelmässä

Nykyisin useimmat ihmiset organisaatiotasosta riippumatta ymmärtävät, 
että työpaikan säilyminen riippuu asiakastyytyväisyydestä ja organisaation 
taloudellisesta tuloksesta. Tämä edellyttää sitä, että työtuloksia ja 
suorituksia mitataan ja mitattujen asioiden perusteella henkilöstöä 
palkitaan.

Marinen osaamisperusteisessa palkitsemisjärjestelmässä palkitseminen 
tapahtuu sekä tiimien jäsenten henkilökohtaisina palkkioina että tiimien 
ryhmäpalkkioina riippuen siitä, onko osaaminen ja tehtävien 
suorittaminen perustunut yksilön tai tiimin suorituksiin. Myös yksilö- ja 
ryhmäpalkkioiden yhdistelmä on mahdollinen, mikäli klusteritiimi on 
katsonut suorituksen perustuneen sekä yksilön että ryhmän saavutukseen.
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Pääasiassa Marinassa kuitenkin käytetään ryhmäkohtaista palkitsemista, 
sillä tiimiorganisaatiossa on erittäin tärkeää korostaa ryhmätyöskentelyn 
ja -palkintojen merkitystä, koska ryhmäkohtaiset, kollektiiviset työtulokset 
ovat tiimityöskentelyn yksi keskeisistä perusajatuksista.

Marine-divisioonan osaamisperusteisessa palkitsemisjärjestelmässä 
palkitaan henkilöstöä sekä rahallisilla että ei-rahallisilla palkkioilla. 
Rahapalkkiot muodostuvat henkilökohtaisista palkkioista sekä 
ryhmäpalkkioista. Henkilökohtaiset palkkiot muodostuvat osaamiseen 
perustuvista henkilökohtaisista bonuksista ja moniosaamisen perusteella 
myönnetyistä palkkioista.

Marinen palkitsemisjärjestelmässä käytetään myös paljon ei-rahallisia 
palkkioita. Ne voidaan jakaa esineellisiin, sosiaalisiin ja organisatorisiin 
eli työssä edistymiseen liittyviin palkkioihin.

Esineellisiä palkkioita ovat erilaiset palkintopokaalit, plakaatit, työhön 
liittyvät varusteet ja henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet kuten 
esimerkiksi matkat, vapaat, kurssit yms.

Organisatorisia palkkioita ovat puolestaan henkilöstön ylennykset, 
nimitykset, erityiset kehitysohjelmat, päätösvallan konkreettinen 
lisääminen, entistä haastavammat ja monipuolisemmat tehtävät sekä 
asiantuntijana olo joryssa tai muissa vastaavissa yrityksen valtaelimissä.

Sosiaalisten palkkioiden tarkoituksena on tuoda sosiaalisissa yhteyksissä 
henkilöstön hyvät työsuoritukset esiin ja näin muistaa sekä samalla 
kannustaa heitä. Tällaisia sosiaalisia palkkioita ovat mm. erityiset 
tunnustukset hyvin tehdystä työstä, huomionosoitukset, kiitoskirjeet, 
palkintopäivälliset, juhlalounaat ja erilaiset aktiviteetit. Useat sosiaaliset 
palkkiot ja työssä edistymiseen liittyvät palkkiot on luonnollisesti 
annettava ei-rahallisina palkkioina, sillä monille niistä ei ole edes 
olemassa rahallista arvoa.
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KUVIO 9.4.1. PALKITSEMINEN UUDESSA JÄRJESTELMÄSSÄ.
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9.5
Tiimien jäsenten henkilökohtaiset palkkiot

Marinen tiimiorganisaation jäsenille maksetaan henkilökohtaisesti
seuraavanlaiset palkkiot niistä osaamisen osa-alueista, jotka klusteritiimi
on määritellyt kuuluvan palkitsemisen piiriin.

ABB Industry Oy Marine-divisioonan tiimien jäsenten henkilökohtaiset
osaamisperusteiset palkkiot:

* Marinen virallisen neljäsosavuositilinpäätöksen perusteella maksetaan 
koko henkilöstölle työehtosopimuksen ulkopuolinen palkkio osaamisen 
perusteella.

* Marine-divisioonan klusteritiimi päättää yksityiskohtaisesti tiimien 
jäsenten henkilökohtaiset osaamisprofiilit ja siten palkkioiden summan.

* Maksettavaan palkkion suuruuteen vaikuttavat ylityöt ja poissaolot 
palkkiota alentavasti. Klusteritiimi päättää tapauskohtaisesti tarkemmin 
alenettavan summan vaikutuksesta palkkioon.

* Marinen tiimiorganisaation jäsenet saavat erikseen maksettavan 
bonuspalkkion Marinen vuosituloksen perusteella, jonka suuruuden 
päättää klusteritiimi. Palkkio maksetaan vuositilinpäätöksen 
vahvistamisen jälkeisen kuukauden 15. päivänä.

* Alle 50 markan palkkioita ei makseta ja palkkio pyöristetään lähimpään 
kymmeneen markkaan.

* Palkkio maksetaan aina jälkikäteen myöhempänä mainitun aikataulun 
perusteella ja palkkioiden maksamaton osuus siirtyy seuraavalle 
kaudelle, kunnes tilikausi päättyy.
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* Palkkiot maksetaan seuraavan aikataulun mukaan:

15.05.
15.08.
15.11.
15.02.

kauden 01.01. - 31.03. perusteella 
kauden 01.04. - 30.06. perusteella 
kauden 01.07. - 30.09. perusteella 
kauden 01.10. - 31.12. perusteella

* Palkkion maksaminen perusedellytyksiä:

Kaikkien Marinessa maksettujen palkkioiden määrä voi olla 
maksimissaan kolmasosa Marinen tilinpäätöksen osoittamasta 
tuloksesta.
Henkilökohtaiset palkkiot ovat maksimissaan 30% kaikista tiimeille 
maksetuista palkkiosummista Marinessa.
Marinessa ei ole ollut lomautuksia palkkioiden laskentakauden aikana. 
Henkilö ollut töissä yli 6 kk laskentakauden lopussa.
Henkilö on Marinen palveluksessa, kun palkkio maksetaan.

* Talous- ja palkkahallinto vastaa palkkiojärjestelmän 
laskentatoiminnoista ja ylläpidosta.

9.6
Paikallinen sopiminen Marine-divisioonassa

Paikallinen sopiminen halutaan ottaa Marine-divisioonassa käyttöön 
toimintaperiaatteena samalla, kun siirrytään tiimien osaamisperusteiseen 
palkitsemiseen. Paikallisella sopimisella voidaan ottaa huomioon 
paremmin Marinen liiketoimintaan liittyviä erityistarpeita, joiden avulla 
kyetään joustavuutta ja kilpailukykyä parantamaan Marinen ja sen 
henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Työntekijä- ja työnantajapuolen 
keskusjärjestöjen ongelmana on, että ne ovat vieraantuneet käytännön 
työelämän ongelmista työpaikkatasolla täysin. Lisäksi keskitetyt 
sopimukset eivät ole voineet ottaa riittävän hyvin huomioon niitä 
liiketoiminnan erityisvaatimuksia, joissa eri toimialat ja yksittäiset 
yritykset toimivat.

122



Paikallisen sopimisen piiriin kuuluvien asioiden määrä vaihtelee 
toimialoittain huomattavastikin. Menettelytapana se ollaan ottamassa 
Marineen pysyväksi osaksi työehtojen määrittämistä ja tulevaisuudessa 
sen piiriin kuuluvien asioiden määrä tulee lisääntymään entisestään, kun 
ammattijärjestöjen sopimuksia saadaan joustavammaksi paikallisen 
sopimisen suhteen.

Paikallisen sopimisen perusperiaatteisiin kuuluu, että siihen tulee 
osallistua kaikki ne henkilöstöryhmät, joita asia koskee. Muutos edellyttää 
samalla riittävien valmiuksien ja oikean asenteen luomista yritysjohdon, 
henkilöstöhallinnon ja henkilöstön keskuudessa. Yrityskohtainen 
sopiminen ei onnistu vain työehtosopimuksia väljentämällä. Se onnistuu 
yrityksissä, joissa sisäiset neuvottelusuhteet ovat kunnossa.

Kunnolla toimiakseen paikallinen sopiminen tulisi toteuttaa siten, että 
Marinen henkilöstö muodostaa yhden henkilöstöryhmän, joka yhteisesti 
sopii työehtosopimukseen liittyvistä asioista. ABB Industry Oy:ssä 
pyritään saamaan tulevaisuudessa aikaan koko yhtiön kattava 
työehtosopimus, jossa ammattijärjestöjen eri osapuolet saadaan saman 
sopimuksen piiriin.

Yhden henkilöstöryhmän muodostaminen on kuitenkin tällä hetkellä 
vaikea toteuttaa, sillä Marinessa on 64 henkilöä vakituisissa työsuhteissa, 
joista valtaosa eli 44 kuuluvat johdon- ja perussopimuksen piiriin. 
Teknisten runkosopimuksen oli tehnyt 14 marinelaista ja 
konttoritoimihenkilöiden yleissopimuksen ainoastaan kuusi.

Marinessa voitaisiin sopia paikallisesti toisin esim. työaikoihin ja 
palkitsemiseen liittyvistä asioista. Näitä voisivat olla esim. työajan
sijoittuminen (vuorokauteen, viikkoon ja vuodenaikaan), vapaaehtoinen 
työajan sisääntekeminen, ylityö, vuorotyö, osa-aikatyö ja yötyö. Samoin 
paikallisesti voisi sopia myös palkkaustavoista sekä
palkitsemisperusteista, kuten henkilöiden palkat osaamisen, pätevyyden ja 
koulutuksen mukaan. Samalla tavalla voitaisiin Marinessa sopia 
paikallisesti palkkojen joustavuudesta yrityksen menestyksen mukaan, 
palkankorotuksista sekä henkilöstön motivoinnista.
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Paikallinen sopiminen on Marinessa järkevintä aloittaa siten, että ensin on 
määriteltävä se alue, josta halutaan paikallisesti sopia. Niitä ovat ne kaikki 
kysymykset, joissa työpaikkatasoinen jousto tarve on suurin. Ne liittyvät 
palkkaukseen, palkitsemiseen, työaikajärjestelyihin ja lomakysymyksiin.

Paikallisen sopimisen varsinainen toteuttamisvaihtoehto olisi sellainen, 
että Marinessa sovittaisiin yhteistyössä palkkauksesta ja palkitsemisesta 
sekä toisaalta työehtosopimusten minimitason ylittävän pohjapalkan 
alentamismahdollisuuksista. Näin ansiotaso joustaisi Marinen tuloksen ja 
kannattavuuden mukaan. Työehtosopimus voisi siten toimia eräänlaisena 
takaporttina, jos paikalliseen sopimukseen ei päästäisikään.

ABB Industryn Marine-divisioonalle on olemassa selkeitä etuja, miksi sen 
kannattaa kokeilla paikallista sopimista. Paikallisen sopimisen etuja ovat:

* Se on täysin riskitön, sillä epäonnistuessaan sopimus voidaan 
tarvittaessa purkaa (jos molemmat osapuolet eivät ole täysin tyytyväisiä 
tehtyyn sopimukseen).

* Sen avulla voidaan kysyntäpiikkien seurauksena syntyneitä 
ylityökustannuksia pienentää, sillä työajoista voidaan sopia niin, että 
silloin tehdään pitempiä päiviä, kun on tarve.

* Henkilöstö pääsee vaikuttamaan omien töidensä suunnitteluun entistä 
enemmän, josta seurauksena on työmotivaation kohoaminen.

* Henkilöstö joutuu keskustelemaan ja suunnittelemaan töitä sekä 
työnorganisointia enemmän yhdessä, josta seurauksena työilmapiirin 
paraneminen ja sen myötä työmotivaation kohoaminen.

* Marinessa on kykyä, halua sekä ennen kaikkea selvä tarve 
joustavampaan yrityskohtaiseen sopimiseen.
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9.7
Bonuspalkkaus uudessa järjestelmässä

Marine-divisioonassa maksettiin bonuspalkkioita vuonna 1995 8,5% 
kaikista maksetuista palkoista. Lukua voidaan pitää suurena verrattuna 
muihin suomalaisiin suuryrityksiin ja myös kohtalaisen suurena verrattuna 
muihin suomalaisiin ABB-yhtiöihin.

Marinelaiset haluavat, että divisioonan hyvä tulos maksettaisiin kaikille 
osittain myös bonuksen muodossa ja loppu palkkioina tiimiorganisaatiolle 
osaamisen perusteella. Näin ollen tiimien osaamisperusteisen 
palkitsemisen rinnalla olisi käytössä myös tulospalkkiosysteemi eli 
bonuspalkkausjärjestelmä, jonka maksuperusteena olisi Marinen 
taloudellinen tulos. Marinen bonuspalkkaus-järjestelmä palkitsee kaikkia 
divisioonan työntekijöitä suhteessa samansuuruisilla palkkioilla. 
Palkkioiden suuruus lasketaan kuukausittaisten aikapalkkojen määrän 
perusteella.

Bonusosuus tulee olla riittävän suuri, mutta kuitenkin korkeintaan vain 
puolet siitä, mitä osaamisperusteinen palkkio on. Bonusosuus maksetaan 
ainoastaan kerran vuodessa tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. 
Bonusosuuden perusteet tulee olla yksinkertaiset ja helposti laskettavissa 
niin, että jokainen marinelainen osaa laskea oman bonusosuutensa. 
Henkilökohtaiseen bonusosuuteen vaikuttavat maksetut ylityökorvaukset 
alentavasti jopa siten, että paljon ylitöitä tekevät henkilöt saattavat 
menettää koko bonusosuuden. Tarkemmat säännöt ylityökorvauksien 
vaikutuksista bonusosuuksiin määrittää Marinen klusteritiimi.
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10
PALKITSEMISJÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMINEN MARINESSA

10.1
Huomioitavat osatekijät osaamisperusteisen palkitsemisjärjestelmän 
onnistumiselle

Kun Marinen johdossa tehdään päätös osaamisperusteiseen 
palkitsemisjärjestelmään siirtymisestä, täytyy asiasta tiedottaa heti myös 
henkilöstölle. Samalla on kerrottava, mitä osaami sperusteinen 
palkitseminen itseasiassa on. On ikävää ja palkitsemisen onnistumisen 
kannalta vaarallista, jos huhut ja väärät käsitykset pääsevät liikkeelle. Voi 
syntyä vääriä odotuksia tai muutos voidaan kokea uhkana.

Marinessa ei pitäisi aloittaa henkilöstön kanssa keskustelua 
palkitsemisesta, vaan siitä, miten tavoitteet asetetaan ja miten tulosta 
tehdään ja miten yhdessä voidaan vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Kun Marine-divisioonan johto on määrittänyt keskeiset palkitsemisen 
tavoitteet, aloitetaan keskustelut esimiesten ja henkilöstön edustajien 
kanssa. Tätä kautta ensimmäisen tiedon asiasta pitäisi kulkea 
henkilöstölle. On tärkeää, että henkilöstö on jatkuvasti ajan tasalla 
palkitsemisjärjestelmän käyttöönottovaiheessa.

Ei kuitenkaan ole syytä luottaa, että tieto kulkisi pelkästään henkilöstön 
edustajien kautta. Koska palkitsemisjärjestelmän käyttöönotto on 
Marinelle keskeisen tärkeä asia, Marinen johdon on myös itse 
huolehdittava siitä, että tieto kulkee oikein. Tällöin varmistetaan, että 
kuullaan mahdollisimman laajasti myös henkilöstön mielipiteitä ja 
kannanottoja palkitsemisjärjestelmän suhteen.

Palkitsemisjärjestelmästä olisi syytä tehdä kirjallinen kuvaus. On tärkeää, 
että järjestelmän kuvaus on selkeä ja ymmärrettävä. Kuvauksessa on syytä 
kiinnittää huomio myös ongelmakohtiin. On parempi kaivaa mahdolliset 
ongelmakohdat esille jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa etukäteen 
ja laatia niihin selvät toimintaohjeet, jolloin turhat pulmatilanteet 
vältetään.
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Marinassa ollaan viemässä läpi osaamisperusteista palkitsemismallia koko 
organisaatiotasolla tavalla, jossa tulosyksikön taloudellinen tulos täytyy 
pitää hyvänä ja samalla organisaatioon luodaan oppimista ja jatkuvaa 
uudistumista eteenpäin vievä uusi yrityskulttuuri. Tämä vaatii paljon 
osaamista ja onnistuakseen järjestelmän läpivienti tulee aloittaa 
esimiestasolta ja jatkaa sen jälkeen alemmille organisaatiotasoille tarkkaan 
suunnitellun ajoituksen mukaan.

Erityisen tärkeää on Marinen johdon sitoutuminen osaamisperusteiseen 
palkitsemiseen. Ylimmän johdon aktiivinen sitoutuminen ja 
osallistuminen palkitsemisjärjestelmän luomiseen on onnistumisen 
ehdoton edellytys. Myös esimiesten julkinen mielipide uudesta 
palkitsemisjärjestelmästä on erittäin tärkeää, sillä monissa asioissa alaiset 
seuraavat esimiehiä ja hyvin harvoin he uskaltavat olla täysin erimieltä tai 
jopa vastustaa esimiesten mielipiteitä. Todellisuudessa sopiva 
kurinalaisuus, innostuneisuus, vankka sitoutuminen ja kokemus 
yhdistettynä selkeisiin suunnitelmiin ja johtamiseen saa todellisen 
muutoksen aikaan. Esimiesten on ehdottomasti oltava järjestelmän takana, 
sillä muuten marinelaisten on itse vaikea sitoutua 
palkitsemisj ärj estelmään.

Riittävä ja monipuolinen koulutus on yksi ratkaisevimmista apuvälineistä 
palkitsemisjärjestelmän onnistumiselle. Koulutus on väline suunnitelmien 
toteuttamiseksi oikeassa vaiheessa organisaation muutosprosessin aikana. 
Koulutuksella saavutetaan tiedollisen merkityksen ohella myös 
varmuuden tunnetta ja luottamusta kasvattava vaikutus uutta järjestelmää 
kohtaan Marinen henkilöstön keskuudessa. Yleensä koulutus nopeuttaa 
myös huomattavasti uuden järjestelmän läpivientiä organisaation sisällä.

Uusien toimintatapojen tehokas käyttöönotto edellyttää aina koko 
henkilöstön sitouttamista. Tärkeä osa sitouttamista on osaamisen 
kehittäminen koulutuksen kautta. Koulutuksen avulla vaikutetaan 
asenteisiin sekä annetaan osallistujille muutoksen toimeenpanossa 
tarvittavia työkaluja. Koulutuksen tulee olla hyvin suunniteltua ja 
tavoitteellista toimintaa ja perustua mahdollisimman pitkälle learning by 
doing -periaatteeseen.
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Marinassa uuden palkitsemisjärjestelmän muutosprosessi toteutetaan 
seuraavasti:

1. Ensin aloitetaan ylimmästä johdosta.
2. Sitten kytketään henkilöstöosasto mukaan.
3. Tehdään muutos yhdessä johdon ja ammattiliittojen kanssa.
4. Perustetaan työryhmiä.
5. Toteutetaan tietoisuutta lisäävä kehitysohjelma.
6. Noudatetaan strategisen suunnittelun aikatauluja.
7. Aloitetaan pienemmällä ryhmällä.
8. Aloitetaan yhdestä osastosta.
9. Viedään sitten koko Marineen.

Ehdottomia edellytyksiä palkitsemisjärjestelmän onnistuneelle 
läpiviennille Marine-divisioonassa on, että aikaa varataan riittävästi ja 
läpivientiin vaadittavia panostuksia ei saa aliarvioida missään muutoksen 
ja uuden yrityskulttuurin omaksumisen vaiheessa. Lisäksi on tärkeää 
ymmärtää jatkuvan ja riittävän tiedotuksen antaminen organisaation 
jäsenille. Informaation laatuun tulee kiinnittää myös suurta huomiota, ettei 
ristiriitaisia tai epäselviä viestejä ja toimintaohjeita kulkeudu tiimien 
jäsenten tietoisuuteen. On tärkeää myös selvittää tiimeille, kuinka 
osaamisperusteinen palkitseminen tulee muuttumaan nykyisestä 
järjestelmästä ja miten maksettavien palkkioiden summat tulevat 
muuttumaan nykyisistä.

Osaamisperusteisen palkitsemisen perusajatuksena tietysti olisi, että 
organisaatioon syntyy oppimista ja osaamisen kehittymistä. Näitä asioita 
tulisi pystyä niittaamaan heti alussa, jotta voitaisiin varmistaa oppimisen 
kehittymisen taso.

Marinessa kaikki halukkaat henkilöstön jäsenet pitää ottaa mukaan 
kehittämään palkitsemissysteemiä, sillä muuten riittävää 
motivointivaikutusta ei saada aikaiseksi, jos työntekijät eivät itse ole 
hyväksymässä uusia palkitsemisperusteita.
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Toimiva palkitsemisjärjestelmä voidaan rakentaa hyvin monella eri 
tavalla. Parhaisiin tuloksiin päästään kuitenkin ehdottomasti silloin, kun 
henkilöstön edustajat osallistuvat kehitystyöhön. Tähän päästään 
nimeämällä kehitystyötä varten kehitysryhmä Marineen. Sitoutuminen on 
aitoa ja se tapahtuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Uuden osaamisperusteisen palkitsemisjärjestelmän avulla tulisi 
henkilöstön olla tietyssä laajuudessa mahdollista vaikuttaa oman työnsä 
sisältöön ja suunnitteluun. Työn rikastaminen ja työkierto ovat myös 
tärkeitä osa-alueita, johon tulisi kiinnittää huomio, sillä niiden avulla 
voidaan osaamista kehittää tiimiorganisaation sisällä laajastikin.

Tiimiorgansaation ihmissuhteet pitää olla kunnossa, jotta järjestelmä tulisi 
onnistumaan, sillä muuten tiimit eivät kykene parhaisiin mahdollisiin 
työsuorituksiin yhdessä. Myös uudet palkitsemisperusteet on hyväksyttävä 
yhdessä muiden tiimien jäsenten kesken.

Divisioonan mahdolliset porsaanreiät on myös tukittava, ettei kukaan 
pääse nauttimaan suuremmista eduista ilman palkitsemisperustetta eli 
osaamista kuin toiset. Myös ABB Industry Oy:n 
hyväksikäyttömahdollisuus on pyrittävä estämään.

Palkkausjärjestelmien muuttaminen ei ole välttämättä aivan yksinkertaista 
uusien suunnitelmien mukaisiksi, sillä niitä rajoittavat voimassa olevat 
lait, sopimukset ja käytännön seikoista johtuvat rajoitukset. Kuitenkin eri 
työmarkkinaosapuolet ja lainsäätäjät ovat hyvää vauhtia muuttamassa 
ajattelumalliaan, sillä tällä hetkellä on aivan selvästi havaittavissa 
yrityksissä vallitseva muutosten todellinen tarve. Vaikka 
palkitsemisjärjestelmän muuttamista ei sidokaan työehtosopimukset yms., 
on siinäkin otettava huomioon voimassa olevat lait ja säännökset, sillä 
palkitseminen ei koskaan saa olla puutteellisen palkkausjärjestelmän 
korvike, vaan kunnossa olevan järjestelmän täydentävä lisä, jossa palkkiot 
maksetaan ainoastaan ennalta asetettujen tavoitteiden toteutumisen 
perusteella.
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Ennen Marinen palkitsemisjärjestelmän implementointivaihetta on selkeät 
vastuujaot ja vastuuhenkilöt määriteltävä, joiden kautta yksilöt ja tiimit 
vastaavat etenemisestä haluttuu suuntaan.

Mitä suuremmasta muutoksesta uudessa toimintamallissa on kyse, sitä 
suurempi on organisatorisista ja teknisistä tekijöistä koostuva 
epäonnistumisen riski. Isoissa muutosprojekteissa tulee riskin 
vähentämiseksi uutta toimintamallia ensin testata rajatummassa kohteessa 
ennen laajamittaista implementointia. Marinen palkitsemisjärjestelmässä 
implementoinnilla halutaan selvittää, miten osaamisen paraneminen 
vaikuttaa organisaation suoritustason paranemiseen ja sitä kautta tuloksen 
paranemiseen. Implementoinnilla halutaan myös selvittää mahdolliset 
esiintuleva! ongelmat sekä ne valmiudet ja asenteet, joita 
palkitsemisjärjestelmään kuuluvilta ihmisiltä edellytetään.

10.2
Uuteen osaamisperusteiseen palkitsemisjärjestelmään siirtymisen edut ja haitat

Marinen uuden osaamisperusteisen palkitsemisjärjestelmän käyttöönotolla 
voidaan tiimiorganisaation toiminnan tehokkuutta lisätä tehostuneen 
tiimityöskentelyn myötä. Tehokkuuden mukana myös työn tuottavuus 
paranee ja tiimityön vaikutuksesta yhteistyö tiimien sisällä ja 
organisaation eri tiimien välillä tulee paranemaan.

Osaamisperusteinen palkitseminen motivoi Marinen henkilöstöä 
kehittymään oppivan organisaation suuntaan. Palkitseminen kasvattaa 
myös motivaatiota työtehtävien parempaan suoritukseen.

Tiimien osaamisperusteisessa palkitsemisessa on myös omat 
haittapuolensa. Jos kokonaisansiosuhteet muuttuvat kovasti Marinen 
tiimiorganisaatiossa palkitsemisen vaikutuksesta, se ei välttämättä ole 
eduksi organisaation yhteishengelle eikä siten varmaankaan myös 
yhteisille työtuloksille.
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Palkkasuhteiden rajut muutokset saattavat aiheuttaa ristiriitoja henkilöstön 
keskuudessa, mutta toisaalta ne palkitsevat niitä, jotka kehittävät 
osaamistaan enemmän ja yrittävät, mikä puolestaan pistää muut 
organisaation jäsenet yrittämään omalta osaltaan enemmän.

Osaamisperusteisen palkitsemisen ongelmana on se, että jos mitattavat 
osaamisalueet korostuvat liikaa tiimien toiminnassa, saattaa muu tärkeä 
tiimiorganisaation toiminta jäädä niiden varjoon. Ongelmallista on myös, 
jos mitattavat tunnusluvut ovat vääriä ja tällöin mittaus ei kohdistukaan 
oikeisiin asioihin, joka aiheuttaa toiminnan vääristyminen.

Tiimien osaamisperusteisen palkitsemisen yksi ongelmakohdista on myös 
liiallinen sisäinen kilpailu. Jos henkilökohtaiset palkkiot ovat liian suuria, 
aiheuttaa se keskinäistä kilpailua tiimien jäsenten keskuudessa, jonka 
seurauksena tiimien kollektiiviset työtulokset jäävät helposti heikoiksi. 
Liiallinen kilpailu aikaansaa myös palkitsemisen eriarvoisuutta, joka luo 
kateutta organisaatioon. Kateus ja eriarvoisuus synnyttävät helposti 
negatiivista työilmapiiriä, joka vaikuttaa heikentävästi Marinen 
tiimiorganisaation kollektiivisiin työtuloksiin.

10.3
Muutosvastarinta osaamisperusteiseen palkitsemisjärjestelmään siirryttäessä

Kaikkiin muutoksiin liittyy aina epävarmuuden tunne! Ihminen reagoi 
perusluonteeltaan varauksella kaikkea uutta toimintaa kohtaan ja se 
herättää luonnollisesti muutosvastarintaa. Muutosvastarinta on 
luonnollista ja sitä esiintyy niin huonoissa kuin myös hyvissäkin ideoissa, 
jotka ovat organisaatiolle uusia. Yksilötasolla rutiinit ja opitut tavat ovat 
voimakkaimmat muutoksen ja oppimisen esteet.

Muutosvastarinnan suuruuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa monin eri 
tavoin. Muutosvastarinta on pienempää, jos henkilökunta on itse ollut 
mukana suunnittelemassa palkitsemisjärjestelmää, hyväksynyt 
palkitsemisperusteet ja todennut ne oikeudenmukaisiksi ja toimiviksi. 
Muutosvastarinta on kuitenkin aina olemassa ja se on otettava huomioon 
myös Marine-divisioonassa uuden palkitsemisjärjestelmän läpiviemisessä.
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Muutosvastarintaa voidaan vähentää organisaatiossa myös kunnollisella 
perehdyttämisellä ja riittävällä koulutuksella palkitsemisjärjestelmään 
liittyvissä kohdissa. Tiimikoulutuksella voidaan vaikuttaa hyvin 
positiivisesti muutoksen läpivientiin.

Palkkiojärjestelmän kehittäminen herättää luonnollisesti aina uteliaisuutta 
henkilöstön parissa. Onkin erittäin tärkeää, että henkilöstö on kiinnostunut 
asian kehittymisestä. Samalla tarvitaan myös tiedottamista siitä, miten 
hanke etenee. Muutenkin riittävä informaatio on erittäin tärkeää ja sitä on 
annettava hyvissä ajoin, sillä on vaarallista, jos organisaatioon pääsee 
vääriä tietoja, huhuja tai luuloja, jotka heikentävät omalta osaltaan 
sitoutumista järjestelmään.

Marinen henkilöstölle tulisi selvittää heti järjestelmän suunnittelun 
alkuvaiheessa ainakin seuraavat kohdat:

1. MITÄ ON OSAAMISPERUSTEINEN PALKITSEMINEN?
2. MISTÄ OSAAMISESTA PALKKIO MAKSETAAN?
3. MITEN PYSTYY VAIKUTTAMAAN OMIIN PALKKIOIHINSA?
4. MITKÄ OVAT PALKITSEMISJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET?
5. MITEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ RAKENNETAAN?

Kuten edellä jo mainittiinkin, Marinen osaamisperusteisen 
palkitsemisjärjestelmän läpivienti edellyttää laajamittaista koulutusta 
Marinen henkilöstölle. Koulutus on hyvin keskeinen muutosvastarintaa 
alentava tekijä ja sen tarkoituksena on selvittää henkilöstölle 
osaamisperusteisen palkitsemisen perusteita ja tavoitteita. On ensiarvoisen 
tärkeää, että henkilöstö ymmärtää, että järjestelmän tarkoituksena ei ole 
jakaa rahaa ilman vastinetta. Vastine tarkoittaa tässä Marine-divisioonan 
yhteydessä osaamista ja hyviä työsuorituksia, josta seuraa hyvä 
taloudellinen tulos.

Marinessa on hyvä selvittää henkilöstölle, että osaamisperusteinen 
palkitseminen on täysin erillinen palkkio normaalien kuukausipalkkojen 
lisäksi. Se maksetaan osaamisen perusteella ja sillä tähdätään osaamisen 
kehittämiseen sekä sen avulla tiimien entistä joustavampaan yhteistyöhön 
koko organisaation tehokkuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi.
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Muutosvastarintaa saattaa syntyä useista eri syistä. Jos Marinen johto ei 
ole täysin sitoutunut uuteen järjestelmään, näkyy se välittömästi alemmille 
organisaatiotasoille ja näin he eivät myöskään kykene sitoutumaan 
järjestelmään, josta puolestaan aiheutuu luonnollisesti muutosvastarintaa 
järjestelmää kohtaan. Osaamisperusteisen palkitsemisjärjestelmän 
läpivientiä ja Marinen oman johdon henkilökohtaista kommunikointia ei 
voi delegoida, vaan johdon on tehtävä se itse ja vakuuttaa oma 
sitoutumisensa järjestelmää kohtaan.

Palkitsemisjärjestelmän kokeilu pienemmässä yksikössä eli pilotointi on 
yksi tärkeä muutoksen johtamisen väline. Pilotoinnin avulla voidaan 
osoittaa uuden konseptin merkitys sekä toimivuus ja siten vähentää 
muutosvastarintaa organisaation jäsenten keskuudessa.

Johtaminen on tulevaisuudessa yhä enemmän muutoksen ja oppimisen 
johtamista myös Marinessa. Muutoksen johtajan on osattava omalla 
johtamistyylillään johtaa ja saada marinelaiset organisaatiossa palavasti 
mukaan muutokseen. Jokaisen esimiehen ja jokaisen johtajan roolihahmon 
takana on persoona, jolla on ainutlaatuinen yhdistelmä perimää, 
kokemusta ja lahjakkuutta.
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11
JOHTOPÄÄTELMÄT JA YHTEENVETO

11.1
Johtopäätelmät tiimien osaamisperusteisesta palkitsemisjärjestelmästä

Erilaiset palkitsemisjärjestelmät on kehitetty Suomeen tavoite- ja 
tulosjohtamisen synnyttämistä liiketoimintakulttuurien muutoksista 1980- 
luvun aikana. Palkitsemisen perimmäisenä lähtökohtana on tehostaa 
organisaation toimintaa ja pyrkiä entistä parempaan taloudellisen tuloksen 
saavuttamiseen. Palkitsemista voidaan käyttää myös oikein sovellettuna 
tehokkaana johtamisvälineenä, jolla voidaan ohjailla organisaation 
toimintaa haluttuun suuntaan.

Palkitsemisen avulla vastuuta on jaettu organisaatioissa alemmille 
hierarkiatasoille pitäen mielessä se tavoite, että koko henkilöstö saataisiin 
näin osallistumaan yhteisvastuullisesti yrityksen tuloksentekoon. 
Palkitsemiseen liittyy hyvin läheisesti ihmiskeskeinen johtamistapa, 
joustavuus, luovuus ja avoimuus. Palkkioiden suuruus ja niiden 
maksuperusteet sovitaan useimmiten yhdessä kaikkien organisaation 
jäsenten kesken.

Palkitsemisj ärj estelmässä palkkioperusteet on syytä valita huolella. 
Osaaminen palkitsemisperusteena on Suomessa uusi. Sen käyttöä 
puoltavat kuitenkin ammatillisen osaamisen merkityksen korostuminen 
kansainvälisen kilpailun kiristyessä ja työtehtävien vaativuustason 
noustessa tietoyhteiskunnassamme.

Yhteiskuntamme erikoistuminen syvenee entisestään ja tulevaisuudessa 
yhä pienempien tietokokonaisuuksien huippuosaaminen tulee olemaan 
hyvin olennaista. Tämän johdosta yritysten sekä organisaatioiden 
kilpailukyvyn säilyttämisen edellytyksenä tulee yhä keskeisemmin 
olemaan monipuolisen osaamisen hallinta. Sen avulla voidaan taata 
organisaatioille joustavuutta sekä tarvittaessa nopeakin reagointi 
muuttuvien liiketoimintaympäristön muutoksiin.
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Tiimit ovat tulleet yritysten organisaatiorakenteisiin jäädäkseen. Tiimit 
ovat asiantuntijaorganisaatioiden malliyksilöitä ja usein niitä kutsutaan 
myös tulevaisuuden organisaatioiksi tai kilpailueduksi. Tiimien menestys 
perustuu ennen kaikkea niiden tehokkuuteen. Tiimeissä turhat työnjohtajat 
ja keskijohto on karsittu pois ja niiden tehokkuuden perustana on 
tiiminjäsenten monipuoliset osaamisen taidot, jotka lisäävät joustavuutta 
ja omatoimisuutta tiimien jäsenten keskuudessa. Tulevaisuudessa yritykset 
tulevat koostumaan yhä keskeisemmin tiimeistä, joilla kullakin on oma 
kapea erityisosaaminen yrityksen organisaatiossa.

Tiimien osaamisperusteinen palkitsemisjärjestelmä on hyvin 
käyttökelpoinen palkitsemismalli tiimiorganisaatioille, joissa 
monipuolinen ammatillinen osaaminen on organisaation menestykselle 
tärkeää.

Tiimien osaamisperusteinen palkitsemisjärjestelmä palkitsee 
tiimiorganisaationjäseniä vain heidän ammatillisesta osaamisestaan. 
Ammatillinen osaaminen on resurssivaranto, jota tarvitaan tai josta on 
ainakin välitöntä hyötyä omia työtehtäviä tai tiimin yhteisiä työsuorituksia 
ajatellen. Ammatillisesti pätevä tiimin jäsen on oman alansa ekspertti, 
joka hallitsee oman alansa uusimmat tiedot, taidot ja sovellutukset. Hänen 
tietojaan ja taitojaan arvostetaan alan asiantuntijoiden keskuudessa.

Ammatillisen osaamisen palkitsemisperusteita mietittäessä on kuitenkin 
erittäin tärkeää, että ne perustuvat oleellisiin asioihin ja mittaavat 
osaamista, josta on hyötyä koko organisaation oppimiselle ja 
kehittymiselle. Tiimit eivät kuitenkaan saa keskittyä liikaa ainoastaan 
palkkioita tuottaviin toimintoihin, vaan niiden tulee myös huolehtia 
muista tiimiorganisaation tarpeellisista tehtävistä ja hyödyllisistä 
suorituksista, jotta divisioonan tärkeät avaintoiminnot eivät vaarantuisi ja 
aiheuttaisi näin tulosyksikön kokonaissuoritusten heikkenemistä.

Klusteritiimi on tiimien osaamisperusteisessa palkitsemisjärjestelmässä 
hyvin keskeinen tiimi. Klusteritiimi on tulosyksikön eri tiimien jäsenistä 
muodostettu johtotiimi, johon kuuluu yksi jäsen kustakin tiimistä.
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Klusteri tiimiin kulminoituu yrityksen huippuosaaminen eli jokaisen tiimin 
osaamisalueen paras asiantuntemus. Klusteritiimin tehtävänä on toimia 
tulosyksikön tiimiorganisaatiossa yrityksen tiimien keskuksena sekä 
kehitellä niiden välistä yhteistyötä mahdollisimman joustavaksi. 
Klusteritiimi määrittelee myös ne osaamiskriteerit, tiimit ja yksilöt, joita 
halutaan palkita osaamisperusteisessa palkitsemismallissa.

Kunnolla toimiakseen osaamisperusteinen palkitsemisjärjestelmä tarvitsee 
yrityskohtaisen sopimuksen, jossa henkilöstön edustaja ja työnantaja 
sopivat yhteisesti palkitsemisjärjestelmän toimintaperiaatteista. 
Paikallinen sopiminen varmistaa kilpailukyvyn säilymisen ja mahdollistaa 
entistä joustavammat toiminnot asiakkaiden tarpeiden ja uusien 
toimintatapojen vaatimusten mukaisesti.

Myös työntekijöille paikallinen sopiminen tarjoaa useita etuja. Työajoista 
ja palkkaperusteista voidaan sopia entistä kilpailukykyisemmin niin 
työntekijän kuin työnantajankin tarpeiden mukaisesti. Myös erilaisia 
yksilö- ja ryhmäkohtaisia erityistarpeita voidaan ottaa huomioon selvästi 
paremmin kuin ammattiliittojen välisissä työehtosopimuksissa.

Palkkausjärjestelmien muuttaminen ei ole välttämättä aivan yksinkertaista 
uusien suunnitelmien mukaisiksi, sillä niitä rajoittavat voimassa olevat 
lait, sopimukset ja käytännön seikoista johtuvat rajoitukset. Kuitenkin eri 
työmarkkinaosapuolet ja lainsäätäjät ovat hyvää vauhtia muuttamassa 
ajattelumalliaan, sillä tällä hetkellä on aivan selvästi havaittavissa 
yrityksissä vallitseva muutosten todellinen tarve. Vaikka 
palkitsemisjärjestelmän muuttamista ei sidokaan työehtosopimukset yms., 
on siinäkin otettava huomioon voimassa olevat lait ja säännökset, sillä 
palkitseminen ei koskaan saa olla puutteellisen palkkausjärjestelmän 
korvike, vaan kunnossa olevaa järjestelmää täydentävä lisä, joka 
maksetaan ainoastaan ennalta asetettujen tavoitteiden perusteella.

Uuden palkkiojärjestelmän läpivienti synnyttää aina muutosvastarintaa 
organisaatiossa. Läpivientiin voidaan tosin vaikuttaa positiivisesti 
ottamalla organisaation jäsenet mukaan hyväksymään uusia toimintapoja 
ja järjestelmän perusteita. Muutosvastarinta on kuitenkin aina olemassa ja 
se on otettava huomioon järjestelmän läpivientivaiheessa.
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11.2
Yhteenveto ja arviointi uudesta palkitsemisjärjestelmästä

Tämän tutkielman tarkoituksena oli perehtyä palkitsemiseen, osaamiseen 
ja tiimiorganisaatioihin ja näiden tietojen avulla sen jälkeen suunnitella 
osaamisperusteinen palkitsemisjärjestelmä tiimiorganisaatiolle. Case- 
esimerkkinä käytettiin ABB Industry Oy:n Marine-divisioonaa, joka on 
erikoistunut merenkulussa tarvittavien sähköteknisten järjestelmien 
toimituksiin.

ABB Industry Oy oli tämän tutkimuksen kannalta hyvin mielenkiintoinen 
tutkimuskohde. ABB Industry Oy on osa kansainvälistä, vakavaraista ja 
menestyvää sähköteknisenalan jättiläiskonsemia, joka tarjoaa riittävästi 
monipuolisia aineksia ollaakseen mielenkiintoinen tutkimuskohde. 
Yrityksessä uskalletaan kokeilla uusia liikkeenjohdollisia virtauksia, usein 
erittäin positiivisin tuloksin. Ne ovat pitäneet ABB Industry Oy:n vahvasti 
yritysmaailman kehityksen kärkipaikoilla. Nimenomaan se teki 
tutkielmani kohdeyrityksestä, ABB Industry Oy:stä, tavattoman 
mielenkiintoisen tutkimuksen kohteen.

Case-tutkimuksessa selvitettiin henkilöstön mielipidettä nykyisistä 
palkitsemisjärjestelmistä ja miten niitä tulisi kehittää osaamisperusteisen 
palkitsemisen suuntaan. Haastatteluun valittiin huolella yhdeksän Marine- 
divisioonan kuuluvaa, jotka oli kattavasti valittu eri henkilöstöryhmistä ja 
työntekijätasoilta. Palkitsemisjärjestelmä luotiin kuitenkin koko 
henkilöstölle yhtenäiseksi ja mahdollisimman tasapuoliseksi.

Case-tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusaineistoa. 
Kvalitatiivisena tutkimusaineistona käytettiin mm. vuosikertomuksia, 
henkilöstölehtiä, erilaisia henkilöstöhallinnon tekemiä raportteja ja 
vapaamuotoisia keskusteluja eri henkilöiden kanssa. Myös haastattelut 
suoritettiin ja tulokset raportoitiin kvalitatiivisessa muodossa.
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ABB Industryn Marine-divisioonan osalle henkilöstöstä suunnattu 
kyselytutkimus osoitti, että omaan työhön ja esimiesten toimintaan ollaan 
erittäin tyytyväisiä. Työtä pidetään myös melko haasteellisena ja 
palkkaukseenkin oltiin jokseenkin tyytyväisiä. Kaikki haastatteluissa 
mukanaolleet kokivat peruspalkan välttämättömäksi, mutta pientä 
bonusosuutta pidettiin yhtälailla hyvänä, sillä se kannustaa ihmisiä 
yrittämään normaalia enemmän.

Kyselyssä mukanaolleet marinelaiset toivoivat yleisesti ottaen, että 
bonusosuuden maksuperusteita voitaisiin muuttaa osaamisperusteiseksi ja 
bonuksen pelisääntöjä pitäisi selkiyttää, jotta jokainen marinelainen voisi 
seurata oman bonusosuutensa kehittymistä. Osa kyselyssä mukanaoloista 
olivat tyytyväisiä bonuksen suuruuteen, osa taas ei. Keskimäärin 
bonusosuuden toivottiin olevan noin 10 - 15 % maksetuista palkoista. 
Useimmat olivat sitä mieltä, että bonus tulisi maksaa kaksi tai jopa neljä 
kertaa vuodessa nykyisen kerran sijasta.

Tutkimus osoitti selvästi, että palkitsemistavoista marinelaiset pitivät 
selvästi parhaimpana rahaa, sillä ihmisillä on erilaisia tarpeita ja rahalla 
pystyy jokainen parhaiten tyydyttämään omia tarpeitaan. Myös rahallisen 
ja ei-rahallisen palkkion yhdistelmää pidettiin hyvänä. Kaikki toivoivat 
yksimielisesti, että jokainen palkittava henkilöstön jäsen saisi itse valita 
tavan, jolla häntä henkilökohtaisesti palkittaisiin.

Kyselyyn osallistuneet marinelaiset pitivät tärkeimpinä palkitsemisen 
kriteereinä oma-aloitteisuutta, ahkeruutta, ammatillista osaamista eli 
pätevyyttä, kielitaitoa, monitaitoisuutta, joustavuutta, tuloksellisuutta ja 
taloudellisuutta asetettuihin tavoitteisiin nähden. Koulutusta marinelaiset 
eivät sitä vastoin pitäneet sinänsä tärkeänä palkitsemisperusteena, jollei 
sitä voi hyödyntää työtehtävissään.
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Tutkimus paljasti myös, että koulutusta arvostettiin Marinessa erittäin 
paljon. Kaikki marinelaiset toivoivat, että koulutukseen pitäisi kannustaa 
koko Marinen henkilöstöä. Samoin yhteishengen kasvattamista oman 
organisaation parissa ja ns. "kevyemmän" koulutuksen tarjontaa he pitivät 
tärkeänä osana yhteishengen kehittämiseksi. TYKY-päivien tapaisia 
tilaisuuksia toivoivat useat marinelaiset lisää. Yhteishengen kasvattaminen 
ja kehittäminen nähtiin tavattoman tärkeänä erityisesti Marinen 
tiimityöskentelyn ja tulevaisuuden kannalta.

Koska palkka- ja palkitsemisjärjestelmissä täytyy aina huomioida 
yrityksen erityistarpeet, on tärkeää, että palkitsemisj ärj estelmä 
suunnitellaan aina yrityskohtaisesti. Tämä Marine-divisioonalle 
suunniteltu osaamiseen perustuva palkitsemisjärjestelmä on yksi 
esimerkki rakennetusta palkitsemisjärjestelmästä, jonka suunnittelussa 
ABB Industryn Marine-divisioonan erityistarpeet on otettu alusta lähtien 
huomioon.

Osaaminen nähdään ABB Industry Oy:ssä kokonaisvaltaisena asiana, joka 
on aivan välttämätöntä yrityksen menestykselle. Siksi siitä myös halutaan 
palkita henkilöstöä sekä tiimejä ja tällä tavalla kannustaa heitä 
hankkimaan yhä enemmän ammatissa tarvittavaa osaamista.

ABB Industryn menestys perustuu laadukkaisiin ja nykyaikaisiin 
tuotteisiin, joiden markkina-alue on koko maailma. ABB Industry toimii 
selkeästi erittäin globaaleilla markkinoilla, joten yhtiön omalla 
liiketoiminta-alueilla korostuu ylivoimaisen osaamisen merkitys erittäin 
tärkeänä. Maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ylläpito ja asiakkaiden 
monenlaisten tarpeiden ymmärtäminen on hyvin tärkeää yrityksen 
menestykselle. Erityisesti tällöin nousee monenlainen osaaminen 
korostetusti esiin.

Koulutus on osaamisen lähteistä ylivoimaisesti tärkein ja siihen 
panostetaankin ABB:llä erittäin paljon. Myös kokemuksen merkitys on 
erittäin tärkeä osaamisen lähteenä. Monipuolinen ammatillinen kokemus, 
ABB Industryn tapauksessa etenkin kansainvälinen kokemus, alkaa olla 
yksi välttämättömistä perusedellytyksistä suoritettaessa 
henkilöstövalintoja tiimeihin.
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Mitä useampi tukijalka ja mitä monipuolisempaa osaamista 
tiimiorganisaatioista löytyy, sitä todennäköisempää on hyvien suoritusten 
aikaansaaminen ABB:n tiimien keskuudessa.

Ammatillisen osaamisen kartuttamisessa on tärkeää muistaa myös 
henkilöstön riittävä kierrätys. Sopiva tehtävänkierto takaa henkilöstön 
osaamisen syvenemisen ja monipuolistumisen. Henkilöstöä kierrätettäessä 
on myös tärkeää huomioida, että oppiminen on prosessin aikana 
useimmiten kaksipuolista. Niin organisaation uusi jäsen kuin koko muu 
organisaatiokin oppii uudesta yhteistyöstä monenlaisia asioita, joista on 
usein olennaisesti hyötyä ammatillisten tehtävien hoidossa.

ABB Industryn Marine-divisioonasta löytyy monenlaista osaamista. 
Hyvin tärkeää on myös osata käyttää hyödyksi divisioonassa vallitseva 
osaaminen. Marinen monenlaisten osaamisresurssien hyödyntäminen 
takaa entistä paremmat työsuoritukset ja yhteistyömahdollisuudet 
tulosyksikön tiimiorganisaation sisällä sekä kasvaneen joustavuuden 
myötä myös yrityksen asiakkaiden kanssa. Asiakaslähtöisyys on ABB 
Industry Oy:n kaikessa liiketoiminnassa perustavana tekijänä, ja siksi se 
tulee huomioida kaikessa yrityksen toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Mikään palkitsemisjärjestelmä ei ole valmis. Niin myös Marine- 
divisioonan tiimien osaamisperusteinen palkitsemisjärjestelmä vaatii 
jatkuvaa seurantaa, parantelua, kehittelyä ja palkitsemiskriteerien 
ajanmukaisuuden tarkistamista toimiessaan. Optimaalista 
palkitsemisjärjestelmää ei voida koskaan luodakaan kerralla valmiiksi, 
vaan jokainen palkitsemisjärjestelmä on aina yrityskohtainen yksilö, jonka 
täytyy elää myös organisaation muutosten ja muutostarpeiden mukaisesti.

Tämän tutkimuksen suorittaminen antoi kokonaiskuvan siitä, mitä 
tiimityöskentely on ABB Industry Oy:n Marine-divisioonassa. Tutkimus 
tehtiin keräämällä runsaasti kvalitatiivista aineistoa sekä suorittamalla 
kyselytutkimus Marinen henkilöstön parissa. Tutkimuksessa voitiin 
paneutua syvällisesti yksittäisten henkilöiden mielipiteisiin ja 
kokemuksiin. Tutkimustuloksista vedettiin johtopäätöksinä kokonaiskuva 
Marinen henkilöstön mielipiteistä ja sen perusteella rakennettiin Marinelle 
osaamiseen perustuva palkitsemismalli.
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Tutkimus oli eräänlainen poikkileikkaustutkimus, joten sen avulla 
selvitettiin pääasiassa tarkasteluhetken tilannetta. Tämä tutkimus antoi 
kuitenkin hyvää aineistoa ja materiaalia aiheen syvällisemmälle 
jatkotutkimukselle. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tutkia Marine- 
divisioonan tiimiorganisaation ja osaamisperusteisen
palkitsemisjärjestelmän kehittymistä pidemmän ajanjakson kuluessa. 
Marinen henkilöstön ja johdon näkemyksiä sekä kokemuksia 
palkitsemisjärjestelmän toimivuudesta voisi selvittää myöhemmin 
kyselyillä.

Marinen palkitsemisjärjestelmää voisi myös kehittää muutaman vuoden 
toiminnan jälkeen edelleen. Myös käyttöönottovaihe sisältää paljon 
mielenkiintoisia jatkotutkimuskohteita. Mielenkiintoista olisi tutkia esim., 
miten eri tiimit Marinen tiimiorganisaatiossa ovat mieltäneet ja kokeneet 
osaamisperusteisen palkitsemisjärjestelmän ja sen käyttöönoton. Erittäin 
tärkeää olisi myös selvittää, miten osaaminen on Marinessa kehittynyt 
palkitsemisen vaikutuksesta ja onko osaamisperusteinen palkitseminen 
muuttanut Marinen organisaatiokulttuuria yhtään enemmän oppivan 
organisaation suuntaan.

11.3
Osaamisperusteisen palkitsemisen tulevaisuus

Tulevaisuudessa työyhteisöt tulevat kehittymään suuntaan, joille on 
tyypillistä organisaatioiden madaltuminen ja organisaatiokulttuurin 
muuttuminen entistä osallistuvampaan suuntaan. Kaikesta 
hierarkisuudesta ja käskyttävistä organisaatioista pyritään pois kohti 
rakenteita, joissa asiantuntijat ja asiantuntijaryhmät työskentelevät 
suhteellisen itsenäisesti mutta kuitenkin yritysten tavoitteisiin 
sitoutuneena. Työyhteisöjä pyritään tietoisesti rakentamaan 
mahdollisimman pitkälle vastaamaan ihmisten kasvaneita odotuksia työn 
sisällön ja laajempana kokonaisuutena koko työyhteisön suhteen.
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Tämäntyyppiseen kehitykseen, joka merkitsee parhaimmillaan koko 
henkilöstön positiivista sitoutumista yritykseen ja sen tavoitteisiin, sopivat 
palkitsemisratkaisut erittäin hyvin. Näyttääkin siltä, että 
palkkiojärjestelmät tulevat edelleen yleistymään suomalaisissa 
työyhteisöissä.

Palkkaperusteiden kehityksessä korostuvat lähivuosina sukupuolten 
samanarvoisuutta koskevat vaatimukset. Yleisenä kehityssuuntana on 
analyyttisen työn vaativuuden arvioinnin lisääntyminen. Parhaillaan 
kehitettävät uudet töiden vaativuuden arviointijärjestelmät ovat toimiala- 
tai yrityskohtaisia. Toimialojen rajat ylittävän työn vaativuuden arvioinnin 
toteuttamisen esteenä ovat järjestelmien tekniseen rakentamiseen liittyvien 
vaikeuksien lisäksi järjestöpoliittiset etunäkökohdat.

Perinteisesti eri töiden palkkaperusteiden määrittely on tapahtunut 
järjestelmien pohjalta työpaikalla työnantaja- ja työntekijäpuolen 
yhteistyönä. Nyt ollaan kuitenkin myös Suomessa siirtymässä yhä 
lisääntyvässä määrin malliin, jossa yrityksen työntekijöiden edustaja sopii 
työnantajan kanssa paikallisesti yrityksen sisällä työsuhteisiin liittyvistä 
asioista. Liittotasolla hoidettaviin asioihin sisältyy järjestelmien 
rakentaminen, koulutus ja asiantuntija-avun antaminen. Paikallinen 
sopiminen tulee muuttamaan työsuhteisiin liittyviä sopimismenettelyitä ja 
se tarjoaa useita etuja, joista hyötyvät niin sekä työnantaja- että 
työntekijäosapuolet.

Palkkaustapojen kehitys kulkee todennäköisesti poispäin kiinteistä 
palkoista, vaikka niihinkin liittyy usein jo nykyisin palkkio-osa. Monissa 
yrityksissä on saatu kiinteiden palkkojen luopumisesta myönteisiä 
kokemuksia. Joustavampiin palkkaustapoihin siirtyminen on avannut 
työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnan kehittämiseen ja 
työtehtävien muuttamiseen uusia mahdollisuuksia. Samalla työntekijöiden 
kannustevaikutus on kasvanut huomattavasti perinteiseen 
aikapalkkaustapaan verrattuna.
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Tilaukset ovat tulevaisuudessa rajalliset. Tuotanto kasvaa talouden 
alueilla, joissa kysyntää riittää, mutta tarjonta tulee olemaan monilla 
alueilla miltei rajaton. Tuottajien määrä tulee vain kasvamaan yhä 
entisestään. Tämä aiheuttaa kilpailun kiristymisen ja näin menestyvien 
yritysten on pystyttävä toimimaan hyvin joustavasti usein aika 
epävakaissakin olosuhteissa.

Yhä joustavammat palkkaustavat vaikuttavat myös palkkojen 
suhdannesidonnaisuuteen. Työntekijät pitävät kuitenkin palkkauksen 
suhdannesidonnaisuutta kielteisenä asiana, mikä on luonnollisesti hyvin 
ymmärrettävää. Palkkauksen suhdannesidonnaisuus tulee kuitenkin 
väistämättä lisääntymään, halusivat sitä eri osapuolet tai. Tämän 
kehityksen taustalla on tulosperusteisten palkkojen yleistyminen, joka 
takaa yrityksille suuremman joustovaran varsinkin silloin, kun yritysten 
taloudelliset resurssit eivät kestäisi normaalien palkkojen suuruisia 
kustannuseriä.

Suorituspaikat tulevat tulevaisuudessa olemaan useimmiten 
ryhmäkohtaisia palkkiopalkkoja. Henkilökohtaisten suorituspaikkojen 
käyttöalueeksi muodostuu lähinnä vaihetyövaltainen
kappaletavarateollisuus. Työt, joissa työntekijä voi vaikuttaa 
joutuisuudellaan merkittävästi työn etenemiseen, ovat kuitenkin 
vähenemässä. Palkkaustavan valintaan ja sen muuttamiseen liittyvä 
yhteistyö tulee lisääntymään työpaikoilla.

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden väliset rajat ovat menettämässä 
merkitystään. Pidemmällä aikavälillä työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkkausjärjestelmät tulevat yhtenäistymään mitä suuremmalla 
todennäköisyydellä. Nykyiset järjestörakenteet tosin jarruttavat tätä 
kehitystä. Paikallisella sopimisella voitaisiin vaikuttaa positiivisesti myös 
tähän kehitykseen.
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Osaaminen tulee tulevaisuudessa korostumaan palkitsemisperusteena yhä 
selkeämmin. Työt monipuolistuvat, yhteiskunta kehittyy yhä enemmän 
tietoyhteiskunnan suuntaan, koulutus tulee olemaan entistä tärkeämpi 
resurssi ihmisillä ja ihmisten erikoistuminen yhteiskuntarakenteessa tulee 
jatkumaan, joten myös organisaatiorakenteet tulevat muuttumaan yhä 
kapeamman sektorin huippuosaajiksi, jossa tietyn erikoisalueen 
asiantuntemus tulee korostumaan erittäin merkittävänä kilpailutekijänä. 
Kuitenkin myös monipuolinen osaaminen tulee olemaan tärkeää 
toiminnan joustavuuden kannalta niin organisaatioissa kuin koko 
yhteiskunnassakin.

Tulevaisuus näyttää palkitsemisjärjestelmille kaiken kaikkiaan hyvältä. 
Kiinteiden palkkojen osuus tullee väistämättä vähenemään selkeästi, 
mutta muutos on varsinkin alussa melko hidasta. Muuttuvien palkkojen 
osuus tullee sen sijaan kasvamaan huomattavastikin, jos viime vuosien 
kehitys tulee jatkumaan yhtään samanlaisena. Näin yrityksille syntyy 
mahdollisuus maksaa hyviä palkkoja silloin, kun heillä on siihen varaa. 
Talouden syklien vaikutukset voidaan välttää yrityksissä entistä paremmin 
ja yritysten ei tarvitse suorittaa raskaita irtisanomisia laman aikana. Tällä 
tavoin yritysten rahavirrat tasaantuvat talouden suhdannevaihteluiden 
mukaisiksi, mutta henkilöstön rahavirrat joutuvat puolestaan seuraamaan 
talouden syklien jyrkkiäkin vaihteluita, mikä ei tietenkään ole hyvä asia 
kotitalouksien tai koko kansantaloudenkaan kannalta. Kuitenkin näyttää 
siltä, että tulevaisuudessa yhä kiristyvä kilpailu ja kasvava epävarmuus 
tulevaisuudesta pakottaa yritykset ja koko muun talousjärjestelmän 
syklien vaihteluihin joustaviksi.
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HENKILÖSTÖKYSELY NYKYISESTÄ PALKKAJÄRJESTELMÄSTÄ

Timo Rautiainen/DHO 
p. 564 2216

1. Oletko tyytyväinen Marine-divisioonan palkkajärjestelmään? Jos et, miksi?

2. Mitkä ovat mielestäsi nykyisen palkkajärjestelmän heikkoudet/vahvuudet?

3. Millä tavalla haluaisit kehittää palkkajärjestelmäsi Marinessa? Ideoita?

LIITE 1

4. Onko Marine-divisioonan nykyinen palkkajärjestelmäsi mielestäsi riittävän motivoiva itsensä 
kehittämiseen ja mitä mieltä olet nykyisestä bonus-palkkiojärjestelmästä?

5. Tunnetko, että oma osaamisesi on kehittynyt viimeisen vuoden aikana? Miten? Jos ei ole, niin 
miksi ei?

6. Jos sinua palkittaisiin työssäsi hyvästä osaamisestasi tai saavutuksistasi, haluaisitko, että sinua 
palkittaisiin rahalla, lomalla kotimaassa tai ulkomailla, kielikurssilla vai messu- tms. matkalla? 
Millä muulla tavoin?

7. Miten suuri tulisi henkilökohtaisen rahallisen palkkion mielestäsi VÄHINTÄÄN olla, jotta se 
kannustaisi ihmisiä oman osaamisensa kehittämiseen? - Alle 10% bruttopalkastasi

- 10 - 20% bruttopalkastasi 
-yli 20% bruttopalkastasi!

8. Kuinka usein henkilöstöä tulisi mielestäsi Marine-divisioonassa palkita, jotta se olisi
todellisuudessa kannustavaa? - Neljä kertaa vuodessa

- kaksi kertaa vuodessa
- kerran vuodessa tai harvemmin

9. Olisitko valmis luopumaan ylityökorvauksista, jos saisit tilalle Marine-divisioonan tulokseen 
sidotun bonuspalkkauksen (tulospalkkion)?

10. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät kriteerit, joiden mukaan henkilöstöä tulisi palkita Marine- 
divisioonassa mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja kannustavasti?

11. Uskotko, että palkitsemisjärjestelmä, joka palkitsisi Marinen henkilöstöä heidän osaamisestaan 
ja kyvyistään, kannustaisi ihmisiä itsensä kehittämiseen, koulutukseen ja pitkällä tähtäimellä 
mahdollistaisi Marine-divisioonalle siten esim. paremman kilpailukyvyn henkilöstön osaamisen 
parannuttua? Kommentteja?

12. Mitä muuta haluaisit sanoa palkitsemisesta tai sen kehittämisestä Marinessa? Ideoita???

Paljon kiitoksia osallistumisestasi henkilöstökyselyyn!
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LIITE 2

ABB-YHTYMÄ

ABB on monikotimainen yhtymä ja 
maailman johtava yritys sähköteknii
kan alalla. ABB:ssä työskentelee yli 
200.000 henkilöä ja sen liikevaihto 
on n. 150 miljardia markkaa.

ABB.IIä on tuotannollista toimintaa 
kaikissa maanosissa. Yhtymällä on 
vakaa markkina-asema useimmissa 
Euroopan maissa. Euroopan ulko
puolella suurimmat markkinat ovat

Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. 
Yhtymä toimii kaikkiaan 140 maas
sa.

ABB:n liiketoiminnat keskittyvät ener
gia-, teollisuus- ja liikennealueille eli 
tuotteisiin ja järjestelmiin, jotka liitty
vät sähkön tuottamiseen, siirtoon ja 
jakeluun sekä sähkön käyttöön teol
lisuudessa ja liikenteessä.

ABB:N ORGANISAATIO

ASEA • BROWN В O VE Rl У": f.-

ууутуV

л Vhtymajonto sijaitsee Zurichissa Sveitsissä

%• 1000 yhtiötä eri puolilla maailmaa -• 
У-• 45 liiketoiminta-aluetta •

ti.-^

Henkilökuntaa yli 207.000 У у- 
Liikevaihto yli M USD 29.700 У

!r.
Liiketoimintasegmentit ...:

• Teollisuus- ja. rakennusjärjestelmät:
• Voimantuotanto.;.. y-H;
• Voimansiirto ja sähkönjakelu
• Liikennevälineet
• Rahoitus- ja kiinteistöpalvelut
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