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1. Johdanto

tutkimusten mukaan suuret yritykset maksavat 
havaittavilta ominaisuuksiltaan samankaltaisil-
le työntekijöille pieniä yrityksiä enemmän. 
tämä henkilöstömäärällä mitatun yrityskoon ja 
palkan välinen positiivinen suhde tunnetaan 
kokopreemiona. Preemio pätee myös toimi-
paikkoihin: suurissa toimipaikoissa maksetaan 
korkeampia palkkoja kuin pienissä toimipai-
koissa.

suomessa teema on jäänyt vähälle huomiol-
le; se on ollut lähinnä sivujuonne palkkoja kä-
sitelevissä tutkimuksissa. albæk, arai, asp-
lund, Barth ja madsen (1998) dokumentoivat 
positiivisen korrelaation palkan ja teollisuuden 
toimipaikkakoon välillä. Piekkolan (2000) mu-
kaan yritysten ylimmässä kokodesiilissä vuosi-

palkat ovat 26 prosenttia alimman kokodesiilin 
palkkoja korkeampia. Böckerman ja ilmakun-
nas (2005) raportoivat palkkojen olevan korke-
ampia suuremmissa tehtaissa ja asplundin 
(2009) mukaan yrityskoko korreloi positiivises-
ti palkkojen kanssa. Edustavaan otokseen pe-
rustuvaa yksityiskohtaista empiiristä analyysiä 
ei ole tehty. tämä on selvä puute, sillä teemalla 
on myös talouspoliittisia ulottuvuuksia. jos ko-
kopreemio indikoi suurten yritysten korkeam-
masta tuottavuudesta, niin tulisiko julkisen 
vallan tukea niiden toimintaa? Vastaavasti jos 
preemio on seurausta monopolivoitoista, niin 
tulisiko suurten yritysten toimintaa jotenkin 
suitsia? 

tämä kirjoitus paikkaa näitä puutteita ra-
portoimalla tuloksia yrityskoon ja palkkatason 
yhteydestä suomen yksityisellä sektorilla. tut-
kimuksen empiirinen osio perustuu tilastokes-
kuksen palkkarakennetilastoon vuosilta 2003–
2009. analyysiä tehdään sekä poikkileikkaus- 
että paneelimenetelmin ja kokopreemiota tut-
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kitaan kahdesta toisiaan täydentävästä näkö-
kulmasta. Ensinnäkin kysymme, mikä on yri-
tyskoon vaikutus palkkaan työpaikkaa vaihta-
villa työntekijöillä. toiseksi arvioimme, miten 
yrityskoon muutos vaikuttaa palkkaan työsuh-
teen aikana. Näitä kysymyksiä tarkastellaan 
sukupuolittain, ammattiryhmä-, toimiala- sekä 
aluetasolla. työ alkaa aihepiirin kirjallisuuden 
esittelyllä.

2. Havaintoja kokopreemion 
tutkimuksesta 

Yrityskoon ja palkan välinen positiivinen kor-
relaatio on dokumentoitu laajasti. Pioneerityö-
nä pidetään Henry mooren tutkimusta (moore 
1911) italialaisista tekstiilitehtaista. moore ha-
vaitsi, että yli 500 hengen tehtaissa työskente-
levät naiset ansaitsivat alle 20 hengen tehtaissa 
työskenteleviä noin 38 prosenttia suurempia 
päiväpalkkoja. 

klassisen talousteorian mukaan yrityskool-
la ei ole yhteyttä palkkatasoon. Empiirisiä ha-
vaintoja onkin selitetty ex post: yrityskoon on 
katsottu korreloivan yksilön palkanmuodostus-
ta selittävien taustamuuttujien kanssa (ks. esim. 
Brown ja medoff 1989). Neoklassinen kirjalli-
suus on selittänyt kokopreemiota joko työvoi-
man laatueroilla (suuret yritykset palkkaavat 
kyvykkäämpiä työntekijöitä) tai kompensoivil-
la palkkaeroilla (suurissa yrityksissä on huo-
nommat työolot). tehokkuuspalkkakirjallisuu-
dessa suurten yritysten korkeampia palkkoja 
on perusteltu informaation epätäydellisyydellä 
(Bulow ja summers 1986; Groshen 1991). työ-
markkinoiden epätäydellisyyttä korostavat teo-
riat ovat painottaneet työnantajien monopoli- 
ja monopsonivoimaa tai ammattiliittojen mer-
kitystä palkanmuodostuksessa (teulings ja 
Hartog 1998; manning 2003, 2011). 

mitä parin viime vuosikymmenen aikana 
julkaistut empiiriset analyysit kertovat mooren 
raportoimasta havainnosta? Pehkosen (2011) 
katsauksessa listatuissa 23 tutkimuksessa yri-
tys- tai toimipaikkakoon ja palkkatason välinen 
suhde on tilastollisesti merkitsevä. Vain Bru-
nello ja Colussi (1998), Gibson ja stillman 
(2009) ja Barth ja dale-olsen (2011) raportoi-
vat muutamaan maan osalta ei-tilastollisesti 
merkitseviä kokopreemiota. Näyttää siltä, että 
yrityskoon tuottama preemio on yleismaailmal-
linen ja ajassa pysyvä ilmiö. ohessa kommen-
toimme lyhyesti viime vuosikymmeninä rapor-
toituja havaintoja. 

otoksiltaan edustavien tutkimusten mu-
kaan yrityskoon kontrolloitu vaikutus palkka-
tasoon vaihtelee maittain. Brownin ja medoffin 
(1989) estimaatit tuntipalkan ja yrityskoon 
joustosta ovat välillä 0,015–0,028 eli yrityskoon 
kaksinkertaistamisen nostaa palkkoja noin 2 
prosenttia. albækin ym. (1998) vastaava esti-
maatti tanskalle ja Norjalle on 2,4 ja ruotsille 
2,2 prosenttia. Lallemandin, Plasmanin ja ryc-
xin (2007) estimaatit vaihtelevat Espanjan 4,5 
prosentista irlannin 3,9; italian 3,3; Belgian 3,0 
ja tanskan 0,6 prosenttiin. 

tutkimukset, joissa yrityskokoa käsitellään 
epäjatkuvana muuttujana, tuottavat saman-
suuntaisia tuloksia. Ferrerin ja Lluisin (2008) 
mukaan työskentely 100–499 hengen yritykses-
sä verrattuna alle 20 hengen yritykseen nostaa 
palkkaa 2,7 prosenttia, 500–999 hengen yrityk-
sissä vaikutus on 3,7 prosenttia ja yli 1000 hen-
gen yrityksessä 4,5 prosenttia. Lehmerin ja 
möllerin (2010) mukaan yli 500 hengen yrityk-
sessä palkkapreemio on peräti 12 prosenttia. 
myös Gibson ja stillman (2009) raportoivat 
mittavia preemioita. Verrattaessa 500 hengen 
yritysten tuntipalkkoja alle 20 hengen yrityksiin 
preemiot ovat huomattavia. Yhdysvalloissa ka-
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nadassa, isossa-Britanniassa, saksassa, uudes-
sa-seelannissa ja irlannissa kokopreemio on 
23–25 prosenttia. 

Työntekijöiden havaittavat ja ei-havaittavat 
ominaisuudet selittävät osan yrityskoon ja palk-
katason välisestä yhteydestä. Havaittavien yk-
silöominaisuuksien roolista tietoa tuottavia 
poikkileikkausestimaatteja raportoivat mellow 
(1982); Brown ja medoff (1989); morissette 
(1993); albæk ym. (1998); Lallemand, Plasman 
ja rycx (2007); Gibson ja stillman (2009) ja 
Pedace (2010). Ei-havaittavia ominaisuuksia 
kontrolloivien tutkimuksien mukaan työnteki-
jöiden heterogeenisyys on huomattava ko-
kopreemion lähde, mutta ei yksinomainen syy 
relaatiolle, ks. Evans ja Leighton (1989); 
abowd, kramarz ja margolis (1999); Winter-
Ebmer ja Zweimüller (1999); manning (2003) 
ja Ferrer ja Lluis (2008.)

Kompensoivien palkkaerojen merkitystä 
preemioon on mallinnettu monin tavoin. mal-
litusta on tehty pääsääntöisesti kontrolloimalla 
työpaikkaan liittyviä työoloja, vakioimalla työn-
tekijän ammatti tai yrityksen toimiala. Brown 
ja medoff (1989) eivät löydä todisteita kom-
pensoivien palkkaerojen hypoteesille. sen si-
jaan krusella (1992) preemio pienentyy kol-
masosalla, kun kontrolleina käytetään 26 työ-
oloja mittaavaa muuttujaa. tosin työolomuut-
tujista vain muutama on tilastollisesti merkit-
sevä, ja useiden muuttujien etumerkit ovat 
teoriaodotusten vastaisia. albaekin ym. (1998) 
tutkimuksessa työolomuuttujat ei selitä pree-
mioita Norjassa tai ruotsissa. sen sijaan Lalle-
mand, Plasman ja rycx (2007) havaitsevat työ-
oloja kontrolloivien muuttujien (ylityö ja yötyö) 
vähentävän toimipaikkakoon tuomaa preemio-
ta tanskassa, italiassa ja Espanjassa. Brown ja 
medoff (1989), Evans ja Leighton (1989), 
Winter-Ebmer ja Zweimüller (1999) sekä man-

ning (2003) puolestaan raportoivat työurien 
olevan pidempiä suurissa kuin pienissä yrityk-
sissä indikoiden suurten yritysten paremmista 
työoloista.

kokopreemiota on selitetty myös monopo-
listisella tai monopsonisella kilpailulla. mellow 
(1982) raportoi kokovaikutuksen olevan samaa 
luokkaa sekä kilpailullisilla että monopolistisil-
la markkinoilla. kallebergin ja Van Burenin 
(1996) tuloksien mukaan toimialan keskittymi-
sellä ei ole vaikutusta työtekijöiden palkkata-
soon. trosken (1999) mukaan yhdysvaltalaiset 
teollisuusyritykset jakavat osan voitoistaan 
työntekijöille, mutta voittojen määrä ei korreloi 
työnantajakoon kanssa. myös arai (2003) ja 
Pedace (2010) havaitsevat, ettei yritysten voi-
tollisuuden kontrolloimisella ole merkitystä 
preemioon.

manningin (2003) monopsoniteorian mu-
kaan yritysten kohtaama työn tarjonta on jäyk-
kää. siten lisätyöntekijöiden palkkaaminen voi 
olla vaikeaa ja niukkuus nostaa palkkatasoa 
(Weiss ja Landau 1984). Brown ja medoff 
(1989) toteavat, ettei kokovaikutus ole Yhdys-
valtain metropolialueilla muita alueita pienem-
pi. Barth ja dale-olsen (2011) raportoivat yri-
tyskoon ja palkkatason yhteyden katoavan, kun 
saman koulutustyypin omaavien työntekijöiden 
määrää toimipaikan sisällä kontrolloidaan. tu-
los viittaa työn tarjonnan olevan jäykkää eli 
mitä enemmän tietyntyyppisiä työntekijöitä 
yrityksessä on, sitä enemmän palkat nousevat. 

Brownin ja medoffin (1989) ja morissetten 
(1993) Yhdysvaltojen ja kanadan aineistoja 
hyödyntävät tulokset indikoivat ettei ammatti-
liitoilla ole yhteyttä kokopreemioon. albæk 
ym. (1998) tulokset tanskalle, Norjalle ja ruot-
sille ovat samansuuntaiset. Barthin ja dale-
olsenin (2011) mukaan työntekijöiden neuvot-
teluvoima yrityksen sisällä ei vaikuta toimipaik-
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kakoon ja palkkojen suhteeseen Norjassa. 
manning (2003) puolestaan raportoi, että 
isossa-Britanniassa kokopreemio on 3–4 kertaa 
suurempi järjestäytymättömillä kuin ammatil-
lisesti järjestäytyneillä aloilla.

kansallisesti keskitetyillä palkkaratkaisuilla 
näyttää olevan yhteys relaatioon. Preemio on 
pienempi maissa, joissa palkoista sovitaan kes-
kitetysti. Lallemandin, Plasmanin ja rycxin 
(2007) mukaan työnantajakoon merkitys palk-
kaan on heikompi korporatiivisissa maissa, 
kuten tanskassa ja Belgiassa. matalan korpo-
ratismin maissa (Yhdysvallat, kanada, irlanti) 
relaatio tulee selkeästi esiin (teulings ja Hartog 
1998).

3. Aineisto ja menetelmät

kirjoituksen analyysi perustuu tilastokeskuk-
sen palkkarakennetilaston yksityisen sektorin 
työntekijöihin. tilastoaineisto on edustava ja se 
mahdollistaa työntekijöiden yhdistämisen yri-
tyksiin sekä molempien ryhmien seuraamisen 
ajassa. Perusaineistoa on kuvattu liitteessä 1 ja 
tarkemmin Pehkosen (2011) raportissa.1 ai-
neisto osoittaa selvästi sen, että työntekijöiden 
tuntiansiot kasvavat yrityskoon mukaan. Yksi-
tyisen sektorin työntekijän keskimääräinen tun-
tipalkka vuosina 2003–2009 oli mikroyritykses-
sä (1–9 henkeä) 13,22 euroa ja suuressa yrityk-
sessä (250+ henkeä) 16,07 euroa.2 Yrityskoko 
korreloi positiivisesti palkkatason kanssa kai-
kissa ammattiryhmissä ja toimialoilla, joskin 
ryhmäkohtaiset erot ovat huomattavia. Esimer-
kiksi teollisuudessa yrityskoon ja palkkatason 

välinen korrelaatio on voimakkaampaa kuin 
palvelualoilla. 

Empiirinen analyysi perustuu palkkayhtä-
löihin, joiden estimoinnissa käytetään poikki-
leikkaus- ja paneelimenetelmiä. Poikkileik-
kausregressiot ovat muodoltaan seuraavia: 

(1) 

jossa i kuvaa yksilöä, j yritystä ja t vuotta.  on 
logaritmoitu tuntipalkka,  on vektori henki-
löiden ominaisuuksista ja  yritysominaisuuk-
sista,  kuvaa vuosi-dummyja ja  on stokasti-
nen virhetermi. Yhtälö voidaan estimoida 
oLs:lla, ja koko pitkittäisaineistoa käsitellä 
yhtenä poikkileikkauksena. taulukon 1 tulok-
set (oLs1–oLs5) perustuvat yhtälöön (1). 

työntekijöiden ja yritysten ei-havaittavia 
ominaisuuksia voidaan kontrolloida paneeliai-
neiston avulla. jotta yrityskoolla olisi selitysvoi-
maa palkkatason suhteen, yrityskoon täytyy 
vaihdella työntekijähavaintojen sisällä. koko-
variaatiossa on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin 
yritys, jossa työntekijä työskentelee, voi kasvat-
taa tai supistaa henkilöstömääräänsä. toiseksi 
työntekijään liittyvä yrityskoko voi muuttua, 
jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa. Näistä kah-
desta vaihtoehdosta työpaikan vaihdosta seu-
raavaa yrityskoon variaatiota on pidetty kan-
sainvälisessä kirjallisuudessa keskeisempänä; 
ks. Brown ja medoff (1989), Winter-Ebmer ja 
Zweimüller (1999) ja manning (2003).  

työntekijöiden ei-havaittavien ominaisuuk-
sien vaikutusta kokopreemioon voidaan kont-
rolloida mallilla:

(2)  

jossa funktio j(i,t) osoittaa työntekijän i työs-
kentelevän yrityksessä j vuonna t. Vektori  

1  Jatko-analyysissa on tarkoitus yhdistää nyt käytössä olevat 
aineistot lisäkontrolleja mahdollistaviin yritysten tilinpää-
töstietoihin. Tosin tämä osaltaan pienentää otoskokoa.

2  Vuoden 2003 euroissa.
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kuvaa havaittavia, mutta ajassa muuttumatto-
mia yksilöominaisuuksia. termi  kuvaa yksi-
löiden pysyvää heterogeenisyyttä. Perusoletus 
on, että heterogeenisyystermi korreloi selittävi-
en muuttujien kanssa (synnynnäisesti kyvyk-
käät hankkivat enemmän koulutusta), mutta ei 
muutu ajassa. määrittelemällä  ja 
tarkastelemalla poikkeamia yksilökohtaisista 
keskiarvoista päädytään kiinteiden vaikutusten 
mallin: 

(3) 
 

   

taulukon 2 tulokset (FE1–FE5) perustuvat 
mallin (3) estimointiin ja otokseen työpaikkaa 
vaihtavista työntekijöistä.3 

työpaikan koon muutos työsuhteen aikana 
mahdollistaa sekä yksilöiden että yrityksien ei-
havaittavien ominaisuuksien kontrolloinnin, 
ks. abowd, kramarz ja margolis (1999) ja an-
drews, schank ja upward (2006). molempien 
ryhmien pysyvää heterogeenisyyttä kontrolloi-
daan mallilla: 

(4) 
 

joka sisältää yritysten kiinteät havaittavat omi-
naisuudet  ja ajassa muuttumattomat ei-
havaittavat ominaisuudet .  muutoin se on 
identtinen yhtälön (2) kanssa. malli voidaan 
estimoida kiinteiden vaikutusten regressiona 

rakentamalla jokaiselle työsuhteelle oma dum-
my-muuttuja. Estimaattori kontrolloi ei-havait-
tavien ominaisuuksien vaikutusta palkkaan, 
mutta ei tuota estimaatteja niiden vaikutukses-
ta. taulukon 3 tulokset (FE6–FE10) perustu-
vat malliin 4.4 

4. Estimointitulokset 
kokopreemiosta

4.1. Päätulokset

Poikkileikkausestimaatit antavat yleiskuvan 
yrityskoon ja palkkatason välisestä suhteesta, 
kun palkanmuodostumiseen vaikuttavat henki-
lö- ja yritystason perustekijät on vakioitu. Pa-
neeliregressiossa kontrolloidaan sekä työnteki-
jöiden että yritysten ei-havaittavien ominai-
suuksien vaikutusta palkkatasoon. sovelletta-
villa paneelimenetelmillä voidaan vastata kah-
teen kysymykseen: a) onko yrityskoolla syste-
maattista vaikutusta työpaikkaa vaihtavien 
työntekijöiden palkkaan, ja b) mikä on yritys-
koon muutoksen vaikutus palkkaan työsuhteen 
aikana. Näitä kysymyksiä tarkastellaan ensin 
koko kansantalouden tasolla ja sitten sukupuo-
littain, toimialoittain, ammattiryhmittäin sekä 
alueittain.

taulukon 1 perusmallissa (1) selittävänä 
muuttuja on vain yrityskoko. spesifikaatiossa 
(2) lisämuuttujina ovat työntekijän havaittavat 
ominaisuudet (ikä, palvelusvuodet, ammatti, 

3  Työntekijöiden työpaikanvaihtopäätösten tulee olla satun-
naisia. Yhtälön (3) kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että virhe-
termi ei korreloi termin  kanssa. Potentiaalista endo-
geenisyysongelmista katso esim. Idson ja Feaster (1990) ja 
Abowd, Kramarz ja Woodcock (2008).

4  Yrityskoon endogenisointi olisi seuraava luonnollinen 
mutta teknisesti vaikeasti toteutettavissa oleva jatkotutki-
muskohde. Ovatko suuret yritykset tuottavia (ja siten mak-
savat parempaa palkkaa) vain siksi, että ne ovat suuria, vai 
ovatko ne suuria siksi, että ne ovat tuottavia? Syverson 
(2011) on hyvä viite tähän kirjallisuuteen.
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koulutusala ja -aste). spesifikaatio (3) puoles-
taan kontrolloi yritysten havaittavia ominai-
suuksia (toimiala, yhtiömuoto, työehtosopi-
muksen taso, taloudellinen kontrolli). Neljän-
teen malliin lisätään tieto yrityksen sijaintimaa-
kunnasta ja spesifikaatio (5) kontrolloi aikavai-
kutusta. Paneelituloksia raportoivissa taulu-
koissa 2 ja 3 on identtinen rakenne.5 

Perusmalli indikoi, että yrityskoon kaksin-
kertaistaminen nostaa tuntipalkkaa keskimää-
rin 2,3 prosenttia. Havaittavat yksilöominai-
suudet laskevat preemion 1,6 prosenttiin. ker-
roin laskee yrityskontrollien myötä, pysyen 
edelleen tilastollisesti merkitsevänä. tulokset 
viittaavat siihen, että suurissa yrityksissä on 
laadukkaampaa työvoimaa ja että suuret yrityk-
set eroavat ominaisuuksiltaan pienistä yrityk-
sistä. myös alue-dummyt pienentävät preemio-
ta. tämä indikoi, että yrityskoon ja palkkatason 
suhde on osittain lähtöisin eroista alueellisissa 
tekijöissä. tällaisina voidaan pitää tuottavuutta 
(agglomeraatiohyötyjä) tai työn tarjontaa. 

Poikkileikkausestimaattien mukaan yritys-
koon kaksinkertaistuminen nostaa palkkaa 0,1 

prosenttia, kun yksilö-, yritys- ja aluetekijät on 
vakioitu. Palkkapreemio on pieni verrattuna 
vastaaviin (isoa otosta) käyttäviin tutkimuksiin, 
mutta yhdenmukainen korporatismin vaiku-
tuksia korostavan kirjallisuuden kanssa. 
Neoklassista työvoiman laatu -hypoteesia tukee 
se, että työntekijöiden havaittavat ominaisuu-
det selittävät merkittävän osan yrityskoon palk-
kavaikutuksesta: bruttopreemio heijastaa siten 
pitkälti yrityskoon mukaan vaihtelevaa ammat-
tirakennetta sekä sitä, että suurissa yrityksissä 
on koulutetumpia, kokeneempia ja enemmän 
vakituisessa työsuhteessa toimivia työntekijöi-
tä. myös yritysominaisuudet kuten vientistatus, 
taloudellisen kontrollin muoto ja työehtosopi-
muksen taso vaikuttavat preemioon. 

taulukossa 2 työntekijöiden ei-havaittavien 
ominaisuuksien vaikutus on vakioitu käyttä-
mällä aineistoa yritystä vaihtavista työntekijöis-
tä.6 työntekijöiden havaittavat ja ei-havaittavat 
ominaisuudet selittävät palkkavariaatiosta yli 
80 prosenttia. työntekijöiden ominaisuuksien 

5  Pehkonen (2011) raportoi liitteessä 2 kuvattujen kontrol-
limuuttujien kertoimet.

Taulukko 1. Poikkileikkausestimaatteja yrityskoon vaikutuksesta palkkaan 

   OLS 1 OLS 2 OLS 3 OLS 4 OLS 5
Yrityskoon kerroin 0,023 0,016 0,010 0,001 0,001
(t-testisuure) 45,01 50,85 22,44 2,38 2,52
Yksilömuuttujat Ei kyllä kyllä kyllä kyllä
Yritysmuuttujat Ei Ei kyllä kyllä kyllä
alue-dummyt Ei Ei Ei kyllä kyllä
Vuosi-dummyt Ei Ei Ei Ei kyllä
r2 0,02 0,58 0,60 0,61 0,62
Huomioita: Havaintojen lkm. on 490 643. Keskivirheet on korjattu heteroskedastisuudelle sekä työntekijöiden klusteroitu-
miselle. Malleissa käytetyt kontrollimuuttujat on kuvattu liitteessä 1. 

sopeutettu

6  Estimointitapa on tyypillinen analysoitaessa kokopreemio-
ta paneeliaineistolla; ks. Brown ja Medoff (1989), Winter-
Ebmer ja Zweimüller (1999) ja Ferrer ja Lluis (2008). Tässä 
tutkimuksessa tunnistaminen perustuu työntekijään liitetyn 
yritystunnuksen vaihtumiseen.



146

KAK 2 /  2012

huomiointi antaa kokopreemioksi 0,5 prosent-
tia (FE2), kun vastaava oLs-estimaatti on 2,3 
prosenttia. siten kiinteiden vaikutusten malli 
indikoi, että suurissa yrityksissä työskentelee 
ei-havaittavilta ominaisuuksiltaan kyvykkääm-
piä henkilöitä. tulema on yhdenmukainen kan-
sainvälisten havaintojen kanssa, ks. esim. Evans 
ja Leighton (1989), Winter-Ebmer ja Zweimül-
ler (1999) ja Ferrer ja Lluis (2008). Perustulos 
on, että preemio häviää ja muuttuu tilastollises-
ti merkityksettömäksi, kun henkilö-, yritys-, 
alue- ja vuosimuuttujat vakioidaan. Yrityskool-
la ei näytä olevan vaikutusta työpaikkaa vaih-
tavan henkilön palkkaan, vaihtaa hän sitten 
pienestä yrityksestä suureen tai suuresta yrityk-
sestä pieneen.7 kokonaisuudessaan paneelimal-
lien FE-tulokset ovat oLs-tulosten kaltaisia; 
kontrolloidut joustoestimaatit asettuvat 0,1 
prosentin tasolle. siten paneelitulokset eivät 
muuta poikkileikkausaineiston tuottamia teo-
riatulkintoja. 

mitä työntekijän palkkatasolle tapahtuu, 
kun yrityksen koko muuttuu työsuhteen aika-
na? taulukon 3 estimaatit, joissa kontrolloi-
daan sekä yksilöiden että yritysten ei-havaitta-
vaa heterogeenisyyttä, vastaavat tähän kysy-
mykseen. tämänkaltainen ei-havaittavien omi-
naisuuksien kontrollointi typistää kiinteiden 
vaikutusten estimaattorissa yrityskoon variaa-
tion työsuhteen tasolle.

tulosten mukaan yrityskoon kaksinkertais-
tuminen nostaa palkkatasoa keskimäärin 1,7 
prosenttia (FE6), kun kokovaikutusta tarkas-
tellaan työsuhteen aikana. Havaittavien henki-
lökohtaisten ominaisuuksien lisääminen (FE7) 
puolittaa kertoimen. Lisäkontrollit (FE8–
FE10) eivät enää vaikuta preemioon tai sen 
merkitsevyystasoon; kerroin pysyy tilastollises-
ti erittäin merkitsevänä. Yrityskoon kasvun ja 
tuntipalkan välinen jousto on 0,009 eli yritys-
kokoon kaksinkertaistuminen työsuhteen aika-
na nostaa palkkatasoa vajaalla prosentilla. tu-
los on samansuuntainen Evansin ja Leightonin 
(1989) kanssa, mutta eroaa Brownin ja medof-
fin (1989) tulemasta, jonka mukaan toimipaik-
kakoon muutoksella ei ole palkkavaikutusta.

Perushavainto, että yrityskoon kaksinker-
taistuminen työsuhteen aikana nostaa palkkoja 
keskimäärin 1,7 prosenttia, on kansantaloudel-

7  Tämä tulos viittaa siihen, että palkkarakenneaineiston 
havainnot yritystä vaihtavien työntekijöiden paremmasta 
ansiokehityksestä liittyvät ainakin osittain työntekijöiden 
heterogeenisuuteen, ks. tästä myös Vartiainen ja Uusitalo 
(2009) ja Kauhanen ja Napari (2010).

Taulukko 2. Yrityskoon vaikutus palkkaan työpaikkaa vaihtavilla työntekijöillä

   FE 1 FE 2 FE 3 FE 4 FE 5
Yrityskoon kerroin 0,008 0,005 0,003 0,001 0,001
(t-testisuure) 12,64 8,86 4,7 1,75 1,52
Yksilömuuttujat Ei kyllä kyllä kyllä kyllä
Yritysmuuttujat Ei Ei kyllä kyllä kyllä
alue-dummyt Ei Ei Ei kyllä kyllä
Vuosi-dummyt Ei Ei Ei Ei kyllä
kiinteä yksilövaikutus kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
r2  0,88 0,89 0,89 0,89 0,89
Huomioita: Havaintojen lkm. on 170 020. Muutoin katso taulukko 2.

sopeutettu
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lisesti merkittävä, jos se kertoo resurssien koh-
dentumisesta heterogeenisten yritysten välillä: 
tehokas, kasvuun tähtäävä yritys kohottaa palk-
kojaan houkutellakseen parempia työntekijöitä 
ja vähentääkseen irtisanoutumisia. Vastaavasti 
tehoton, ei-kasvava yritys toimii päinvastoin. 
siten palkkamekanismi vahvistaa talouden ra-
kennemuutosta ja on näin koko kansantalou-
den kannalta myönteinen.

4.2. Sektorikohtaisia lisätarkasteluja

taulukko 4 syventää analyysiä raportoimalla 
poikkileikkaus- ja paneelimallit estimoituna 
sukupuolittain, ammattiryhmittäin, toimialoit-
tain ja alueittain. ammattiryhmät on luokiteltu 
toimihenkilöihin (white collar) ja suorittaviin 
työntekijöihin (blue collar). toimialat on jaettu 
jalostus-, palvelu-, ja hyvinvointipalvelusekto-
riin ja alueet identifioidaan läänitasolla.8 

miehillä yrityskoon ja palkan korrelaatio on 
suurempi kuin naisilla (oLs 1). miesten palk-
kataso nousee 2,4 prosenttia ja naisten 1,3 pro-
senttia yrityskoon kaksinkertaistuessa, kun 
muita palkkaan vaikuttavia tekijöitä ei huomi-
oida. kun havaittavat yritys ja työntekijäomi-
naisuudet sekä ei-havaittavat työntekijäominai-
suudet vakioidaan, sekä miesten että naisten 
yrityskokopreemio kutistuu olemattomaksi 
(FE5). työsuhteen aikainen yrityskoon kasvu 
sen sijaan nostaa ansiotasoa molemmilla ryh-
millä (FE10). Vaikutus on miehillä kaksinker-
tainen naisiin verrattuna. 

Perusmallissa yrityskokopreemio on suu-
rempi toimihenkilöillä kuin suorittavilla työn-
tekijöillä (3,4 versus 2,0). tosin kontrollointi 
hävittää nämä erot. Brownin ja medoffin 
(1989) ja trosken (1999) havaintojen mukaises-
ti työpaikkaa vaihtavat toimihenkilöt saavat 
vähemmän (enemmän) palkkaa siirtyessään 

Taulukko 3. Yrityskoon muutoksen vaikutus työntekijän palkkaan työsuhteen aikana

   FE 6 FE 7 FE 8 FE 9 FE 10
Yrityskoon kerroin 0,017 0,009 0,009 0,009 0,009
(t-testisuure) 14,35 9,68 9,69 9,58 9,97
Yksilömuuttujat Ei kyllä kyllä kyllä kyllä
Yritysmuuttujat Ei Ei kyllä kyllä kyllä
alue-dummyt Ei Ei Ei kyllä kyllä
Vuosi-dummyt Ei Ei Ei Ei kyllä
kiinteä yksilövaikutus kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
kiinteä yritysvaikutus kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
r2  0,91 0,93 0,93 0,93 0,93
Huomioita: Havaintojen lkm. on 490 643. Muutoin katso taulukko 2. 

sopeutettu

8  Ammattiryhmä- ja toimialaluokitukset: 1) toimihenkilöt 
(johtajat, eritysasiantuntijat ja asiantuntijat), 2) suorittavat 
työntekijät (toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät; palvelu-, 
myynti- ja hoitotyöntekijät; rakennus-, korjaus- ja valmis-
tustyöntekijät; prosessi- ja kuljetustyöntekijät; muut työnte-
kijät), 3) jalostus (kaivostoiminta ja louhinta; teollisuus; 
sähkö-, kaasu- ja vesihuolto; rakentaminen), 4) palvelu (tuk-

ku- ja vähittäiskauppa; korjaus; majoitus- ja ravitsemustoi-
minta; kuljetus; varastointi ja tietoliikenne; rahoitustoimin-
ta; liike-elämän palvelut), 5) hyvinvointipalvelut (julkinen 
hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus; 
koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut; muut yhteys-
kunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut).
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pienestä (suuresta) yrityksestä suureen (pie-
neen). suorittavilla työntekijöillä tulema on 
päinvastainen. sarakkeen FE10 estimaattien 
mukaan molemmat ryhmät saavat pienen pree-
mion yrityskoon kasvaessa. 

jalostussektorilla sekä hyvinvointipalveluis-
sa tuntipalkka korreloi positiivisesti yrityskoon 
kanssa, kun palvelualoilla korrelaatio on nega-
tiivinen. kun työntekijöiden ei-havaittavien 
ominaisuuksien ja kontrollimuuttujien vaikutus 
huomioidaan (FE5), yrityskoko ei näy hyvin-
vointipalvelujen tai palvelujen työntekijöiden 
palkkatasossa. jalostussektorilla kokopreemio 
taas havaitaan. tulos, että kokopreemio on voi-
makkain jalostussektorilla, on kansainvälisen 
kirjallisuuden mukainen (oi ja idson 1999; 
troske 1999). myös asplund (2009) raportoi 
kokovaikutuksen olevan suomessa suurempaa 

teollisuudessa kuin palvelualoilla. albæk ym. 
(1998) estimaatti suomen teollisuusyrityksissä 
on 0,02 eli taulukon 4 jalostussektorin jousto-
estimaatin tasoinen. 

miltä koko yksityisen sektorin tasolta doku-
mentoidut tulemat kokopreemiosta näyttävät 
taulukon 4 tulosten valossa? Ensinnäkin työpaik-
kaa vaihtavilla työntekijöillä yrityskoon palkka-
vaikutus eroaa ryhmittäin. kun tarkastellaan 
poikkileikkausestimaatteja (oLs5) ja paneelies-
timaatteja, työpaikkaa vaihtavista työntekijöistä 
(FE5) havaitaan, että yrityskoon ja tuntipalkko-
jen välinen yhteys on voimakkainta jalostussek-
torilla sekä Länsi- ja itä-suomen lääneissä. alue- 
ja sektorikohtaisten regressioiden mukaan ky-
seessä on jalostussektoriin liittyvä ilmiö.9 Poikki-

Taulukko 4. Yrityskoon palkkakertoimia sukupuolittain, ammattiryhmittäin, toimialoittain ja alueittain erilaisissa mallispe-
sifikaatioissa 

  OLS 1 OLS 5 FE 5 FE 10 N N
   (vaihtajat)   (vaihtajat)
Sukupuoli      
mies   0,024***    0,004***     0,0014* 0,011*** 275 037 97 019
Nainen   0,013*** – 0,002***     0,0017 0,005*** 215 606 73 001
Ammattiryhmä      
toimihenkilö   0,034*** 0,002  – 0,003*** 0,009*** 192 167 72 832
suorittava työntekijä   0,020*** 0,002***     0,003*** 0,009*** 298 476 97 188
Toimiala      
jalostus   0,051***    0,016***      0,005*** 0,009*** 201 760 74 063
Palvelut – 0,007*** – 0,003***      0,000 0,008*** 232 687 83 373
Hyvinvointipalvelut   0,034***    0,002***   – 0,002 0,013*** 56 196 12 584
Alue      
Etelä-suomen lääni   0,007***     0,000      0,000 0,010*** 344 314 122 901
Länsi-suomen lääni   0,037***     0,023***      0,009*** 0,008*** 96 646 32 039
itä-suomen lääni   0,024***     0,025***      0,007***   0,006* 26 181 8 329
oulun lääni   0,008***     0,007***      0,000   0,002 16 834 5 224
Lapin lääni   0,061***     0,022***      0,003   0,004 6 668 1 527
Huomiota: OLS1 ja OLS5 perustuvat taulukossa 2 esitettyihin malleihin. FE5 (vaihtajat) perustuu taulukossa 3 ja FE10 
taulukossa 4 esitettyyn malliin.  (* p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01). 

9  Sektori- ja aluekohtaiset tulokset on saatavissa kirjoittajilta.
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leikkaus- ja paneeliestimaateissa havaittava 
ryhmien välinen heterogeenisyys on siten jalos-
tussektorin aiheuttamaa. jalostussektorilla yri-
tyskoolla on, tässä kontekstissa, selittämätön 
yhteys palkkatasoon. teoriakirjallisuuden mu-
kaan kokopreemio jalostussektorilla voi ilmen-
tää huonompia työoloja (kuten vuorotöitä), 
suurten teollisuusyritysten pääomaintensiivi-
syyden aikaan saamaa tuottavuutta (Groshen 
1991; troske 1999; idson ja oi 1999) tai sitä, 
että työntekijät saavat osan suurten jalostusyri-
tysten voitoista (Brown ja medoff 1989). 

toiseksi yrityskoon kasvu työsuhteen aika-
na nostaa palkkoja jokaisessa ryhmässä, niin 
toimihenkilöillä kuin suorittavilla työntekijöil-
lä sekä palveluissa ja jalostussektorilla. Yritys-
koon kasvuun liittyvä ansiotason nousu vaikut-
taa olevan koko yksityisen sektorin kattava il-
miö.tuloksen voidaan tulkita heijastavan joko 
kasvavien yritysten rekrytointipolitiikkaa (työ-
voiman pysyvyys, monitorointikustannukset), 

työvoiman lisäkysynnän aikaan saamaa reser-
vaatiopalkkojen nousua (monopsonityönanta-
ja) tai sitä, että työntekijät saavat osansa tehok-
kaan ja kasvavan yrityksen laajentumisen tuo-
masta tuottavuuden kasvusta (voitonjako).  

4.3. Ajallisia lisätarkasteluja

kuvio 1 havainnollistaa kokopreemion tasoa ja 
muutosta vuosina 2003–2009 poikkileikkaus-
estimaattien avulla. Estimoinnit on tehty ilman 
selittäviä muuttujia (oLs1) sekä kontrollien 
kanssa (oLs5). Ensimmäinen havainto on, että 
kontrolloimattoman ja kontrolloidun preemion 
välinen ero on selkeä. toiseksi molempien 
trendi on laskeva. Yrityskoon ja palkkatason 
välinen yhteys on heikentynyt vuosien 2003–
2009 välillä.

mistä kokopreemion heikkeneminen voisi 
johtua? Laskeva trendi voi yhtäältä heijastaa 
toimialamuutoksia. tulosten mukaan preemio 

Kuvio 1. Yrityskoon ja palkkatason yhteys vuosina 2003–2009

 
Kuvio 1. Yrityskoon ja palkkatason yhteys vuosina 2003–2009 
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on voimakkain jalostussektorilla, ja tämän sek-
torin suhteellinen osuus kaikista työpaikoista 
on vähentynyt: käytetyssä otoksessa sektorin 
osuus vuonna 2003 oli 43 prosenttia ja vuonna 
2009 38 prosenttia. toinen mahdollinen tekijä 
on suomalaisten työmarkkinoiden muutos. 
Palkkaneuvotteluita käydään entistä enemmän 
yritystasolla (Vartiainen ja uusitalo 2009) ja 
palkkaerojen kasvu on ollut suurempaa toimi-
paikkojen sisällä kuin niiden välillä (asplund 
ja Böckerman 2010). Lähtökohtaisesti voisi 
ajatella että palkkajärjestelmän hajaantuminen 
kasvattaisi kokopreemiota, jos työntekijät pää-
sevät paremmin käsiksi voittoihin, joita on eni-
ten suurissa yrityksissä. toisaalta kauhasen ja 
Naparin (2010) mukaan työntekijöiden havait-
tavat ominaisuudet selittävät palkkaeroja entis-
tä vähemmän, ja palkkaerot saman koulutusas-
teen ja kokemuksen omaavien työntekijöiden 
välillä ovat kasvaneet. tämä viittaa siihen, että 
työnantajilla on mahdollisuus diskriminoida 
työntekijöiden palkkauksessa. monopsoniteo-
riaa tulkiten: rekrytoidessaan uusia työntekijöi-
tä yritysten ei tarvitse nostaa vanhojen työnte-
kijöiden palkkoja yhtä paljon kuin ennen.

5. Johtopäätökset

kirjoituksessa tarkasteltiin yrityskoon ja palk-
katason välistä yhteyttä. analyysi perustui ti-
lastokeskuksen palkkarakennetilaston yksityi-
sen sektorin työntekijöihin. aineisto mahdol-
listi työntekijöiden yhdistämisen yrityksiin, 
sekä molempien ryhmien seuraamisen ajassa. 
Perusaineiston mukaan työntekijöiden tuntian-
siot kasvavat yrityskoon kasvaessa. 

Havaittua palkkaeroa tutkittiin poikkileik-
kaus- ja paneelimenetelmillä.  tuloksien anta-
ma kokonaiskuva on yhdenmukainen kansain-
välisen kirjallisuuden kanssa. suurissa yrityk-

sissä työskentelee sekä havaittavilta että ei-ha-
vaittavilta ominaisuuksiltaan kyvykkäämpiä 
henkilöitä, ja suuret yritykset eroavat ammatti-
rakenteeltaan pienistä yrityksistä. kun työnte-
kijöiden ja yritysten ominaisuudet vakioidaan, 
yrityskoon ja tuntipalkan välinen jousto piene-
nee 2,3 prosentista 0,1 prosenttiin. tulokset 
myös indikoivat, että preemio on heikentynyt 
vuosina 2003–2009. 

Poikkileikkauksiin ja työpaikanvaihtajiin 
perustuvien paneelitulosten mukaan palkka-
preemiossa on ryhmittäisiä eroavaisuuksia. ja-
lostussektorilla havaitaan selkeä kokopreemio, 
kun taas palvelu tai hyvinvointipalveluissa yri-
tyskoolla ei ole vaikutusta palkkatasoon. myös 
kotimaakunta näkyy kokopreemiossa. Yksi 
mahdollinen selitys alue-eroille on, että yritys-
ten kasvuun vaikuttavat agglomeraatiohyödyt 
eroavat maakunnittain.

Yrityskoon muutokseen perustuvaan iden-
tifiointiin tukeutuvien estimaattien mukaan 
yrityskoon kaksinkertaistuminen työsuhteen 
aikana nostaa palkkatasoa noin prosentin, kun 
muut palkkaan vaikuttavat tekijät huomioi-
daan. Preemiotaso on sama kaikissa tarkastel-
luissa ryhmissä. tuloksen voidaan tulkita hei-
jastavan kasvavien yritysten rekrytointipolitiik-
kaa tai sitä, että työntekijät saavat osansa te-
hokkaan yrityksen laajentumisen tuomasta 
tuottavuuden kasvusta. monopsonistisessa 
teoriakehikossa havainto viittaa siihen, että uu-
det rekrytoinnit nostavan myös vanhojen työn-
tekijöiden palkkoja. □
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Sampo  Pehkonen  j a  J a akko  Pehkonen

LIITE 1. Perusaineiston muuttujakeskiarvoja

   Yrityskoko (henkilöä)  
Muuttujat 1–9 10–29 30–249 250+ Koko otos
  kuukausipalkka (2003 euroissa) 1 963 2 158 2 492 2 565 2 495
  tuntipalkka (2003 euroissa) 13,22 14,00 15,57 16,07 15,68
  ikä 40,37 40,40 41,10 41,16 41,06
  mies 0,38 0,44 0,57 0,58 0,56
  työsuhteen kesto 6,93 7,24 8,62 10,98 9,90
  osa-aikaisuus  0,23 0,16 0,08 0,12 0,11
Koulutusaste     
  Ylempi perusaste (n. 9v) 0,44 0,44 0,44 0,46 0,45
  alin korkea-aste (13-14v) 0,18 0,18 0,17 0,15 0,16
  alempi korkea-aste (n. 15v) 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11
  Ylempi korkea-aste (n. 16v) 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09
  tutkijakoulutus 0,003 0,003 0,004 0,005 0,004
Koulutusala     
  tekniikan koulutus 0,18 0,21 0,32 0,36 0,33
  sosiaalialan koulutus 0,14 0,12 0,06 0,03 0,05
Ammattiryhmä     
  Erityisasiantuntijat 0,09 0,12 0,15 0,13 0,13
  asiantuntijat 0,23 0,24 0,24 0,22 0,22
  toimisto- ja asiakaspalvelu 0,09 0,10 0,09 0,11 0,11
  Palvelu-, myynti- ja hoito 0,31 0,24 0,11 0,14 0,14
  rakennus-, korjaus-, valmistus 0,09 0,10 0,14 0,12 0,12
  Prosessi- ja kuljetus 0,05 0,07 0,15 0,15 0,14
Toimiala     
  teollisuus 0,07 0,10 0,29 0,39 0,33
  rakentaminen 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06
  tukku- ja vähittäiskauppa; korjaus 0,32 0,28 0,15 0,17 0,18
  majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,10 0,06 0,03 0,04 0,04
  kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 0,03 0,04 0,06 0,12 0,09
  rahoitustoiminta 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05
  Liike-elämän palvelut 0,13 0,14 0,15 0,09 0,12
  terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut 0,09 0,09 0,06 0,02 0,04
  muut yht. kunt. ja henk. koht. palvelut 0,11 0,11 0,07 0,03 0,05
Alue     
  Etelä-suomen lääni 0,44 0,46 0,55 0,82 0,70
  Länsi-suomen lääni 0,34 0,33 0,30 0,13 0,20
  itä-suomen lääni 0,12 0,11 0,08 0,03 0,05
  oulun lääni 0,07 0,08 0,06 0,02 0,03
  Lappi 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01
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KAK 2 /  2012

Yrityskohtaisia tietoja     
  kansallinen työehtosopimus 0,97 0,96 0,96 0,98 0,97
  käy ulkomaankauppaa 0,15 0,21 0,50 0,86 0,69
  taloudellinen kontrolli julkinen 0,01 0,02 0,04 0,13 0,09
  osakeyhtiö 0,55 0,64 0,81 0,89 0,84
N 13 407 39 261 138 425 299 550 490 643
Yksilöllisiä työntekijöitä 5 723 13 973 40 046 68 731 128 473
Yksilöllisiä yrityksiä 3 949 5 651 4 640 746 14 986
Huomioita: Ryhmien koulutusaste, koulutusala, ammattiryhmä, toimiala ja aluemuuttujien keskiarvot viittaavat kunkin 
muuttujan kokonaisosuuteen kyseisellä yrityskoolla. Esimerkiksi mikroyritysten havainnoista 18 prosentilla on tekniikan 
koulutus, kun yli 250 hengen yrityksissä tekniikan koulutus on 36 prosentilla.

LIITE 2. Käytetyt regressiomuuttujat

Henkilömuuttujat
•	 Ikä ja iän neliö 
•	 Sukupuoli
•	 Työsuhteen kesto ja työsuhteen keston neliö
•	 Osa-aikaisuus. kategoriat: 1) kokoaikainen ja 2) osa-aikainen.
•	 Palkkausmuoto. kategoriat: 1) kuukausipalkkainen ja 2) tuntipalkkainen.
•	 Koulutusaste. kategoriat: 1) perusaste, 2) alin korkea-aste, 3) alempi korkea-aste, 
 4) ylempi korkea-aste, 5) tutkijankoulutus. 
•	 Koulutusala. kategoriat: 1) Yleissivistävä koulutus, 2) kasvatustieteellinen ja 
 opettajankoulutus, 3) humanistinen ja taidealan koulutus, 4) kaupallinen ja 
 yht. kunt. tiet. koulutus, 5) luonnontieteellinen koulutus, 6) tekniikan koulutus, 
 7) maa- ja metsätaloudenkoulutus, 8) terveys- ja sosiaalialan koulutus, 
 9) palvelualojen koulutus, 10) koulutusala tuntematon.
•	 Ammattiryhmä. isCo2-taso. 26 eri ammattiryhmää. 

Yritysmuuttujat
•	 Työehtosopimuksen taso. kategoriat: 1) kansallinen sopimus, 2) yrityskohtainen sopimus, 
 3) ei työehtosopimusta. 
•	 Ulkomaan kauppa. kategoriat: 1) ei käy ulkomaan kauppaa, 2) harjoittaa tuontia tai 
 vientiä tai molempia.
•	 Taloudellinen kontrolli. kategoriat: 1) julkisenemmistöinen, 2) yksityinen.
•	 Yhtiömuoto. kategoriat: 1) osakeyhtiö, 2) muu yhtiömuoto.
•	 Toimiala. toL 2002 -luokituksen mukaan 13 ryhmää.
•	 Alue. kategoriat: manner-suomen maakunnat, yhteensä 18 luokkaa.


