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Yleensä taloustieteessä 
ihmisten oletetaan pyrki-
vän maksimoimaan oman 
hyötynsä. Useat koease-
telmiin ja laajoihin ky-

selyihin perustuneet tutkimukset ovat 
kuitenkin osoittaneet, että suuri osa ih-
misistä ei ajattele vain omaa etuaan vaan 
myös muiden ihmisten hyvinvointia1. 
Tämä havainto on toiminut kimmokkee-
na julkisen palvelun motivaation tutki-
muksen syntymiselle. 

Julkisen palvelun motivaatiolla tar-
koitetaan julkisten palvelujen parissa 
työskentelevien halua tavoitella oman 
etunsa sijasta muiden ihmisten tai laa-
jemman yhteisön, kuten yhteiskunnan tai 
koko ihmiskunnan etua. Tämä Perryn 
ja Wisen (1990) esittelemä käsite on 
verrattain uusi, joskin sen suuntaisesta 
käyttäytymisestä on jo kauan keskustel-
tu mm. julkisen sektorin työntekijöiden 
eetoksen, etiikan ja normien yhteydessä. 
Suomessa tätä käsitettä ei ole juuri käy-
tetty, joskin Taimio (2013a, 2013b) on 
laatinut katsauksen siitä tehtyyn kan-
sainväliseen tutkimukseen.

Julkisen palvelun motivaatio on mah-
dollista löytää julkisen sektorin lisäksi 
niin julkisia palveluja tuottavista, voit-

toa tavoittelemattomista organisaati-
oista (säätiöistä, järjestöistä yms.) kuin 
yksityisistä yrityksistäkin. Useissa tut-
kimuksissa, joista valtaosa on tehty yh-
dysvaltalaisilla aineistoilla, on kuitenkin 
havaittu julkisen ja kolmannen sektorin 
työntekijöillä olevan keskimäärin vah-
vempi julkisen palvelun motivaatio kuin 
yrityssektorin työntekijöillä (esim. Cow-
ley ja Smith 2013; Vandenabeele 
2008; Wright ja Christensen 2010). 

Tämä artikkeli esittelee ensimmäisen 
suomalaisen empiirisen tutkimuksen 
julkisen palvelun motivaatiosta (Saa-
rinen ym. 2015). Tutkimus toteutettiin 
terveydenhuoltoalalla, jolla tällaisen mo-
tivaation voidaan hyvällä syyllä odottaa 
muodostuvan korkeaksi; työntekijät hoi-
tavat toisia ihmisiä, ja monelle kyseessä 
on myös kutsumusammatti. 

Terveydenhuollossa 
panostaminen julkisen 
palvelun motivaatioon 

saattaisi edistää tuottavuutta 
ja alan työpaikkojen 

kiinnostavuutta.

Terveydenhuollon työntekijöiden 
julkisen palvelun motivaatio 

ja sen yhteydet työhyvinvointiin
ja työssä suoriutumiseen

Terveydenhuollon työntekijöillä on verrattain korkea julkisen palvelun motivaatio, jolla tarkoitetaan halua tavoitella 
oman etunsa sijasta muiden ihmisten hyvinvointia. Tämä motivaatio on muita korkeampi vasemmistolaisilla, 

julkisella sektorilla työskentelevillä, naisilla ja varttuneemmilla terveydenhuollon ammattilaisilla. Mitä korkeampi 
on julkisen palvelun motivaatio, sitä parempi on työhyvinvointi, työyhteisökäyttäytyminen ja itse arvioitu 

työssä suoriutuminen. Korkean palkan tavoitteleminen heikentää julkisen palvelun motivaatiota. Suomalaiset 
terveydenhuollon työntekijät eivät kuitenkaan ole erityisen uhrautuvaisia.
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Kirjoittajat havaitsivat tutkimuksessaan, 
että terveydenhuoltoalalla julkisen 

palvelun motivaatioon liittyy monia 
myönteisiä tekijöitä.
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Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuu-
dessa on melko paljon viitteitä julkisen 
palvelun motivaation myönteisistä tuot-
tavuusvaikutuksista. Ne tulisivat tarpee-
seen erityisesti julkisessa terveyden-
huollossa, jonka kustannusten nousua ja 
siten julkisen talouden kestävyysvajetta 
väestön ikääntyminen uhkaa voimistaa. 
Tuottavuuteen voidaan pyrkiä vaikutta-
maan terveydenhuollossa esimerkiksi 
lisäämällä teknologiaa tai panostamal-
la työhyvinvointiin sekä työntekijöiden 
julkisen palvelun motivaatioon. Toisaalta 
jos terveydenhuollon työntekijät voivat 
toteuttaa työssään julkisen palvelun mo-
tivaatiotaan, alan kiinnostavuus työnan-
tajana voi kasvaa. Tällä voi puolestaan 
olla myönteisiä vaikutuksia terveyden-
huoltoa uhkaavaan henkilöstöpulaan.

Terveydenhuollon työntekijät 
eivät olleet erityisen 

”uhrautuvaisia”. 

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA 
TOTEUTUS
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 
millainen julkisen palvelun motivaatio 
suomalaisilla terveydenhuollon työn-
tekijöillä on, mitkä taustatekijät ovat 
yhteydessä siihen sekä millaisia yhte-
yksiä sillä on työhyvinvointiin, työssä 
suoriutumiseen ja tulospalkkaukseen. 
Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2014 
terveydenhuollon kolmelle eri ammatti-
ryhmälle (lääkärit, sairaanhoitajat sekä 
lähi- ja perushoitajat) suunnatulla kyse-
lytutkimuksella. Tutkimukseen osallis-
tuneet työskentelivät sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla. 

Aineisto kerättiin yhteistyössä Sosi-
aali- ja terveysalan ammattijärjestön 
Tehyn, Suomen lähi- ja perushoitajien 
liiton (SuPer) sekä Suomen Lääkärilii-
ton kanssa. Kyselyyn vastasi 1678 Te-
hyn (vastausprosentti 17), 2029 SuPerin 
(vastausprosentti 31) ja 604 Lääkäriliiton 
(vastausprosentti 22) työikäistä jäsentä. 
Matalista vastausprosenteista huolimat-
ta tutkimukseen osallistuneet edustivat 
ammattiliittojensa koko jäsenkuntaa 
kohtalaisesti2.  

Julkisen palvelun motivaatiota arvi-
oitiin Kimin et al. (2013) laatimalla 
mittarilla3. Mittari sisältää 16 väittämää 
(taulukko 1), joissa julkisen sektorin 
työntekijöitä pyydetään arvioimaan hei-
dän suhdettaan julkisen palvelun moti-
vaatioon. Nämä 16 muuttujaa muodosta-
vat neljä eri ulottuvuutta: uhrautuminen, 
viehätys julkiseen palveluun, sitoutu-
minen julkisiin arvoihin ja myötätunto.4 
Vastaukset pyydettiin yleisesti käytetyllä 
asteikolla 1-5, jossa 1 = täysin eri mieltä ja 
5 = täysin samaa mieltä. 

TERVEYDENHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLÄ 
ON KORKEA JULKISEN PALVELUN 
MOTIVAATIO 
Julkisen palvelun motivaatio -mittarin 
osioiden ja sen ulottuvuuksia vastaavi-

en summamuuttujien keskiarvot ammat-
tiliitoittain ja koko aineistossa löytyvät 
taulukosta 1. Mukana ovat myös Kimin 
et al. (2013) keskiarvot. Tuloksista ha-
vaitaan, että vastaajien julkisen palvelun 
motivaatio oli korkea ja, että eri ammatti-
ryhmien väliset erot olivat pienet. 

Tulos oli lähes odotetun kaltainen. 
Aiempien kansainvälisten tutkimusten 
mukaan julkisen palvelun motivaatio on 
korkea nimenomaan naisvaltaisilla hoi-
va-aloilla. Suomalaiset terveydenhuollon 
työntekijät eivät kuitenkaan olleet erityi-
sen ”uhrautuvaisia” – koko otoksen kes-
kiarvo oli alhaisempi kuin Kimin et al. 
(2013) tutkimuksessa. Vain lääkärit ylsi-
vät samaan keskiarvoon kyseisellä ulot-
tuvuudella. Toisaalta lääkärien julkisen 
palvelun motivaatio oli muiden kuin uh-

Taulukko 1. Julkisen palvelun motivaation keskiarvot (asteikolla 1–5). 

Lääkäri-
liitto

Tehy SuPer Koko 
aineisto

Kim et al. 
(2013)

Viehätys julkiseen palveluun
1. Ihailen ihmisiä, jotka ovat aloitteellisia tai 
osallistuvat toimintaan auttaakseen yhteisöäni
2. On tärkeä edistää sellaisia toimintoja, joilla 
puututaan sosiaalisiin ongelmiin
3. Merkityksellinen julkinen palvelu on minulle 
hyvin tärkeää
4. Minulle on tärkeää edistää yhteistä hyvää

4.33
4.38 

4.31 

4.33 

4.32 

4.42 
4.40 

4.44 

4.39 

4.44 

4.39 
4.35 

4.44 

4.30 

4.46 

4.39 
4.37 

4.42 

4.34 

4.43 

4.15
4.23 

4.09 

4.18 

4.09 
Sitoutuminen julkisiin arvoihin
5. Minusta kansalaisten yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet ovat erittäin tärkeitä
6. On tärkeää, että kansalaiset voivat luottaa 
julkisten palvelujen jatkuvaan saatavuuteen
7. On olennaista, että tulevien sukupolvien edut 
otetaan huomioon kehitettäessä hyvinvointi-
yhteiskuntaa
8. Julkisen sektorin henkilöstön on ensiarvoisen 
tärkeää toimia eettisesti

4.50 
4.39 

4.48 

4.49 

4.66 

4.63 
4.55 

4.69 

4.56 

4.71 

4.66 
4.59 

4.75 

4.57 

4.73 

4.62 
4.54 

4.69 

4.55 

4,71 

4.28
4.28 

4.16 

4.26 

4.41 

Myötätunto
9. Tunnen sympatiaa vähäosaisten ahdinkoa 
kohtaan
10. Tunnen myötätuntoa vaikeuksissa olevia 
ihmisiä kohtaan
11. Järkytyn huomattavasti nähdessäni toisia 
ihmisiä kohdeltavan epäoikeudenmukaisesti
12. On hyvin tärkeää ottaa huomioon toisten 
ihmisten hyvinvointi

4.18 
4.14 

4.31 

3.97 

4.32 

4.33 
4.25 

4.36 

4.28 

4.42 

4.38 
4.29 

4.38 

4.35 

4.50 

4.33 
4.25 

4.36 

4.27 

4.44 

3.95
3.87 

3.88 

4.12 

3.91 

Uhrautuminen
13. Olen valmis tekemään uhrauksia yhteiskun-
nan hyväksi
14. Uskon kansalaisvelvollisuuden asettamiseen 
omien etujen edelle
15. Olen valmis ottamaan henkilökohtaisen 
menetyksen riskin auttaakseni yhteiskuntaa
16. Suostuisin hyvään suunnitelmaan huonom-
piosaisten elämän parantamiseksi, vaikka se 
maksaisi minulle

3.33 
3.62 

3.28 

2.93 

3.50 

3.21 
3.52 

3.32 

2.80 

3.18 

3.18 
3.53 

3.35 

2.78 

3.06 

3.21 
3.54 

3.33 

2.81 

3.17 

3.3
3.29 

3.39 

3.02 

3.50 
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TEHYN JÄSENILLÄ JA LÄÄKÄREILLÄ JULKISEN PALVELUN MOTIVAATIO ON 
KORKEAMPI JULKISELLA SEKTORILLA KUIN YKSITYISELLÄ SEKTORILLA.

rautuvaisuus -ulottuvuuden osalta muita 
vastaajia alhaisempi.

JULKISEN PALVELUN MOTIVAATIO 
VAIHTELEE VASTAAJIEN TAUSTA-
TEKIJÖIDEN MUKAAN 
Suomalaisten terveydenhuollon työnte-
kijöiden julkisen palvelun motivaatioon 
yhteydessä olevat taustatekijät olivat pää-
osin samantyyppisiä kuin aiemmissa kan-
sainvälisissä tutkimuksissa (taulukko 2). 

Poliittinen suuntautuminen oli tärkein 
julkisen palvelun motivaatioon yhtey-
dessä oleva tekijä.5 Vasemmistolaiseksi 
itsensä mieltävien julkisen palvelun mo-
tivaatio oli korkein kaikilla neljällä eri 
ulottuvuudella. Poliittinen suuntautumi-
nen näytti olevan erityisesti yhteydessä 
lääkäreiden ja Tehyn jäsenten julkisen 
palvelun motivaatioon. Näiden ammat-
tiliittojen vastaajien osalta poliittisesti 
oikealle suuntautuneiden vastaajien 
julkisen palvelun motivaatio oli muita 
vastaajia alhaisempi. 

”Poliittinen suuntautuminen 
oli tärkein julkisen palvelun 

motivaatioon yhteydessä oleva 
tekijä.”

Julkisella sektorilla työskentelevien 
lääkärien ja Tehyn jäsenten julkisen 
palvelun motivaatio oli korkeampi kuin 
yksityisellä sektorilla työskentelevien. 
Lääkäreillä yhteys oli voimakkaampi. 
SuPerin osalta työskentelysektorilla ei ol-
lut lainkaan tällaista yhteyttä. Julkisella 
sektorilla työskentelevien viehätys julki-
seen palveluun ja sitoutuminen julkisiin 
arvoihin oli korkeampaa kuin yksityisellä 
sektorilla työskentelevien. 

Julkisen palvelun motivaatio oli kor-
keampi vanhemmilla ikäryhmillä ja 
naisilla. Iällä ja sukupuolella oli yhteys 
julkisen palvelun motivaatioon Tehyn ja 
erityisesti SuPerin jäsenten osalta. Kui-

Taulukko 2. Vastaajien julkisen palvelun motivaation taso ja siihen yhteydessä olevat tekijät, va-
rianssianalyysi

Viehätys julki-
seen palveluun

Sitoutuminen 
julkisiin arvoihin

Myötätunto Uhrautuminen

Vakio 4.39 4.62 4.33 3.21
Ammattiryhmä (F) 1.105 4.478* 3.498* 3.974*
Lääkäriliitto 4.30 4.50 4.18 3.39
Tehy 4.33 4.55 4.23 3.28
SuPer 4.30 4.58 4.27 3.28
Ikä (F) 0.737 4.182** 8.691*** 12.579***
Alle 35 4.29 4.50 4.16 3.22
35-44 4.30 4.52 4.19 3.25
45-54 4.32 4.54 4.27 3.37
Yli 54 4.32 4.59 4.30 3.44
Sukupuoli (F) 23.378*** 5.61* 16.599*** 1.754
Nainen 4.38 4.57 4.30 3.29
Mies 4.23 4.50 4.15 3.35
Työskentelysektori (F)  19.225*** 20.282*** 2.569 0.411
Julkinen 4.37 4.60 4.26 3.31
Yksityinen 4.25 4.48 4.20 3.33
Poliittinen suuntautuminen 
(F) 

7.825*** 16.785*** 13.602*** 13.772***

Vasemmisto 4.36 4.59 4.30 3.42
Keskusta 4.30 4.55 4.23 3.28
Oikeisto 4.27 4.47 4.16 3.25
Esimiesasema (F) 2.225 0.004 0.032 8.993**
Ei 4.28 4.54 4.23 3.25
Kyllä 4.33 4.54 4.23 3.39

Taulukon luvut ovat varianssianalyysin tuottamia keskiarvoja. F = F-arvo, *** = p <0.001, ** = p <0.01, * = p <0.05

tenkaan sukupuoli ei ollut yhteydessä 
uhrautuminen-ulottuvuuteen yhdessä-
kään kolmesta ryhmästä. Esimiehet ko-
kivat olevansa uhrautuvaisempia kuin ne, 
jotka eivät olleet esimiesasemassa. 

Korkea julkisen palvelun motivaatio 
yhdistyi parempaan työhyvinvointiin, 
työyhteisökäyttäytymiseen ja työssä 
suoriutumiseen

Työhyvinvoinnin osalta tutkimukses-
sa havattiin muun muassa seuraavaa: 
ensinnäkin motivaatioulottuvuuksista 
uhrautuminen selitti sekä myönteisiä 
että kielteisiä työhyvinvoinnin kuvaajia. 
Tällöin ne vastaajat, joiden motivaatiota 
kuvasi toisten edun asettaminen oman 
edun edelle, olivat tyytyväisempiä työ-
hönsä, kokivat itsensä useammin työs-
sään tarmokkaiksi ja omistautuneiksi 

ja harvemmin työnsä vuoksi väsyneiksi 
sekä raportoivat vähemmän työpaikan 
vaihtoaikeita. 

Vastaajien viehätys julkiseen palve-
luun selitti ainoastaan positiivisia työhy-
vinvoinnin kuvaajia. Tällöin ne vastaajat, 
jotka kokivat julkisen palvelun tärkeäksi 
ja halusivat olla edistämässä yhteistä hy-
vää, olivat sekä tyytyväisempiä työhönsä 
että kokivat itsensä useammin työssään 
tarmokkaiksi ja omistautuneiksi. Ainoas-
taan Lääkäriliiton aineistossa vastaajien 
viehätys julkiseen palveluun ei selittänyt 
työtyytyväisyyttä. 

Tulokset osoittivat myös motivaation, 
johon liittyi myötätunto vähempiosaisia 
kohtaan, olevan yhteydessä vähäisem-
pään työtyytyväisyyteen ja suurempaan 
väsymykseen työssä kaikissa muissa pait-
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MITÄ VAHVEMPI ON VIEHÄTYS JULKISEEN PALVELUUN, SITÄ PAREMPI ON 
ITSE ARVIOITU TYÖSSÄ SUORIUTUMINEN.

si lääkärien aineistossa. Lisäksi myötä-
tunto-ulottuvuus selitti harvemmin ko-
ettua tarmokkuutta Tehyn aineistossa ja 
korkeampia työpaikan vaihtoaikeita koko 
aineiston tasolla. 

Kun muut julkisen palvelun motivaatio 
-ulottuvuudet oli huomioitu, sitoutumi-
sella julkisiin arvoihin ei ollut itsenäistä 
selitysvoimaa työhyvinvointia kuvaaviin 
ilmiöihin yhtä poikkeusta lukuun otta-
matta. Tehyn aineistossa vastaajien si-
toutuminen julkisen palvelun arvoihin 
ja julkisen palvelun arvostaminen selit-
tivät harvemmin koettua työlle omistau-
tumista.

Tutkimuksen tulokset olivat osittain 
samansuuntaisia aikaisempien tutkimus-
ten havaintojen kanssa mutta myös niitä 
täydentäviä. Erityisesti uhrautuminen – 
eli toisten edun asettaminen oman edun 
edelle – yhdistyi tutkimuksessa työnte-
kijöiden parempaan työtyytyväisyyteen 
sekä vähäisempiin työpaikan vaihtoaikei-
siin. Lisäksi viehätys julkiseen palveluun 
– eli halu olla edistämässä yhteistä hyvää 
ja julkisen palvelun tärkeäksi kokemi-
nen – yhdistyi parempaan työtyytyväi-
syyteen. 

Työntekijöiden uhrautuminen 
on yhteydessä parempaan 

työhyvinvointiin

Työhön liittyvän väsymyksen osalta tut-
kimuksemme osoitti, että mitä enemmän 
vastaajien motivaatio perustui uhrau-
tumiseen, sitä harvemmin he tunsivat 
itsensä työnsä vuoksi väsyneiksi. Jos 
taas motivaatio perustui myötätuntoon 
vähempiosaisia kohtaan, väsymystä ko-
ettiin useammin. Tosin julkisen palvelun 
motivaation selitysosuus jäi tämän työ-
hyvinvointimuuttujat osalta matalaksi. 

Työyhteisökäyttäytymisen ja työssä 
suoritumisen osalta tutkimuksessa ha-
vaittiin muun muassa, että mitä enem-

män vastaajien motivaatiota kuvasivat 
toisten edun asettaminen oman edun 
edelle ja julkisten palvelujen arvosta-
minen, sitä enemmän heidän käyttäyty-
mistään työyhteisössä luonnehtivat ys-
tävällinen suhtautuminen työtovereihin 
ja heidän auttamisensa sekä kiinnostus 
organisaation kehittämistä kohtaan ja 
osallistuminen itse kehittämistoimiin. 

Lääkäriliiton aineistossa viehätys 
julkiseen palveluun selitti ainoastaan 
työtovereihin kohdistuvaa ja uhrau-
tuminen ainoastaan organisaatioon 
kohdistuvaa käyttäytymistä. Lisäksi 
vastaajien viehätys julkiseen palveluun 
yhdistyi korkeampaan itsearvioituun 
työssä suoriutumiseen kaikissa aineis-
toissa. Uhrautuminen-ulottuvuus ei 
puolestaan selittänyt vastaajien arvioita 
omasta työsuoriutumisestaan.

Vastaajien myötätunto vähempiosaisia 
kohtaan selitti ainoastaan työtovereihin 
kohdistuvaa työyhteisökäyttäytymistä 
koko aineistossa ja SuPerin vastaajien 
joukossa. Samoin kuin työhyvinvoinnin 
kohdalla, sitoutumisella julkisiin arvoi-
hin ei ollut juurikaan itsenäistä selitys-
voimaan työyhteisökäyttäytymiseen. 
Poikkeuksen tästä muodostivat Tehyn 
ja SuPerin aineistot, joissa sitoutumi-
nen julkisiin arvoihin selitti heikompaa 
organisaatioon kohdistuvaa työyhteisö-
käyttäytymistä (Tehy) ja parempaa itse-
arvioitua työssä suoriutumista (SuPer). 

Tutkimuksemme vahvisti aikaisemmat 
havainnot siitä, että työntekijän vahva 
julkisen palvelun motivaatio yhdistyy 
parempaan itsearvioituun työssä suo-
riutumiseen. Tutkimuksessa positiivi-
nen yhteys näytti kuitenkin toteutuvan 
vain viehätys julkiseen palveluun-ulottu-
vuuden kohdalla. Aikaisempaa tutkimus-
näyttöä julkisen palvelun motivaation 
yhteyksistä työtovereihin ja organisaa-
tioon kohdistuvaan työyhteisöllisyyteen 
on vain vähän eikä niissä ole tarkasteltu 
erikseen eri motivaatioulottuvuuksia, 
kuten tässä tutkimuksessa tehtiin. 

Kaikkiaan tutkimus osoitti, että julki-
sen palvelun motivaatiolla on merkitystä 
terveydenhuollon työntekijöiden työyh-
teisöllisyydelle. Mitä enemmän työnteki-
jöiden motivaatiota kuvasivat uhrautu-
minen ja viehätys julkisiin palveluihin, 
sitä enemmän heidän käyttäytymistään 
luonnehtivat ystävällinen suhtautumi-
nen työtovereihin ja heidän auttaminen 
sekä kiinnostus organisaation kehittä-
mistä kohtaan ja itse kehittämistoimiin 
osallistuminen. Lisäksi työntekijän vah-
va myötätunto näytti vahvistavan hänen 
työtovereihin liittyvää myönteistä työyh-
teisöllisyyttään.

Julkisen palvelun motivaatio 
vahvistaa ystävällistä 

suhtautumista työtovereihin 
ja kiinnostusta organisaation 

kehittämiseen.

PALKKAKESKEISYYS SYÖ PALVELU-
MOTIVAATIOTA
Useissa psykologisissa ja psykologisen 
taloustieteen empiirisssä tutkimuksissa 
on todettu, että taloudelliset kannustimet 
vaikuttavat positiivisesti ulkoiseen moti-
vaatioon mutta vähentävät (syrjäyttävät) 
sisäistä motivaatiota7. Joitakin saman-
suuntaisia tuloksia on saatu myös sisäis-
tä motivaatiota lähellä olevan julkisen 
palvelun motivaatio -käsitteen kohdalla 
(esim. Karl ja Sutton 1998). Vastaa-
vasti monissa kokeellisissa tutkimuksis-
sa on havaittu, että sisäistä motivaatiota 
pystytään vahvistamaan paremmin po-
sitiivisella palautteella kuin rahallisilla 
palkkioilla8. 

Tässä tutkimuksessa ulkoisten kannus-
timien tarkastelu rajattiin rahallisiin kan-
nustimiin kuten kannustuslisiin, tulos-
palkkioihin ja henkilökohtaisiin lisiin9. 
Yhteistä niille on rahamääräisyyden 
lisäksi se, että ne on tavalla tai toisella 
sidottu työsuorituksiin. Tässä yhteydessä 
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niistä käytetään lyhyyden vuoksi yhteis-
nimitystä tulospalkkaus. 

Kaikkien kolmen ammattiliiton vas-
taajien selvä enemmistö ilmoitti työpai-
kallaan harjoitettavan tulospalkkausta. 
Sen yleisyys oli jossain määrin yllättävä 
tieto. Kuitenkin noin kaksi kolmasosaa 
vastanneista ei itse ollut saanut lainkaan 
tulospalkkioita, ja vain kolme prosenttia 
vastanneista oli saanut niitä yli 5 prosent-
tia suhteessa muuhun palkkaan. Yleisintä 
tulospalkkaus oli lääkäreillä.

Kysyimme korkean palkan ja tulos-
palkkauksen tärkeyttä sekä tyytyväisyyt-
tä ansiotasoon. Korkean palkan arvostus 
ja myös tyytyväisyys ansiotasoon oli suu-
rinta Lääkäriliiton vastaajilla, mutta he 
myös pitivät tulospalkkausta vähiten 
tärkeänä. Tulospalkkauksen arvostus 
oli suurinta ja tyytyväisyys ansiotasoon 
pienintä Tehyn vastaajien keskuudessa. 
Korkean palkan arvostus oli matalinta 
SuPerin vastaajilla. 

Tässä tutkimuksessa negatiiviset yhte-
ydet nousivat selvemmin esiin uhrautu-
misen ja tulospalkkauksen välille; mitä 
enemmän uhrautumista, sitä vähemmän 
tulospalkkauksen arvostamista. Koko 
aineistossa korkean palkan arvostus oli 
negatiivisesti ja tyytyväisyys ansiotasoon 
positiivisesti yhteydessä julkisen pal-
velun motivaation eri ulottuvuuksiin. 
Tulospalkkauksen arvostuksella oli hei-
kompi positiivinen yhteys ja tulospalkan 
saamisella lievä negatiivinen yhteys jul-
kisen palvelun motivaatioon. 

Lääkäreillä ja yrityssektorilla negatii-
vinen yhteys julkisen palvelun motivaa-
tion ja tulospalkkauksen välillä perustui 
ennen kaikkea korkean palkan arvos-
tukseen; mikäli korkea palkka nähtiin 
tärkeäksi, oli motivaatio alhaisempaa. 
Lisäksi yrityssektorilla korkean palkan 
arvostuksella oli selvä negatiivinen yh-
teys uhrautumiseen. Julkisella sektorilla 
korkean palkan arvostuksella oli vahva 
negatiivinen ja tyytyväisyydellä ansio-
tasoon vahva positiivinen yhteys, mutta 

tulospalkkauksen arvostuksen yhteys oli 
heikko. 

Tulosten perusteella julkisen palve-
lun motivaatio oli sitä pienempi, mitä 
suurempi oli korkean palkan arvostus, 
minkä vuoksi julkiseen palveluun saattaa 
hakeutua/sinne kannattaa saada hakeu-
tumaan yksilöitä, joille korkea palkka ei 
ole tärkeä. Varsinaisesta syrjäytysvaiku-
tuksesta, eli siitä että tulospalkkauksen 
käyttäminen alentaisi palvelumotivaatio-
ta, saatiin vain heikkoa näyttöä. 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
Tutkimuksen tulokset osoittivat suoma-
laisten terveydenhuollon työntekijöi-
den palvelumotivaation olevan korkea. 
He olivat erityisen sitoutuneita julkisiin 
arvoihin sekä myötätuntoisia. Toisaalta 
kansainvälisesti vertaillen suomalaiset 
terveydenhuollon työntekijät eivät olleet 
erityisen uhrautuvaisia. Juuri tämä ulot-
tuvuus taas kertoo eniten työntekijöiden 
epäitsekkäästä ja pyyteettömästä toimin-
nasta muiden hyväksi. Tulos onkin mie-
lenkiintoinen juuri sen vuoksi, että terve-
ydenhuollossa työntekijöiden voitaisiin 
ajatella olevan erityisen uhrautuvaisia. 
Toisaalta se on tältä osin sopusoinnussa 
joidenkin aiempien tutkimusten (esim. 
Houston 2011; Vandenabeele ja Van 
de Walle 2008) kanssa, joiden mukaan 
laajassa hyvinvointivaltiossa julkisen 
palvelun motivaatio jää keskimääräistä 
matalammaksi. Taipuvaisuutta uhrautu-
miseen heikentää luottamus siihen, että 
löytyy helposti joku muu, joka voi hoitaa 
tehtävän.

Julkisen palvelun motivaation 
nostaminen voi kasvattaa 

tuottavuutta välillisesti työ-
hyvinvoinnin, työyhteisöllisyyden 

ja työssä suoriutumisen 
parantumisen kautta.

Tutkimuksen perusteella terveyden-
huollon organisaatioissa tulisi kiinnit-
tää huomioita sekä työntekijän haluun 
tavoitella työssään palvelujen käyttäjien 
etua että mahdollisuuteen toteuttaa tätä 
motivaatiota työssään. Uhrautumiseen 
perustuvan motivaation vahvistamiselle 
voidaan nähdä tarvetta myös siksi, että se 
osoittautui olevan suomalaisten tervey-
denhuollon työntekijöiden keskuudessa 
vähäisempää kuin muut julkisen palve-
lun motivaation ulottuvuudet. Uhrautu-
minen voi kuitenkin olla kaksiteräinen 
miekka, sillä se voi viedä myös esimer-
kiksi myötätuntouupumukseen. 

Tutkimus antoi viitteitä myös siitä, että 
julkisen palvelun motivaatiota paranta-
malla ei ole mahdollista merkittävävissä 
määrin vaikuttaa tuottavuuden parantu-
miseen, ei ainakaan suoraan. Toisaalta 
korkea julkisen palvelun motivaatio voi 
edistää henkilöstön työhyvinvointia ja 
työyhteisöllisyyttä ja edesauttaa työssä 
suoritumista, joiden taas tiedetään vai-
kuttavan positiivisesti tuottavuuteen. •

Viitteet

1 Näistä psykologisen (behavioraalisen) taloustie-

teen piirissä tehdyistä tutkimuksista ks. katsaukset 

Della Vigna (2009) ja Pirttilä (2009).

2 Ks. tarkemmat tiedot edustavuudesta sekä sen 

analyysista Saarinen ym. (2015).

3 Kim et al. (2013) tarkastelivat tutkimuksessaan, 

miten eri muuttujilla voidaan luotettavasti mitata 

julkisen palvelun motivaatiota. Mukana oli 12 maa-

ta, muttei Suomea. Kyselyt tehtiin kussakin maassa 

paikallishallinnon virkamiehille (ei terveyden-

huollon työntekijöille). Lopulta osa muuttujista 

jätettiin pois, koska ne eivät tehtyjen tilastoanalyy-

sien perusteella mitanneet luotettavasti julkisen 

palvelun motivaatiota. Jäljelle jäi 16 muuttujaa. 

Tutkimukset, jotka on tehty ennen tämän mittarin 

kehittämistä tai joidenkin ulottuvuuksien suhteen 

puutteellisella mittarilla, ovat antaneet vähemmän 

kattavan kuvan julkisen palvelun motivaatiosta ja 

siihen yhteydessä olevista tekijöistä.
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4 Tutkimme mittarin rakennetta eksploratiivisella 

faktorianalyysillä ensin koko aineistossa ja sen 

jälkeen erikseen jokaisen ammattiliiton aineistos-

sa. Eksploratiivisen faktorianalyysin tuottaman 

kahden faktorin sijaan palvelumotivaatio -mittaria 

päätettiin tarkastella alkuperäisen neljän faktorin 

ratkaisun kautta kaikissa osa-aineistoissa. Näin 

toimien säilytettiin tulosten vertailukelpoisuus 

sekä kansainvälisiin tutkimuksiin että ammatti-

liittojen välillä. Ratkaisun arvioimiseksi kustakin 

neljästä faktorista muodostettiin keskiarvosumma-

muuttuja, jolle laskettiin Cronbachin alfakerroin, 

joka kuvaa mittarin sisäistä yhdenmukaisuutta. 

Koska kaikkien summamuuttujien alfakertoimet 

ylittivät hyväksyttävänä raja-arvona pidetyn 0,60 

(Metsämuuronen 2009), mittariin kuuluvat osiot 

mittasivat suhteellisen luotettavasti sen neljää 

faktoria.

5 Koska tutkimus perustui poikkileikkausai-

neistoon, ei siinä ollut mahdollista saada selville 

syy-seuraussuhteita vaan ainoastaan yhteyksiä 

eri tekijöiden välille. Niinpä esimerkiksi emme 

voineet päätellä, vaikuttaako poliittinen suuntau-

tuminen julkisen palvelun motivaatioon vai vai-

kuttaako julkisen palvelun motivaatio poliittiseen 

suuntautumiseen.

6 Sektoritarkastelua ei voida tehdä tässä kohden 

hienosyisemmin vastaajamäärien vuoksi. Lääkä-

reistä 73,4 prosenttia työskenteli kuntasektorilla, 

4,2 valtiolla, 20,1 yrityssektorilla ja 2,3 kolmannella 

sektorilla. SuPerin vastaajista 89,9 prosenttia työs-

kenteli kuntasektorilla, 0,7 valtiolla, 8,1 yrityksissä 

ja 1,4 kolmannella sektorilla. Tehyn vastaajista 89,5 

prosenttia työskenteli kunnissa, 0,7 valtiolla, 8,9 

yrityksissä ja 0,9 kolmannella sektorilla

7 Ks. katsaukset Frey ja Jegen (2001) sekä 

Harris-McLeod (2013).

8 Laaja katsaus tällaisiin tutkimuksiin on Deci ja 

Ryan (1999).

9 Muita ulkoisia kannustimia voivat olla esimer-

kiksi työsuhdeturva, työaikajärjestelyt, ylenemis-

mahdollisuudet sekä luontois- ja lomaedut.
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