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Yrityskohtaisista palkkaeroista ja talouden tehok
kuudesta: kommentti Pertti Haaparannalle 

KAI TORVI 

Pertti Haaparanta esittää Kansantaloudellisen 
aikakauskirjan numeron 4/1993 pääkirjoituk
sessa, että yrityskohtaiset palkkajoustot (hyvin 
menestyvä yritys maksaisi parempia palkkoja 
kuin huonosti menestyvä) lisäisivät talouden 
tehottomuutta. Väite, jonka mukaan institutio
naaliset jäykkyydet edistäisivät talouden teho
kasta toimintaa kuulostaa melko uskomattomal
ta. Käsitys vahvistuu, kun analysoi Haaparan
nan perusteluita hieman tarkemmin. 

1) Haaparanta perustelee palkkajoustojen 
tehottomuutta ensinnäkin sillä, että "huonon" 
yrityksen hyväkin työntekijä saisi alhaista palk
kaa, vaikka tehokkuus edellyttäisi hänelle 
maksettavaksi korkeaa palkkaa. Käsittä,äkseni 
yrityskohtaisen palkkajoustavuuden keskeisiä 
tavoitteita on kuitenkin nimenomaan mahdol
listaa myös yrityksen sisäiset tuottavuuseroja 
vastaavat palkkaerot. 

Valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on 
mahdotonta määrätä tällaisista palkkaeroista 
muuten kuin käyttämällä tuottavuuden proxy
muuttujina työntekijän koulutusta, työkoke
musta yms. indikaattoreita. Yksittäisessä yri
tyksessä voidaan sen sijaan palkka määrätä 
varsin hyvin ao. henkilön todellisen työpanok
sen mukaan, varsinkin jos päätösvaltaa palkois
ta on delegoitu lähelle "lattiatasoa" . 

Syy siihen, että hyvä työntekijä saisi huo
nossakin yrityksessä korkeampaa palkkaa on 
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tietysti se, että vastakkaisessa tapauksessa hän 
voisi hakeutua korkeampia palkkoja maksavan 
paremman yrityksen palvelukseen. Itse asiassa 
yrityksen menestyksen ja sen työvoiman laadun 
välillä vallitseekin molemminpuolinen kausaa
lirelaatio: yritys menestyy todennäköisesti sitä 
paremmin, mitä tuottavampaa sen työvoima on; 
ja toisaalta tällainen korkeiden palkkojen mak
suun pystyvä yritys voi houkutella itselleen 
parhaat työntekijät. 

Työvoiman mahdollisuus liikkua yritysten 
välillä tekeekin tehottomuusväitteen mahdotto
maksi. Jos "samapalkkaisuus" yritysten välillä 
olisi tehokas ratkaisu, kilpailulliset markkinat 
Uoiden toteutumista yrityskohtaisten palkkaero
jen mahdollistaminen edistäisi) tuottaisivat 
tämän ratkaisun markkinatasapainona. 

2) Haaparannan mukaan palkkojen riippu
vuus yrityksen menestyksestä vähentäisi omis
tajien ja .johdon riskiä työntekijöiden kustan
nuksella, ja sillä olisi näin kielteisiä insentiivi
vaikutuksia. Toisaalta voidaan todeta, että työn
tekijöiden motivaatioon tällä tietysti olisi 
myönteisiä vaikutuksia, kun hyvät suoritukset 
palkittaisiin. 

3) Yrityskohtaisesti tai keskitetysti määräy
tyviä palkkoja voidaan tarkastella myös siltä 
kannalta, miten ne vaikuttavat talouden raken
nemuutokseen. Valtakunnallisen työehtosopi
muksen määräämät korkeat palkat edesauttavat 



sitä tietysti laman oloissa sikäli, että huonot 
yritykset menevät herkemmin konkurssiin kuin 
jos ne voisivat maksaa alempia palkkoja. 
Voidaan kuitenkin kysyä, onko tarpeen aktiivi
sesti edistää huonojen yritysten likvidointia 
juuri korkean työttömyyden vallitessa. Niiden 
irtisanottujen työntekijöiden kohtalonahan on 
todennäköisesti jäädä työttömiksi, eli huonon 
yrityksen työvoiman vaihtoehtoiskustannus on 
nolla tai ainakin hyvin alhainen. Sekä koko 
kansantalouden että yksittäisen työntekijän 
kannalta pienipalkkainenkin työpaikka olisi pa
rempi vaihtoehto kuin kortistoon joutuminen. 

Korkeasuhdanteessa yrityskohtainen jousta
vuus voisi jopa edistää rakennemuutosta. Jos 
huonot yritykset maksaisivat työvoimapulan 
vallitessa alempia palkkoja kuin hyvät, niiden 
toiminta vaikeutuisi työvoiman huonon saata
vuuden vuoksi. Tällöin kilpailu tietysti pakot
taisi ne lähentämään paIkkojaan hyvien yritys
ten maksamiin, ja lähestyttäisiin valtakunnalli-
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sen työehtosopimuksen mukaista samapalkkai
suutta. On kuitenkin mahdollista, että huonon 
yrityksen toiminta loppuisi työvoimapulan 
takia, mikäli sen palkanasetanta ei reagoisi 
riittävän nopeasti. Yritysten välisten palkkaero
jen puuttuessa huonon yrityksen toiminta 
loppuisi vain mikäli se ei vallitsevilla palkoilla 
pystyisi toimimaan kannattavasti. Korkeasuh
danteessa olisi kuitenkin todennäköistä, että 
huonokin yritys pystyisi pitämään nenänsä 
vedenpinnan yläpuolella. 

Voidaan siis väittää, että yrityskohtainen 
palkanasetanta edistäisi huonojen yritysten kar
siutumista nimenomaan korkeasuhdanteessa, 
jolloin siitä esimerkiksi työttömyyden muodos
sa koituva haitta olisi vähäinen. Valtakunnalli
sesti määräytyvät palkat toimivat päinvastoin: 
alhaisen tuottavuuden yritykset ajautuvat kon
kurssiin eritYIsesti laman aikana pahentaen 
työttömyysongelmia. 
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