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1. Ylempien toimihenkilöiden
palkitseminen
– miten se pitäisi hoitaa?

P

omanlaisensa. Palkkapolitiikka määrittää palkkauksen perusteet, miten palkka ja tuloksellinen työskentely riippuvat toisistaan, millainen
on palkkaporrastus, miten palkka-asioita yrityksessä hoidetaan ja miten työntekijällä on
mahdollisuus vaikuttaa omaa palkkaansa. Nämä periaatteet on syytä määrittää ja saattaa
kaikille tiedoksi.
Tämän vihkosen tavoitteena on antaa suuntaviivoja palkitsemisesta koskeviin kysymyksiin
ja tukea työpaikkakohtaisten kannustavien
palkkaussovellusten laatimista.
Mitä asioita palkitsemisessa tulisi huomioida, ketkä hoitavat palkkausta yrityksessä, miten palkkausta hoidetaan, miltä nykytilanne
yrityksissä näyttää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
Valmiita vastauksia emme anna – vastuu toimenpiteistä on sinulla, hyvä lukija. Kannustamme sinua perehtymään palkkaukseen ja
ryhtymään toimenpiteisiin. Palkitsevia lukuhetkiä!

alkkaus ja palkitseminen ovat tärkeitä
johtamisvälineitä. Niiden avulla voidaan
ohjata yrityksen toimintaa strategian
mukaisiin tavoitteisiin. Kuitenkin palkitseminen jää monissa yrityksissä varsin etäälle strategisesta johtamisesta, samoin kuin käytännön
esimiestyöstä. Ylemmillä toimihenkilöillä on
usein liian vähän tietoa oman palkitsemisensa
perusteista sekä palkitsemisen ja yrityksen menestyksen välisestä yhteydestä.

Yksilöllisesti ja
yrityskohtaisesti
Ylemmän toimihenkilön palkka sovitaan yksilöllisesti työsopimuksella. Työn vaativuus, henkilön pätevyys ja henkilökohtainen työsuoritus
ovat perusta palkan määräytymiselle ja palkkojen porrastamiselle.
Yrityksen palkkapolitiikka määrittää palkkauksen tavoitteet ja keskeiset periaatteet. Jokaisen yrityksen palkkapolitiikan sisältö on

Teknologiateollisuus ry
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
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2. Mitä asioita palkitsemisessa
ja palkkauksessa tulisi
huomioida?

T

yypillisesti ylemmän toimihenkilön kanssa sovitaan kokonaispalkasta, joka voi sisältää rahapalkan lisäksi luontoisetuja,
kuten autoetu tai ateriaetu. Kuukausipalkan ja
luontoisetujen lisäksi yrityksessä on usein käytössä myös muita rahapalkitsemisen tapoja,
kuten esimerkiksi tulos- ja voittopalkkioita.
Palkitseminen käsitetään nykyisin varsin laajasti: puhutaan aineellisesta ja aineettomasta
palkitsemisesta. Kuukausipalkan, luontoisetujen sekä muiden aineellisten palkitsemistapojen rinnalla voidaan käyttää aineettoman palkitsemisen välineitä kuten ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia, urakehitystä, vaikuttamismahdollisuuksia työssä sekä palautetta
työstä.
Vaikka palkitsemisen muilla osilla saattaa
olla suuri merkitys henkilöiden kannustamisessa ja sitouttamisessa, käsitellään tässä vihkossa ainoastaan rahallista palkitsemista. Tarkoitus on selkeyttää rahalliseen palkitsemiseen
liittyviä käsitteitä ja menettelytapoja sekä luoda näin pohjaa yritys- ja työpaikkakohtaiselle
palkitsemiselle.

PANEUDU PALKITSEMISEEN
Erilaisia palkitsemisen keinoja on tarjolla runsaasti. Palkitsemisen yksilöllinen ja yrityskohtainen soveltaminen
työpaikoilla edellyttää osaamista ja asioihin paneutumista. Täydentävien palkitsemistapojen soveltaminen edellyttää, että peruspalkkaus on kunnossa ja
kannustavaa.

toimihenkilöllä on oltava tieto siitä, että palkka vastaa tehtyä työtä ja työsuoritusta: vaativammasta työstä ja paremmasta suorituksesta enemmän palkkaa. Palkan on oltava myös
oikeassa suhteessa vastaavia tehtäviä tekeviin
kollegoihin. Porrastuksella kannustetaan henkilöstöä hyviin suorituksiin sekä oman osaamisen ja työn kehittämiseen.
Palkkauksen oikeudenmukaisuus edellyttää
palkan perusteiden, palkkausjärjestelmän ja
niiden soveltamisen oikeudenmukaisuutta.
Yrityksessä on hoidettava palkkausta johdonmukaisesti, avoimesti, läpinäkyvästi, puolueettomasti ja vastuullisesti. Palkkauksessa on
huomioitava tapahtuneet muutokset ja oikaistava mahdollisesti syntyneet vinoutumat.
Hyvistä suorituksista ja vaativista tehtävistä on
palkittava. Kun palkkausta hoidetaan oikeudenmukaisesti, toteutuu tasa-arvo palkkauksessa.

Oikeudenmukaisuus
ja kannustavuus
Oikeudenmukaisuus ja kannustavuus ovat
palkkauksen toimivuuden kulmakivet. Kyse on
viime kädessä siitä, koetaanko palkkaus kannustavaksi ja oikeudenmukaiseksi käytännön
kokemusten perusteella.
Kokonaispalkan määrittämisessä tärkeää
on kannustava palkkaporrastus. Ylemmällä
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Yrityksen palkkapolitiikka

Tietoa palkkauksesta

Toimiva palkkapolitiikka rakentuu yrityksen liikeidean pohjalle. Se tukee yrityksen tavoitteiden toteutumista ja yrityksen tehokkuuden,
kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittämistä.
Toimiva palkkapolitiikka on selkeä, pitkäjänteinen ja johdonmukainen, mutta joustavasti
muutettavissa yrityksen toimintaedellytysten
tai liikeidean sitä vaatiessa. Se myös kannustaa
yksilöä ammattitaidon kehittämiseen ja palkitsee osaamisesta ja hyvistä työsuorituksista.
Hyvässä palkkapolitiikassa määritellään
palkkauksen tavoitteet, perusteet ja keskeiset
menettelytavat palkkausasioissa. Yrityskohtaisesti määriteltäviä menettelytapoja ovat muun
muassa palkkauksesta tiedottaminen ja koulutus, palkkauksen ylläpito suhteessa tehtävän
vaativuuteen ja suoritukseen, palkankorotusten toteuttaminen sekä esimiesten vastuut ja
valtuudet palkkausasioissa.
Vastuu palkkapolitiikan määrittämisestä on
yrityksen johdolla. Palkkapolitiikan onnistumisen edellytyksenä on, että sen periaatteista ja
käsitteistä vallitsee yhteisymmärrys. Palkkapolitiikan on oltava ylempien toimihenkilöiden,
luottamushenkilöiden ja esimiesten tiedossa.
Tuntemus ja ymmärrys palkkapolitiikasta edellyttää keskustelua ja yleensä myös palkkapolitiikan kirjaamista.
Palkkapolitiikkaa toteutetaan käytännössä
yrityskohtaisella palkkausjärjestelmällä. Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan perusteita, ohjeita ja menettelytapoja, joiden mukaan palkat
porrastetaan ja palkkausta pidetään yllä työpaikalla. Palkkausjärjestelmään kuuluvat myös
menettelytavat miten järjestelmä suunnitellaan, miten sitä arvioidaan ja muokataan, miten uusi järjestelmä viedään käytäntöön ja miten sitä sen jälkeen käytetään. Ylemmillä toimihenkilöillä palkkausjärjestelmät ovat aina
yrityskohtaisia, sillä työehtosopimus ei sisällä
palkkausjärjestelmiä koskevia määräyksiä.

Tiedottaminen ja koulutus ovat tärkeitä palkkauksen toimivuudelle. Ylemmillä toimihenkilöillä, luottamushenkilöillä ja esimiehillä on oltava riittävästi tietoa palkkauksesta, jotta kannustavuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat
käytännössä.
Tiedottaminen toteutetaan yritys- ja toimipaikkakohtaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Esimerkiksi kirjallista materiaalia, tiedotustilaisuuksia ja henkilökohtaista esimiesten
ja luottamushenkilöiden antamaa tiedottamista. Vastuut tiedottamisesta ja tiedottamistavat on määriteltävä yrityksissä.
Tiedottamisen tavoitteena on, että ylemmät
toimihenkilöt tuntevat palkkaansa vaikuttavat
tekijät. Näitä ovat muun muassa yrityksen
palkkapolitiikka ja palkkaukseen liittyvät menettelytavat. Uusille ylemmille toimihenkilöille
ne on syytä selvittää perehdytysvaiheessa.
Esimiesten osuus tiedottamisessa on tärkeä.
Esimiehen tehtävänä on selvittää alaiselleen,
mikä on tehtävän vaativuuden ja suoritusarvioinnin merkitys palkkauksessa ja miten henkilö järjestelmän puitteissa voi vaikuttaa palkkaukseensa esimerkiksi työsuoritustaan parantamalla. Henkilökohtaisista palkankorotuksista ja niiden perusteista esimiesten tulee tiedottaa alaisilleen henkilökohtaisesti.

TIETOA JA KESKUSTELUA
Toimiva palkkaus edellyttää oikeaa tietoa ja keskustelua työpaikalla monella
tasolla. Keskustelua palkkauksesta voidaan käydä yleisissä tiedotustilaisuuksissa, luottamushenkilöiden kanssa sekä
esimiehen ja alaisen välillä. Kunkin on
tunnistettava tehtävänsä edellyttämä
vastuu ja kaikilla toimijoilla on oltava riittävästi tietoa palkkauksesta omalla työpaikalla.
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3. Ketkä hoitavat palkkausta
yrityksessä?
– Eri toimijoiden tehtävät
Johto

det palkkaukseen liittyen muun muassa pätevyyden ja suorituksen arviointiin, esimies-alais
-keskusteluihin ja palkankorotuksiin.
Tehtävien ja valtuuksien määrittelyyn vaikuttaa yrityksen organisaatio, esimerkiksi onko yrityksessä käytössä linja-, projekti- vai matriisiorganisaatio. Esimiesten valmiuksista on
myös huolehdittava riittävällä koulutuksella.
Esimiehille on varattava tarvittava aika esimiestehtävien hoitamiseen ja annettava riittävästi selkänojaa yrityksen ohjeistuksella ja menettelytavoilla.

Palkkaus on johtamisväline, jolla voidaan tukea yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Strategisen näkökulman ja yrityksen tavoitteiden
kytkeminen palkkaukseen on johdon tehtävä.
Johdon tehtävä on määrittää palkkauksen
yrityskohtaiset linjaukset ja palkkapolitiikka sekä huolehtia tarvittavasta organisoinnista ja resursseista palkkapolitiikan toteuttamiseen.
Johdon tehtävä on määritellä eri toimijoiden
vastuut toteuttamisesta ja tarvittaessa tehdä
päätöksiä palkkauksen kehittämisestä ja palkkausjärjestelmien käyttöönotosta.

Luottamushenkilöt
Henkilöstöhallinto

Luottamushenkilöiden yksi tehtävä on työpaikan kehittäminen yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Luottamushenkilöt ovat keskustelukumppaneina mukana yrityskohtaisten
palkkaussovellusten laatimisessa ja he hoitavat
osaltaan tiedottamistehtävää. Työpaikkakohtaisella yhteistyöllä saadaan aikaan parhaat
palkkasovellukset. Ylempien toimihenkilöiden
luottamushenkilö on oikea yhteistyökumppani keskustelemaan yrityksen palkkapolitiikasta ja palkkauksen menettelytavoista.
Luottamushenkilöllä on palkka-asioissa tärkeä tehtävä tiedon kulussa ylemmille toimihenkilöille. Siksi on tärkeää, että luottamushenkilö on perillä yrityksen palkkapolitiikasta,
palkkauksen perusteista ja käytännön soveltamisesta ja että luottamushenkilö saa riittävästi tietoa palkkauksesta. Luottamushenkilön hyvät valmiudet palkka-asioissa edistävät tehtävien hoitoa.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on laatia tarvittavat toimintatavat palkkauksen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä huolehtia riittävän
tiedotuksen ja koulutuksen järjestämisestä.
”Henkilöstöhallinto” tarkoittaa tässä tehtävää, joka on hoidettava kaiken kokoisissa yrityksissä.
Tehtävän hoitaminen voidaan organisoida
monella tavalla. Yrityksessä voi olla erillinen
henkilöstöosasto, henkilöstöpäällikkö tai johto tai nimetty henkilö hoitaa tehtävän oman
toimen ohessa.

Esimiehet
Esimiesten tehtävänä on palkkauksen käytännön soveltaminen osana esimiestyötä. Johdon
ja henkilöstöhallinnon on tuettava esimiehiä
myös palkkausasioiden hoidossa. Yrityksessä
on määriteltävä esimiesten tehtävät ja valtuu-
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4. Miten palkkausta hoidetaan
yrityksissä?
– Muutamia käytännön toimenpiteitä
Tehtävän vaativuuden
määrittäminen

PALAUTETTA SUORITUKSESTA

Palkka perustuu suurimmalta osalta tehtävän
vaativuuteen.
Tehtävän vaativuutta määriteltäessä tarkastelun kohteena on tehtävien sisältö ja niiden
tekijälleen aiheuttamat vaatimukset, ei henkilökohtaiset ominaisuudet.
Tehtävän vaativuus voidaan määrittää kokonaisarvion perusteella tai analyyttisellä vaativuuden arviointijärjestelmällä. Näitä ovat esimerkiksi IPE (International Position Evaluation),
Hay ja Palkkavaaka, joita ylläpitävät ja myyvät
konsulttiyritykset. Näissä järjestelmissä vaativuutta kuvataan tekijöillä kuten esimerkiksi
osaamisvaatimuksilla, vastuulla, päätöksenteolla ja toimintaympäristön vaativuudella. Analyyttisissä vaativuuden arviointijärjestelmissä
tehtävä pisteytetään kunkin osatekijän perusteella ja saatu kokonaispistemäärä kuvaa tehtävän vaativuutta. Vaativuuden määritystavasta riippumatta yrityksen palkkapolitiikassa on
hyvä määrittää tehtävän vaikutus ylemmän toimihenkilön palkkaan.
Tehtävän vaativuuden määrityksiä on pidettävä ajan tasalla tehtävien muuttuessa. Vastuut ja käytännöt vaativuuden määrityksessä
on syytä määritellä ja ne on oltava tiedossa
ylemmillä toimihenkilöillä.
Ylemmillä toimihenkilöillä, luottamushenkilöillä ja esimiehillä on oltava riittävästi tietoa
vaativuuden määrityksestä, arviointimenetelmistä sekä käytännöistä, etenkin analyyttisiä
vaativuuden arviointijärjestelmiä käytettäessä.

Henkilökohtaiset keskustelut esimiehen
kanssa tavoitteista, tuloksista ja myös
palkkauksesta ovat tärkeä osa johtamista. Palaute tehdystä työstä on oleellinen
osa hyvää esimiestyötä. Suoritusarviointi on syytä kytkeä yrityksen esimies-alais- ja tavoitteiden asettamiskeskusteluihin. Keskustelussa asetetaan tavoitteet
ja tarkastellaan aikaisemmin asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Esimiesten
valmiuksista kehitys- ja palkkakeskustelujen käymiseen tulee huolehtia.

Pätevyys- ja suoritusarviointi
Tehtävän vaativuuden lisäksi henkilökohtainen
pätevyys ja työsuoritus vaikuttavat ylemmän
toimihenkilön palkkaan ja henkilökohtaisiin
palkankorotuksiin. Perustana on esimiehen tekemä pätevyys- ja suoritusarviointi. Arviointi
tehdään yritys- tai työpaikkakohtaisella tavalla. Arviointiperusteiden valinnan lähtökohtana ovat yrityksen tavoitteet ja kilpailutilanne.
Esimiehen alaisestaan tekemä suoritusarviointi voi koskea esimerkiksi tuloksellisuutta
työssä, työn laatua, henkilön valmiuksia erilaisiin tehtäviin, itsenäisyyttä työssä ja kehityskykyä. Tyypillisesti arvioidaan osaamista ja kehittymistä työssä.
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Tasoltaan tulospalkkion on oltava riittävän
kannustava, mutta se ei yksin riitä palkkauksen kannustavuuden toteuttamiseen. Peruspalkkauksen tulee olla kunnossa, jotta tulospalkkiojärjestelmät koettaisiin kannustavina.

Mikäli yrityksessä on paljon ylempiä toimihenkilöitä, on syytä laatia yrityskohtainen arviointijärjestelmä ja huolehtia esimiesten koulutuksesta järjestelmän käyttöön. Näin varmistetaan eri esimiesten tekemien arviointien oikeudenmukaisuus ja vertailukelpoisuus. Järjestelmän sisällön ja arviointien vaikutuksen
palkkaan on myös oltava ylempien toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden tiedossa.
Suoritusarviointi ja saavutusten vertaaminen asetettuihin tavoitteiseen antavat usein aiheen tarkastella henkilön kehittymistä työssä,
työskentelyn edellytyksiä sekä kehitys- ja koulutustarvetta.

Palkkauksen ylläpito ja
palkankorotukset
Ylemmän toimihenkilön tehtävän vaativuuden
määritystä ja suoritusarviointeja on pidettävä
ajan tasalla. Vähintään kerran vuodessa esimiehen ja ylemmän toimihenkilön on syytä
keskustella työtehtävien toteutumisesta, määritellä tulevat työtehtävät ja niille tavoitteet sekä keskustella näiden vaikutuksesta palkkaan.
Yksilön näkökulmasta hyvällä palkitsemisella lisätään sitoutumista, parannetaan motivoitumista, rakennetaan luottamusta yritykseen ja koetaan arvostusta. Samalla lisätään
hyviä työsuorituksia ja parannetaan tuottavuutta.
Keskustelujen toteuttamistapa ja sisältö on
yrityskohtainen asia. Johtamisen ja palkkauksen ylläpidon kannalta on tärkeää, että tehtävistä, tavoitteista ja suorituksista keskustellaan
säännöllisesti. Suuremmissa yrityksissä keskustelujen sisältö ja toteutustapa on syytä ohjeistaa ja kouluttaa esimiehille. Näin varmistetaan tasapuolinen kohtelu esimiehestä riippumatta.
Ylempien toimihenkilöiden henkilökohtaiset palkankorotukset perustuvat tehtävän vaativuuden muutoksiin, työssä suoriutumiseen ja
kehittymiseen tai urakehitykseen. Yrityksessä
on määritettävä menettelytavat palkankorotusten toteuttamisessa, etenkin esimiesten
vastuut ja valtuudet. Menettelytapoihin kuuluvat myös tarvittavat oikaisumenettelyt, mikäli ylempi toimihenkilö katsoo, ettei palkkausta ole hoidettu oikealla tavalla.

Tulospalkkaus
Osa palkitsemisen kokonaisuutta ovat tulospalkkiojärjestelmät. Ne ovat ensisijaisesti johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Tulospalkkaus on yrityksen tapa korostaa keskeisiä
tavoitteita ja palkita niiden toteutumisesta.
Tästä johtuu, että tulospalkkaus on yrityskohtainen ja siihen liittyvää mittaristoa tarkistetaan
tavoitteiden muuttuessa. Mittarit määritellään
etukäteen ja tulospalkkio sidotaan esimerkiksi taloudellisiin, laadullisiin tai tuottavuutta ja
tehokkuutta kuvaaviin tunnuslukuihin. Yleisiä
mittareita ovat muun muassa liiketaloudellinen tulos, tuottavuus tai sen muutos, kustannussäästöt, tuotannon läpimenoaika, asiakastyytyväisyys tai kehitystavoitteen saavuttaminen.
Onnistuneet tulospalkkiojärjestelmät ohjaavat yrityksen toimintaa oikeaan suuntaan ja
tuloksellisuuteen ja tuovat lisäansioita palkansaajille.
Toimivan tulospalkkausjärjestelmän piirteisiin kuuluu se, että henkilöstö voi vaikuttaa toiminnan tuloksiin, tuntee tulospalkkioiden
taustalla olevat mittarit ja pystyy seuraamaan
niiden kehittymistä. Mittauksen on tapahduttava riittävän lähellä henkilön omaa työtä. Järjestelmä on hyvä rakentaa yhdessä henkilöstön kanssa ja myös arvioida sitä yhdessä.
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5. Miltä nykytilanne yrityksissä
näyttää?
– Liittojen palkkapolitiikkakyselyn tulokset

L

aito mahdollisuus vaikuttaa tulokseen omalla
työpanoksella. Tulospalkkauksen mittarit on
tunnettava ja tavoitetason oltava saavutettavissa.

iittojen työryhmä selvitti keväällä 2007
yrityskohtaisen palkkapolitiikan soveltamisen nykytilannetta ja palkkapolitiikan
määrittelemisen edellytyksiä ja esteitä ja niihin
vaikuttavia tekijöitä yrityksissä.
Selvityksen perusteella palkkauksen kehittämisessä ja oikeudenmukaisuuden kokemuksessa korostui avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin, tiedottamisen sekä keskustelun
merkitys. Toimivan keskusteluyhteyden syntyminen edellyttää yhteistä ymmärrystä tavoitteista, yhteisiä käsitteitä sekä kokemuksen
kautta rakentunutta luottamusta.
Käytössä olevat palkkapolitiikat ovat yleensä työnantajan määrittelemiä eivätkä ylemmät
toimihenkilöt tunne niitä. Palkkapolitiikka ja
palkitsemisjärjestelmä on määritelty kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti useammin suurissa kuin
pienissä yrityksissä. Suuremmissa yrityksissä
palkat myös porrastetaan useammin analyyttisen työn vaativuuden arviointijärjestelmän
avulla.
Ylempiä toimihenkilöitä koskevat palkkausja palkitsemiskäytännöt vaihtelevat yrityksestä
toiseen. Yrityskohtaisuuden syynä ovat yritysten erilaiset kilpailutilanteet, koko, rakenteet
ja toimintatavat. Ylempien toimihenkilöiden
palkkauksen yrityskohtaisuutta ja yksilöllisyyttä tehtävän vaativuuden ja suoriutumisen perusteella korostettiin useilla yrityskäynneillä.
Huomattava osa ylemmistä toimihenkilöistä on tulos- tai voittopalkkion piirissä. Ylemmät toimihenkilöt suhtautuvat tulospalkkaukseen yleisesti ottaen positiivisesti. Tulospalkkauksen käytössä korostuu tavoitteiden asettamisen ja mittauksen selkeyden tarve sekä

Kehittämiskohteita ylempien
toimihenkilöiden palkkauksessa
Selvityksen perusteella palkkapolitiikan toteutuksessa on paljon parantamisen varaa. Tarvetta on avoimelle ja luottamukselliselle keskustelu- ja yhteistyökulttuurille.
Kehittämiskohteiksi osoittautuivat muun
muassa seuraavat asiat:

•

Tiedottaminen palkkauksen
perusteista
Ylempien toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden tiedoissa palkkauksen perusteista ja yrityksessä käytettävistä palkkausjärjestelmistä on puutteita. Kyselyn perusteella työnantajat pitävät tilannetta todellisuutta parempana. Tiedon tarve tulee
vahvasti esiin ylempien toimihenkilöiden
vastauksissa. Tarvitaan tietoa niistä tekijöistä, joihin palkkaus perustuu sekä palautetta siitä, millaisia asioita kehittämällä
heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa palkkaansa.

•

Keskusteluyhteydet
Palkkausta käsitellään yleisesti kehityskeskusteluissa. Neljännes ylempien toimihenkilöiden edustajista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei palkkaukseen liittyvistä asioista keskustella lainkaan. Puutteellinen tietämys
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asioiden hoidossa. Esimiesten valtuudet
palkkausasioissa olivat jääneet monessa
yrityksessä epäselviksi ylemmille toimihenkilöille. Esimiesten valmiuksissa tunnistettiin selviä kehittämistarpeita.

palkkauksesta ja riittämättömät keskusteluyhteydet heijastuvat vahvasti kokemukseen palkkauksen oikeudenmukaisuudesta. Käsitykset ylempien toimihenkilöiden
palkkauksen oikeudenmukaisuudesta eroavat selvästi työnantajien ja ylempien toimihenkilöiden edustajien välillä. Ylempien
toimihenkilöiden edustajat suhtautuvat hyvin kriittisesti palkkauksen oikeudenmukaisuuteen.

•

•

Luottamushenkilön tiedonsaanti ja
osaaminen
Keskusteluyhteyksissä työnantajan edustajien ja luottamushenkilöiden välillä on parantamisen varaa. Luottamushenkilöt kokevat, ettei heillä ole riittävästi tietoa ylempien toimihenkilöiden palkkauksesta, mikä
vaikuttaa luottamushenkilöiden suhtautumiseen esimerkiksi paikallisten erien jakamisessa. Selviä puutteita on myös luottamushenkilöiden tietämyksessä vaativuuden arviointijärjestelmistä.

Esimiehen valmiudet ja valtuudet
Esimiesten valmiudet ylempien toimihenkilöiden palkkauksen hoitamisessa ja palkka-asioista keskustelemisessa nähtiin kohtalaisina tai huonoina. Ylemmät toimihenkilöt ja heidän edustajansa eivät tunne esimiestensä tehtäviä ja valtuuksia palkkaus-

SUOSITUKSIA PALKKAUKSEN
KEHITTÄMISEKSI
Keskustelu palkkauksesta ja palkitsemisesta sekä riittävä tiedottaminen palkkauksen perusteista luottamushenkilöille ja
ylemmille toimihenkilöille on keskeistä
oikeudenmukaisuuden kokemisessa.

Yrityskohtaisen palkitsemisen tukemiseksi työpaikoilla olisi kiinnitettävä huomiota säännöllisten avoimien ja luottamuksellisten keskusteluyhteyksien kehittämiseen, tiedottamiseen, palkkauksen perusteiden ja niihin liittyvien käsitteiden tuntemukseen sekä esimiesten ja luottamushenkilöiden valmiuksiin. Myös palkkaukseen liittyvien käytäntöjen on oltava yleisesti tiedossa.

Esimiesten valmiuksia palkkausasioiden
hoidossa on kehitettävä. Esimiesten
valtuudet palkka-asioissa on syytä olla
kaikkien tiedossa. Luottamushenkilöiden
palkkausasioiden perusteiden tuntemus
ja riittävä tiedonsaanti on tärkeää.
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6. Mitä tulevaisuus tuo
tullessaan?
– Ajatuksia palkkauksen kehityssuunnista

P

vetta yrityksissä. Osaamistarve kasvaa sekä
työnantajan että henkilöstön edustajilla. Tähän tulee vastata riittävällä koulutuksella.

alkkauksen kehityssuuntia lähiaikoina
ovat yrityskohtaisuuden korostuminen,
palkankorotusten suuntautuminen yksilöllisiin ja kannustaviin korotuksiin sekä niin sanottujen palkkakeskustelumallien yleistyminen eri aloilla. Yrityskohtaisuus korostaa yrityksen palkkapolitiikan merkitystä palkkauksen perustana. Yksilöllisiä ja kannustavia palkankorotuksia on toteutettu teknologiateollisuudessa muun muassa työpaikkakohtaisilla
erillä. Palkkakeskustelumalleja käytetään yleisesti muissa Pohjoismaissa palkankorostusten
määräytymisperusteena. Suomeen palkkakeskustelumallit tulevat ensimmäisenä rahoitusja vakuutusaloille.

Työpaikkakohtainen erä
osana työehtosopimusten
palkkaratkaisua
Työpaikkakohtaisen erän käytön tavoitteena
on yksilötasolla toteutettavilla palkankorotuksilla tukea palkanmuodostuksen oikeudenmukaisuutta, kannustavuutta, yrityksen palkkapolitiikkaa ja tuottavuuden kehittämistä yrityksissä. Erän tarkoituksena on myös edistää
paikallista sopimista palkankorotusten periaatteista ja niiden soveltamisesta.
Työpaikkakohtainen erä on yrityksen oman
palkkapolitiikan väline. Erän perusteella jaettavilla henkilökohtaisilla palkankorotuksilla
kannustetaan ja palkitaan henkilöitä heidän
pätevyytensä ja työsuorituksensa perusteella.
Korotusten jakamisen perusteena on tehtävän vaativuus, henkilön pätevyys tai henkilökohtainen työsuoritus. Erän käytössä otetaan
huomioon yrityksen palkkapolitiikan mukaisen
palkkaporrastuksen toteuttaminen. Erää käytetään esimerkiksi palkkavääristymien korjaamiseen, palkkauksellisen tasa-arvon toteuttamiseen, palkkaprofiilin oikaisemiseen tai muuhun palkkapolitiikan mukaiseen tarkoitukseen.

Yrityskohtainen palkitseminen
Tulevaisuudessa palkitseminen on nykyistä selvemmin osa yritysten liiketoiminta- ja henkilöstöstrategiaa sekä yrityksen kulttuuria. Peruspalkkauksen kehittäminen on edelleen
ajankohtaista. Tulospalkkaus ja muut palkitsemisen keinot, esimerkiksi osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät, tulevat säilymään. Työn
vaativuuden sekä henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien käyttö tulee olemaan käytäntönä monissa yrityksissä.
Palkitsemisen tavat, jotka sisältävät osaamisen, suoriutumisen ja vaikuttavuuden yrityksen tulokseen yleistynevät. Yksilön ja esimiesten rooli palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä kasvaa.
Yrityskohtaisen palkitsemisen yleistyminen
lisää palkitsemiseen liittyvän osaamisen tar-

Työpaikkakohtainen erä 2007
Liitot tekivät loppuvuodesta 2007 kyselyn työpaikoille työpaikkakohtaisen erän jakamisesta.
Työpaikoilla onnistuttiin erän käytössä hyvin.
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Lähes kaikilla työpaikoilla neuvoteltiin erän jakamisesta ja suurimmalla osalla työpaikoista
erä jaettiin 1,0 % suuruisena työehtosopimuksen tarkoittamalla tavalla.
Tärkeimpinä erän jakoperusteina ylemmillä
toimihenkilöillä käytettiin henkilökohtaista
työsuoritusta ja palkkauksen vinoutumien oikaisua. Muina perusteina käytettiin pätevyyttä, tehtävän vaativuutta tai kannustavan palkkaporrastuksen aikaan saamista. Työpaikoilla
käytettiin tyypillisesti useita eri jakoperusteita.
Erän perusteella jaettavia henkilökohtaisia palkankorotuksia sai noin kolmannes ylemmistä
toimihenkilöistä.
Lähes kaikilla suurilla työpaikoilla löydettiin
paikallinen ratkaisu erän jakamiseksi. Pienillä
työpaikoilla päädyttiin suuria työpaikkoja useammin jakamaan erä kaikille ylemmille toimihenkilöille. Keskisuurilla työpaikoilla ilmeni eniten ongelmia erän jakamiseen liittyvissä neuvotteluissa ja neuvottelusuhteissa.
Erän onnistunut jakaminen edellyttää hyvin
toimivia neuvotteluyhteyksiä, avointa keskustelua palkkapolitiikasta, palkkauksen perusteista ja tavoitteista sekä luottamusta neuvotteluosapuolien välillä. Neuvotteluja varten on
varattava riittävästi aikaa luottamushenkilölle.
Luottamusta lisää myös avoimuus ratkaisun toteuttamisessa.
Palkankorotuksen jälkeen luottamushenkilöllä on oikeus saada selvitys erän kohdentamisesta kohtuullisessa ajassa. Työnantajan on
annettava selvitys korotuksia saaneiden henkilöiden lukumäärästä ja korotusten keskimääräisestä suuruudesta niin, etteivät kenenkään henkilön palkkatiedot tule julki.

AVOIMESTI KESKUSTELLEN
KANNUSTAVIIN RATKAISUIHIN
Kannustavan ja oikeudenmukaisen ratkaisun löytäminen työpaikalla edellyttää avointa keskustelua, tietoa yrityskohtaisen palkkauksen periaatteista ja
tavoitteista sekä luottamusta. Tarkoitus
on yhteisesti keskustella työpaikan palkkauksesta, mahdollisesti tarvittavista
toimenpiteistä ja hakea ratkaisuja kannustavuuden lisäämiseksi. Hyvät tulokset erän käytössä luovat pohjaa toiminnan kehittämiselle yhteistyössä.

yrityskohtaisten korotusten, palkan ja työn vastaavuuden sekä henkilökohtaisen työssä onnistumisen arviointi käsitellään samassa keskustelussa. Palkkakeskustelumallin toimivuus
on haaste niin esimiehille kuin alaisillekin.
Palkkakeskustelumalleissa yleisenä tarkoituksena on keskustella toimihenkilön nykyisistä työtehtävistä ja saavutetuista tuloksista, keskustella toimihenkilön pätevyydestä ja suoriutumisesta työtehtävissään sekä pyrkiä yhteisymmärrykseen toimihenkilön palkankorotuksesta. Keskustelujen käytännön toteuttamiselle on useita erilaisia yritys- ja alakohtaisia tapoja. Yleisesti esimiehellä on velvollisuus ja toimihenkilöllä oikeus palkkakeskusteluun vähintään kerran vuodessa.
Liitot ovat laatimassa yhteisiä menettelytapaohjeita palkkakeskustelusta myös teknologiateollisuuteen. Vuonna 2009 työpaikkakohtaisen erän osuus korotuksesta on suurempi
niissä yrityksissä, joissa on käytössä tehtävien
vaativuuden ja/tai henkilöiden suorituksen arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä sekä
yrityksen palkkapolitiikkaan perustuva liittojen
ohjeistuksen täyttävä palkkakeskustelukäytäntö.

Palkkakeskustelumallit
Uutena toimintatapana ovat tulossa erilaiset
palkkakeskustelumallit, joissa keskustellaan
vuosittain palkkakehityksen suuruudesta yksilötasolla. Palkkakeskustelumallista sovittiin ensimmäisen kerran rahoitusalan työehtosopimuksessa 2007. Mallissa palkankorotuksen,
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7. Käsitteitä
– Mitä se on?

Palkka

nettelytavat eli miten järjestelmä suunnitellaan, miten sitä arvioidaan ja muokataan, miten uusi järjestelmä viedään käytäntöön ja miten sitä sen jälkeen käytetään.

Työsuhteeseen perustuva korvaus tehdystä
työstä. Palkka voidaan maksaa rahassa tai luontoisetuna tai muuna vastikkeena, jolla on taloudellista arvoa.

Työn vaativuuden arviointi

Luontoisetu

Yleisnimi työn-, tehtävän tai toimen vaativuuden selvittämiselle. Arviointi voi perustua kokonaisarviointiin tai analyyttiseen, vaativuustekijöittäin tapahtuvaan arviointiin. Arviointimenetelmä voi olla yrityskohtainen, kaupallinen järjestelmä tai työ- tai virkaehtosopimuksen määrittelemä.

Työsuhteeseen pohjautuva työnantajan muuna kuin rahana antama etu. Esimerkiksi matkapuhelin-, auto- tai ravintoetu. Verohallitus
määrittelee vuosittain tavallisimpien luontoisetujen verotusarvon.

Tulospalkkaus

Analyyttinen vaativuuden
arviointijärjestelmä

Peruspalkkausta täydentävien, aikaansaannoksiin sidottujen yrityskohtaisten palkkaustapojen kokonaisuus. Tulospalkkausta ovat esimerkiksi tulos- ja voittopalkkiot, voitonjakoerät sekä erilaiset osakepohjaiset järjestelmät.

Vaativuuden arviointijärjestelmä, jossa vaativuutta kuvataan tekijöillä kuten esimerkiksi
osaamisvaatimukset, vastuu, päätöksenteko ja
toimintaympäristön vaativuus. Tehtävä pisteytetään kunkin osatekijän perusteella ja saatu
kokonaispistemäärä kuvaa tehtävän vaativuutta. Esimerkiksi IPE (International Position
Evaluation), Hay ja Palkkavaaka.

Kokonaisansio
Ennakonpidätyksen alaisten rahapalkkojen ja
luontoisetujen yhteismäärä.

Palkitseminen
Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu aineellisista ja aineettomista palkitsemistavoista. Se
sisältää esimerkiksi peruspalkan, tulospalkan,
edut, aloitepalkkiot ja erikoispalkkiot. Palkitsemisen kokonaisuus on johtamisen väline,
jonka yritys määrittelee ja jota se käyttää henkilöstönsä palkitsemisessa yrityksen strategian
mukaisesti. Palkitsemisen kokonaisuus saattaa
olla yrityksessä kirjattu myös palkkapolitiikkaasiakirjan muotoon.

Suoritusarviointi

Palkkapolitiikka

Palkkakeskustelumalli

Yrityksen politiikka, joka määrittää palkkauksen keskeiset tavoitteet, periaatteet ja toimintatavat.

Palkankorotusten kohdistamismenetelmä, jossa esimies ja alainen keskustelevat palkan ja
työn vastaavuudesta, henkilökohtaisesta työssä onnistumista sekä palkankorotusten kohdistamisesta.

Yrityskohtaisen järjestelmän mukainen esimiehen tekemä henkilön pätevyyden ja suorituksen arviointi.

Esimies-alaiskeskustelu
Yleisnimitys esimiehen ja alaisen järjestelmällisille, säännöllisille keskusteluille työtehtävistä, tavoitteista ja työssä suoriutumisesta. Palkka on usein osa esimies-alaiskeskustelua.

Palkkausjärjestelmä
Palkkausjärjestelmän muodostavat palkkaperusteet, palkkaustavat ja niitä täydentävät ohjeet. Palkkausjärjestelmään liittyvät myös me-
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8. Mistä
lisätietoa?
– Lähteitä ja luettavaa

• www.palkitseminen.hut.fi/
Teknillisen korkeakoulun palkitsemisen tutkimus-ohjelman kotisivut

• Alho, Kari – Pekkarinen, Jukka (2004)
Sovitaan palkoista – palkkaneuvottelu puntarissa, Taloustieto

• Elinkeinoelämän Keskusliitto (2005)
EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005

• Hakonen, Niilo • Hakonen, Anu • Hulkko, Kiisa • Ylikorkkala, Anna (2005)
Palkitse taitavasti – palkitsemistavat johtamisen välineenä, WSOY

• Helsilä, Martti (2006) Suoritusarviointi, Infor
• Hulkko, Kiisa • Hakonen, Anu • Hakonen, Niilo • Palva, Anna (2002)
Toimiva tulospalkkaus, WSOY

• Illuusiosta todelliseen – opas työn vaativuuden arviointijärjestelmän
kehittämiseksi.
Työmarkkinakeskusjärjestöjen työnarviointijärjestelmien seurantaryhmä
TASE. Helsinki 2003

• Juustoa ruisleivälle – tulospalkkaus-opas (2001) TT, STTK, YTN, TL,
STL -tuottavuusrankit

• Nummijärvi, Anja (2004) Palkkasyrjintä – Oikeudellinen tutkimus
samapalkkaisuuslainsäädännön sisällöstä ja toimivuudesta, Edita

• Rantamäki, Tomi • Kauhanen, Juhani • Kolari, Anu (2006)
Onnistu palkitsemisessa, WSOY
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Palkkaus ja palkitseminen ovat tärkeitä johtamisvälineitä.
Niiden avulla voidaan ohjata yrityksen toimintaa strategian
mukaisiin tavoitteisiin.
Tulevaisuudessa palkitseminen on nykyistä selvemmin osa
yritysten liiketoiminta- ja henkilöstöstrategiaa sekä yrityksen
kulttuuria. Yksilön ja esimiesten rooli palkkaukseen liittyvissä
kysymyksissä kasvaa. Yrityskohtaisen palkitsemisen yleistyminen lisää palkitsemiseen liittyvän osaamisen tarvetta yrityksissä. Osaamistarve kasvaa sekä työnantajan että henkilöstön
edustajilla.
Tämän vihkosen tavoitteena on antaa suuntaviivoja palkitsemisesta koskeviin kysymyksiin ja tukea työpaikkakohtaisten
kannustavien palkkaussovellusten laatimista.
Valmiita vastauksia emme anna. Kannustamme sinua perehtymään palkkaukseen ja ryhtymään toimenpiteisiin. Palkitsevia
lukuhetkiä!
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