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PA L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S

Tutkimuksessa selvitetään tulospalkkauksen käytön syi-
tä, edellytyksiä ja reunaehtoja suomalaisissa yksityisen 
sektorin yrityksissä. Tavoitteena on selvittää, minkälaisiin 
tarpeisiin palkkiojärjestelmien käyttöönotto liittyy, ja min-
kälaiset yrityskohtaiset ominaisuudet ovat palkkiojärjes-
telmien käyttöön positiivisessa tai negatiivisessa yhtey-
dessä. Tutkimuksessa selvitetään myös, minkälainen rooli 
henkilöstöllä on palkkiojärjestelmiä käyttöönotettaessa, 
ja miten erilaiset henkilöstön huomioimisen tavat vaikut-
tavat järjestelmien toimivuuteen.

Tulospalkkauksen käyttö yleistyi 1990-luvulla eli sa-
maan aikaan, kun työelämässä ja yritysten toimintaedel-
lytyksissä tapahtui voimakkaita muutoksia. Keskeisenä 
tarkastelun kohteena on, liittyykö tulospalkkauksen käyt-
tö laajempiin strategisiin, toiminnallisiin ja rakenteellisiin 
muutoksiin yrityksissä, vai onko kyse samaan aikaan 
esiintyvistä, mutta toisistaan riippumattomista kehitys-
kuluista. Oletuksena on, että yritysten modernisointi ja 
toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet sellaisten 
tilanteiden yleistymiseen, joissa tulospalkkauksen käyt-
töönotto on nähty syystä tai toisesta tarpeelliseksi. Huo-
miota kiinnitetään myös organisaatioiden ilmapiiriä ja toi-
mintakulttuuria kuvaaviin tekijöihin.

Tutkimuksen empiiriset tarkastelut tehdään kahden 
kvantitatiivisen kyselyaineiston pohjalta. Pääaineistona 
käytetään Turun yliopiston paikallisen sopimisen tutki-
musprojektin yksityisen sektorin toimipaikoilta vuonna 
1998 keräämää, työnantajan ja henkilöstön edustajien 
vastauksista muodostuvaa aineistoa. Toisena aineistona 
käytössä on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n alkuvuo-

Julkaisuvapaa heti

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla

desta 1999 keräämä jäsenliittojensa luottamus- ja yhdys-
miesten vastauksista muodostuva kyselyaineisto.

Tulospalkkauksen käytön havaitaan kytkeytyvän yri-
tyksissä tapahtuviin laajempiin uudistuksiin, jotka viittaa-
vat toiminnallisen joustavuuden lisäämiseen työvoiman 
käytössä ja tuotannossa. Yksittäisistä yrityskohtaisista 
ominaisuuksista mm. toimihenkilöiden suuri määrä, ryh-
mämäinen työn organisointi, suuri yrityskoko, paikallisen 
sopimisen yleisyys sekä toimiva ja luottamuksellinen suh-
de johdon ja henkilöstön välillä lisäävät tulospalkkauksen 
käyttöä. Empiirisissä tarkasteluissa havaitaan myös, että 
mitä syvällisemmin henkilöstö on mukana tulospalkkaus-
järjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottoprosessissa, sitä 
todennäköisemmin saavutetaan järjestelmän tavoitteet ja 
henkilöstön varauksettoman myönteinen suhtautuminen. 
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