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Artikkeleita 

Empiiriset palkkayhtälöt tuloksia 
1980- luvun tutkimuksista* 

JAAKKO PEHKONEN 

Kirjoituksessa tarkastellaan Suomen työmark
kinoita analysoivia empiirisiä palkkayhtälöitä. 
Palkkayhtälöitä tutkivaan katsaukseen on tar
vetta ainakin kahdesta eri syystä. Ensiksi pal
kanmuodostusta analysoivien empiiristen tut
kimusten määrä lisääntyi merkittävästi 1980-
luvulla. Kun 1970-luvun palkkayhtälöitä ana
lysoivissa Blomqvistin (1984) ja Tyrväisen 
(1982, 1984) katsauksissa tarkastellaan keski
määrin noin 10 erillistä palkkayhtälöä, niin tä
hän katsaukseen sisältyvien palkkayhtälöiden 
määrä on 26. Toiseksi yleinen kiinnostus pal
kanmuodostustukseen vaikuttavia tekijöitä koh
taan on lisääntynyt viime aikoina. Empiiristen 
palkkayhtälöiden systemaattinen tarkastelu voi 
siten antaa lisävalaistusta esimerkiksi työttö
myyden reaalipalkkavaikutuksista ja verotuk
sen kohtaannosta käytyyn keskusteluun. Kat
sauksessa tarkasteltujen palkkayhtälöiden em
piiriset tulokset voidaan jakaa kolmeen eri ryh
mään: tuloksiin, joita voidaan pitää suhteelli
sen luotettavina ja joista on jonkinasteinen yk
simielisyys; tuloksiin, jotka ovat kvalitatiivises
ti yhdensuuntaisia, mutta joiden kvantitatiivi
sesta merkityksestä ei ole luotettavaa käsitys
tä; ja tuloksiin, joiden luotettavuutta on tutki
mustulosten vähäisyyden vuoksi toistaiseksi 

* Kirjoitus perustuu Kansantaloustieteen päivillä 
Turussa 13. 2. 1991 pidettyyn esitelmään sekä Jy
väskylän yliopiston työelämän tutkimusyksikön jul
kaisusarjassa julkaistuun tutkimukseen (Pehkonen, 
1991). Kiitän Tor Erikssonia, Erkki Koskelaa ja 
Timo Tyrväistä kommenteista. Kirjoituksen kaikis
ta puutteista ja epäselvyyksistä vastaan kuitenkin 
itse. 
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hyvin vaikeaa arvioida. Ensimmäiseen ryh
mään kuuluvat palkanmuodostuksen ja tuotta
vuuden sekä palkanmuodostuksen ja työttö
myyden välistä suhdetta käsittelevät tulokset. 
Toiseen ryhmään kuuluvat tulokset tuloverojen, 
sosiaalivakuutusmaksujen ja suhteellisten hin
tojen reaalipalkkavaikutuksista. Kolmanteen 
ryhmään kuuluvat puolestaan työaikamuutos
ten reaalipalkkavaikutukset sekä palkanmuo
. dostusta ja työmarkkinoiden instituutioiden 
yhteyksiä valottavat tulokset. 

1. Empiiriset palkkayhtälöt 

Katsauksessa tarkastellaan 26 palkkayhtälöä, 
jotka on estimoitu 1980-luvulla. Yleiskuvan 
saamiseksi eri tutkimuksien pääpiirteet on 
koottu taulukkoon 1. Koska mukaanotettujen 
tutkimusten kokonaismäärä on varsin korkea, 
niitä ei esitellä yksittäin, vaan niiden keskei
siä ominaispiirteitä kommentoidaan lyhyesti.' 

1 Koska yksittäisten tutkimusten erillinen analy
sointi ei tässä kirjoituksessa ole tilanpuuteen takia 
mahdollista, kiinnostunutta lukijaa pyydetään tutus
tumaan joko alkuperäisiin tutkimuksiin tai Pehko
sen (1991) työhön, jossa tarkastellaan myös eri tut
kimusten taustalla olevia teoreettisia mallikehikoi
ta. Tarkastelua on rajattu myös siten, että katsauk
seen on otettu mukaan vain aikasarja-analyysiin pe
rustuvia ja kokonaispalkkoja analysoivia tutkimuk
sia. Täten katsauksen ulkopuolelle jäävät palkka
liukumia tai sopimuspalkkojen ja palkkaliukumien 
välisiä yhteyksiä analysoivat tutkimukset. 



Jaakko Pehkonen 

Taulukko 1. Katsauksessa tarkasteltavat tutkimukset. 

Tutkimus Malli Selitet- Aineisto Periodi Metodi Huom. 
tävä 

A (86) p/e DW teo/vuosi 1960-84 OLS P 
B (81) e/p DW teo/vuosi 1959~78 OLS 
B (88) p/e DW agg/vuosi 1960-84 OLS 
K (87) p/e DW teo/vuosi 1964-86 OLS Swr 
P (85) p/e DW agg/vuosi 1960-84 OLS 
S-T (85) e/p DW agg/4-vuosi 1962-79 FIML ECM 

1 (84) me DW teo/vuosi 1960-80 OLS TSLS 
H-H-K (90a) me DW teo/vuosi 1960-87 OLS SURE 
L-S (88) me DW teol2-vuosi 1969-86 OLS ulb 

A (89) u/s DW teo/vuosi 1960-86 TSLS P 
E (88) u/b Wr teo/vuosi 1960-85 OLS 
E-S-V (90) u/b Wc yksIvuosi 1960-85 IV 
H-H-K (90b) u/m W teo/vuosi 1960-87 SURE N,I 
H-H-K (90c) u/b Wc teo/vuosi 1960-87 OLS DWc 
P (88) u/b Wp agg/4-vuosi 1963-85 OLS 3PNS 
P (89) u/b Wp agg/4-vuosi 1972-82 IV 
P (90) u/b Wc toim/vuosi 1960-85 OLS 
T (88) u/b W yks/4-vuosi 1965-84 OLS teo/vuosi 
T (91) u/b Wr yksIvuosi 1967-87 OLS teo/4-vuosi 

A-M (88) u/m Wr teo/vuosi 1952-85 NLLS N 
B-L-N (86) l-n Wr teo/vuosi 1953-83 FIML N 
C-N (90) u/b DW teo/vuosi 1962-87 OLS ECM 
J-L-N-W (90) l-n Wr teo/vuosi 1953-85 OLS 
N-S (85) b/mc Wp teo/vuosi 1955-81 NLLS N 
OECD (86) p/e DW yksl2-vuosi 1971-85 TSLS 
OECD (89) e/p DW teo/vuosi 1965-86 OLS yks 

Selitykset: A=Asplund; B=Blomqvist; K=Kokko; P=Pehkonen; S-T=Saikkonen & Teräsvirta; I=Ingberg; H-H
K=Holm, Honkapohja & Koskela; L-S=Lilja & Santamäki; E=Eriksson; E-S-V=Eriksson, Suvanto & Vartia; 
T=Tyrväinen; A-M=Alogoskoufis & Manning; B-L-N=Bean, Layard &Nickell; C-N=Calmfors & Nymoen;J-L-N
W=Jackman, Layard, Nickell & Wadhwani; N-S=Newell & Symons; p/e=PhillipsIEFO-malli; mc=tasapainomalli; uI 
b=neuvottelumalli; u/m=monopoliliiton malli, u/s=Sarganin ay-malli;l-n=Layard-Nickell-malli; 
DW=nimellispalkkojen nousuvauhti; Wc=reaalinen kulutuspalkka; Wp=reaalinen tuotepalkka; Wr=reaalipalkka; 
W=nimellispalkka; yks=yksityinen sektori; teo=teollisuus; agg=koko kansantalous; toim=toimilakohtainen aineisto; 
ECM=virheenkorjausmalli; N=mallissa mukana työpanosyhtälö; P=mukana hintayhtälö; I=mukana investointi yhtälö; 
Swr=kynnysmalli. 

Empiirisistä palkkayhtälöistä voidaan tode
ta ensinnäkin, että ammattiliitto malli on ylei
sin teoriatausta empiiriselle palkkayhtälölle. 
Katsaukseen sisältyvistä 26 tutkimuksesta ay
mallikehikkoa on sovellettu kuudessatoista, 
EFO/ Phillips -kehikkoa seitsemässä ja tasapai
nolähestymistapaa kolmessa tutkimuksessa. Jos 
tarkasteluperiodi rajataan siten, että mukaan 
otetaan vain kaikkein uusimmat tutkimukset, 
on jako vieläkin selkeämpi. Esimerkiksi vuo
den 1987 jälkeen estimoiduista palkkayhtälöis
tä neljätoista kahdeksastatoista käyttää ay-ke
hikkoa. Kehitys vastaa nykyistä pohjoismais-

ta suuntausta, jossa korostetaan työmarkkinoi
den institutionaalisten piirteiden mukaanottoa 
palkanmuodostumisprosessia mallitettaessa. 
Huomattavaa kuitenkin on, että ammattiliiton 
talousteoriaa soveltavia palkkayhtälöitä ei ole 
yleensä johdettu ennalta tarkasti määritellystä 
rakenteellisesta kehikosta, vaan estimoidut 
palkkayhtälöt ovat ay-teoriaa hyväksikäyttäviä 
redusoidun muodon yhtälöitä. 

Analysoinnin kohteena on yleensä joko teh
dasteollisuuden tai yksityisen sektorin palkan
muodostus. Vain viidessä tutkimuksessa tarkas
telun kohteena on koko kansantalouden palkat, 
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ja vain kahdessa käsitellään yksittäisten toimi
alojen palkanmuodostusprosessia. On kuiten
kin huomattava, että palkkojen ohella myös 
työvoiman kysyntää analysoivissa tutkimuksis
sa työllisyyttä tarkastellaan varsin usein koko 
kansantalouden tasolla, vaikka palkkakehitys
tä on mitattu teollisuussektorin aineistolla 

Analysoitava aineisto on useimmiten vuosi
tason aikasarja-aineistoa. Vain Kokon (1987), 
Tyrväisen (1988, 1991) ja Pehkosen (1988, 
1989) sekä Saikkosen ja Teräsvirran (1985) 
töissä käytetään neljännesvuosiaineistoa. 
OECD:n (1986) ja Liljanja Santamäen (1988) 
tutkimuksissa analysoidaan puolestaan puoli
vuotisaineistoa. 

EFO/Phillips- ja tasapainoanalyysiin perus
tuvissa palkkayhtälöissä selitettävänä muuttu
jana on nimellispalkkojen nousuvauhti. Ay-ke
hikkoa soveltavissa palkkayhtälöissä selitettä
vänä muuttujana on yleensä reaalipalkka. Poik
keuksena tähän ovat Holmin ym. (1990b) ja 
Tyrväisen (1988) tutkimukset, joissa selitettä
vänä muuttujana on nimellispalkkataso sekä 
Asplundin (1989) tutkimus, jossa analysoidaan 
nimellispalkkojen nousuvauhtia. 

Palkkojen pitkän aikavälin kehitystä selittä
vinä muuttujina on yleisimmin käytetty työvoi
man tuottavuuskasvua kuvaavia muuttujia, ku
ten tuotannon ja työpanoksen tai pääoman ja 
työvoiman -suhdetta. Stationaarisista muuttu
jista työttömyysaste kuuluu ylivoimaisesti 
useinmiten palkkayhtälön selittäjien joukkoon. 

Monissa tutkimuksissa itse palkkakehitys ei 
ole päämielenkiinnon kohteena. Esimerkiksi 
Asplundin (1986, 1989), Holmin ym. (1990a, 
1990b) ja Ingbergin (1984) analyyseissä tutki
muskohteena on ennen kaikkea tuloverojen ja 
sosiaalivakuutusmaksujen nimellispalkkavaiku
tukset, kun taas Eriksson (1988) tarkastelee 
työttömyyden hysteresis -hypoteesia, Pehkonen 
(1985, 1988, 1989) ja Blomqvist (1988) keskit
tyvät työttömyyskehityksen analysointiin, Kok
ko (1987) Phillips-relaation stabiilisuuteen ja 
Saikkonen ja Teräsvirta (1985) palkka-hinta -
dynamiikkaan. Palkanmuodostusta tutkitaan 
kaikkein selkeimmin Tyrväisen (1988, 1991), 
Erikssonin ym. (1990) sekä Calmforsinja Ny
moenin (1990) tutkimuksissa. 
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2. Palkkakehitys pitkällä aikavälillä 

Taulukkoon 2 on kerätty reaalipalkkojen pitkän 
aikavälin kasvua selittäviä tekijöitä. Taulukosta 
on ensin huomattava, että lukuunottamatta 
EFO-kehikkoon perustuvaa Saikkosen ja Terä
virran (1985) tutkimusta, siinä on tuloksia vain 
ay-malleja soveltavista palkkayhtälöistä. Tämä 
selittyy sillä, että sekä Phillips/ EFO että tasa
painomalleissa analyysiin kohteena on yleisesti 
nimellispalkkojen nousuvauhti eivätkä reaali
palkat ja että näissä malleissa pitkän aikavä
lin palkkakehitys tulee huomioiduksi lähinnä 
mallin vakio termin kautta. 

Palkat ja tuottavuus 

Reaalipalkkojen trendikasvua selittävänä muut
tujana on yleisimmin käytetty joko pääomakan
ta/työpanos -muuttujaa (Eriksson, 1988; Eriks
son ym., 1990; Tyrväinen, 1991; Pehkonen, 
1988; Bean ym., 1986; Alogoskoufis ja Man
ning, 1988) tai tuotanto/työpanos -muuttujaa 
(Calmfors ja Nymoen, 1990; Pehkonen, 1989, 
1990; Saikkonen ja Teräsvirta, 1985). Tyrväi
sen (1988) työssä selittäjänä on käytetty pää
omakanta-muuttujasta ja teknistä kehitystä ap
proksimoivasta trendistä rakennettua indeksiä. 
Holmin ym. (1990b) työssä trendimuuttujana 
on pääomakanta. 2 

Tuottavuuskehitystä approksimoiva trendi
muuttuja on näissä tutkimuksissa keskeinen 
reaalipalkkojen pitkän aikavälin kasvua selit
tävä tekijä. Kun trendimuuttujana on käytetty 
tuotanto/työpanos -muuttujaa, tulokset viittaa
vat siihen, että muutokset tuottavuudessa vä
littyvät täysimääräisenä reaalipalkkoihin. Huo
mattava kuitenkin on, että Calmforsin ja Ny
moenin (1990) sekä Saikkosen ja Teräsvirran 
(1986) tutkimuksissa tämä tulos johtuu käyte
tystä mallirakenteesta (virheenkorjausmalli), 
eikä sitä ole testattu.3 Kun trendimuuttujana on 

2 Empiiristä käytäntöä, jossa esim. pääomakannas
ta ja työvoimapanoksesta konstruoidaan tuottavuus
kehitystä kuvaava muuttuja, on perusteltu sillä, että 
vain pääomakannan työvoimapanosta nopeammal
la kasvulla on vaikutusta reaalipalkkoihin. 

3 Calmforsinja Nymoenin (1990) tulosten mukaan 
lyhyellä aikavälillä reaalipalkkojen sopeutuminen 



Jaakko Pehkonen 

Taulukko 2. Palkanmuodostuksen pitkän aikavälin tekijät. 

Tutkimus Tuottavuus Työaika Työttömyys- Painostus-
avustukset voima 

C-N (90/Bl) 1.00b, e 0 0.32 
E (88/4/1) 0.32a 0.19i 0.23i 
E-S-V (90/3/2) 0.94a -0.61 -0.11i O.03i 
E-S-V (90/5/2) 0.99a -0.80 0.03i 
E-S-V (90/6/2) 0.78a -1.50 0.18 
H-H-K (90b/2) 0.52d 0 
T (88/7) 0.63c 0 0 ,0.13 
T (88/12) 0.38c -1.00e 0.03 0.25 
T (88/13) 0.56c -0.26 0.03 0.31 
T (91/p/4) 0.26a 0.18 
T (91/m/4) 0.17a 0.17 
P (88/3) 1.06a 0.05 
P (89/1) 1.11 b 0.01 0.03 
P (91/1/2c) 0.75b 0.24f 
P (91/2/2c) 0.62b -0.06i 
S-T(85/l1) 1.00b, e 

Selitykset: / /=alkuperäisen taulukon/yhtälön numero; O=mukana mallissa, mutta ei raportoitu tai ei tilastollisesti 
merkitsevä; -=ei mukana mallissa; a=pääomakantaltyövoima -suhde; b=tuotanto/työvoima(panos) -suhde; 
c=pääomakantamuuttujasta rakennettu indeksi; d=pääomakanta; e=rajoitettu ykköseksi; f=työttömyyskorvausten 
kattavuus; i=ei tilastollisesti merkitsevä. 

pääomakanta/työvoima -suhde tai pääomakan
tamuuttujasta rakennettu indeksi, ovat estimaa
tit keskimäärin hieman alhaisempia: Eriksso
nin (1988) ja Tyrväisen (1991) tulosten'mukaan 
vain noin 35 % tuottavuuden kasvusta näkyy 
korkeampina reaalipalkkoina, kun taas Tyrväi
sen (1988) ja Pehkosen (1990) mukaan vastaa
va luku on noin 60 %.4 

Palkat ja työaika 

Normaalityöaikaa kuvaavan muuttuja sisällyt
täminen palkkayhtälön selittäjäksi perustuu 
sekä ammattiliiton tavoitteisiin että työpanok
sen kysyntäfunktioon. Ensiksi työaika vaikut
taa ay-liikkeen hyötytasoon: mitä lyhyempi 
keskimääräinen työaika sitä korkeampi on hyö
tytaso, ceteris paribus. Toiseksi työaika vaikut
taa työllisten määrään: työajan lyhyentyminen 

tuottavuuskehitykseen on varsin hidasta (lyhyen ai
kavälin kerroinestimaatti saa arvon 0.09). 

4 Beanin ym. (1986) ja Alogoskoufisinja Mannin
gin (1988) tutkimuksissa tuottavuuskehitystä app
roksimoiva muuttuja kuuluu mallin selittäjien jouk
koon, mutta sen saamaa kerrointa ei ole kuitenkaan 
raportoitu. 

lisää työllisten lukumäärää muiden tekijöiden 
ollessa annettuna. 

Normaalityöajan muutosten vaikutusta palk
kakehitykseen on analysoitu Calmforsin ja Ny
moenin (1990), Erikssonin ym. (1990) sekä 
Tyrväisen (1988) tutkimuksissa. Kahden vii
meksimainitun tutkimuksen mukaan vuosityö
ajan lyhentäminen nostaa reaalisia tuntipalkko
ja: Molemmissa tutkimuksissa työaika-muuttu
jan kerroin on selkeästi negatiivinen. Tyrväi
sen tulokset vaihtelevat välillä -0.26 - -1.0 ja 
Erikssonin ym. välillä -0.62 - -1.6. Calmfor
sin ja Nymoenin (1990) mukaan työaikamuu
toksilla ei ole vaikutusta palkkoihin. Tulokset 
työaikamuutosten vaikutuksista vuotuisiin 
palkkatuloihin ovat epäselviä: vain Eriksson 
ym. raportoivat tuloksia, joiden mukaan nOf
maalityöajan lyhentäminen nostaa vuotui
sia palkkatuloja (kerroin -1.6). 

Palkat ja työttömyysavustukset 

Teoreettisten työmarkkinamallien mukaan 
palkkatuloille vaihtoehtoisten ansiomahdolli -
suuksien paraneminen, kuten työttömyysavus
tusten nousu, nostaa reaalipalkkoja vähentä-
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mällä efektiivistä työvoiman tarjontaa annetulla 
palkkatasolla sekä nostamalla ammattiliittojen 
reaalipalkkatavoitteita työttömyydestä aiheutu
vien kustannusten vähentyessä. 

Työttömyysavustusten palkkavaikutuksia 
erittelevä empiirinen evidenssi on vähäistä ja 
tulokset ovat hajanaisia. Eriksson (1988), joka 
käyttää muuttujana reaalista työttömyysavus
tusta, saajoustoestimaatiksi 0.19. Saatu kerroi
nestimaatti ei kuitenkaan poikkea tilastollisesti 
nollasta. Erikssonin ym. (1990) työttömyys
avustus-muuttujan jousto reaalipalkkojen suh
teen vaihtelee välillä -0.11-0.18. Tyrväinen 
(1988), joka käyttää selittävänä muuttujana 
korvaus suhdetta, saa joustoestimaatiksi 0.03. 
Pehkosen (1989, 1990) töissä työttömyysavus
tusten palkkavaikutuksia on mitattu kassakor
vausten kattavuudella (kassakorvausta saavien 
osuus kaikista työttömistä) sekä reaalisilla 
työttömyysavustuksilla. Tulokset vaihtelevat 
välillä -0.06-0.24 ollen osittain tilastollisesti 
heikkoja. Selkeimmän palkkaefektin raportoi 
Calmfors ja Nymoen (1990), jonka mukaan re
aalisten työttömyysavustusten nousu 10 pro
sentilla nostaa reaalipalkkoja noin 3 prosentilla. 

Palkat ja painostusvoima 

Empiirisessä palkanmuodostusta analysoi vas
sa kirjallisuudessa ammattiliiton painostusvoi
maa on approksimoitu useilla eri muuttujilla, 
mukaanlukien kokonaistyöttömyysaste, lakko
aktiivisuus, järjestäytymisaste (ammattiliiton 
jäsenistön suhteellinen osuus kaikista työnte
kijöistä), sekä järjestäytyneiden ja järjestäyty
mättömien työntekijöiden väliset palkkaerot.5 

5 Esimerkiksi EfolPhillips -malleissa työUömyys
asteen liittämistä palkkayhtälöön perusteltaan sillä, 
että ammattiliiton vaikutusmahdollisuudet riippuvat 
työmarkkinatilanteesta: työttömyyden ollessa alhaal
la ammattiliitolla on neuvotteluvoimaa, koska työn
antajien on vaikea saada korvaavaa työvoimaa. Kor
kean työttömyyden aikana ammattiliiton neuvotte
luvoima vastaavasti heikkenee. Ammattiliittojen ta
lousteoriaan tukeutuvissa malleissa, joissa palkka
tulema johdetaan työmarkkkinajärjestöjen yhteistoi
mintapeliin perustavasta neuvottelukehikosta, palk
karatkaisu - muiden tekijöiden ohella - riippuu 
ammattiliiton painostusvoimasta. Ay-malleissa neu-
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Kaksi viimeksimainittua muuttujaa ovat ehkä 
teoreettisesti parhaiten perusteltavissa olevat 
ammattiliiton painostusvoimaa kuvaavat muut
tujat, sillä työttömyysasteelle ja lakkoaktiivi
suudelle voidaan antaa muita vaihtoehtoisia 
tulkintoja. Esimerkiksi korkea lakkoaktiivisuus 
voi olla merkki ammattiliiton heikkoudesta, sil
lä jos työnantaja arvioi liiton vahvaksi, se pre
feroi aina palkkasovintoa lakon sijasta. Toisaal
ta on myös huomattava, että järjestäytymisas
tetta kuvaavan muuttujan käyttö ammattiliiton 
neuvottelu voimaa approksimoivana mittarina ei 
ole ongelmatonta, sillä sama järjestäytymisas
te voi liittyä eri aikoina erilaiseen ammattilii
ton militanssin asteeseen. Lisäksi järjestäyty
misasteen nousu lähelle 100 prosenttia ja am
mattiliittojen sulautuminen osaksi valtakoneis
toa, voi hyvinkin merkitä ammattiliiton mili
tanssin hiipumista (ks. esim. Tyrväinen, 1988). 

Ammattiliiton painostusvoiman vaikutusta 
reaalipalkkoihin on empiirisesti analysoitu vain 
Erikssonin (1988), Erikssonin ym. (1990), Peh
kosen (1988, 1989) sekä Tyrväisen (1988, 
1991) tutkimuksissa. Järjestäytymisastetta on 
käytetty palkkayhtälön selittäjänä sekä Tyrväi
sen (1988) että Erikssonin ym. (1990) tutki
muksissa. Lakkoaktiivisuutta kuvaavaa muut
tujaa on vastaavasti sovellettu Pehkosen (1988) 
työssä. Tulokset neuvotteluvoimaa approksi
moivan selittäjän vaikutuksesta reaalipalkkake
hitykseen ovat samansuuntaisia työttömyys
avustus-muuttujan kanssa: useissa tapauksissa 
selittäjä ei saa tilastollisesti merkitsevää ker
rointa ja/tai sen vaikutus palkkoihin on ollut 
suhteellisen vaatimatonta. Esimerkiksi Eriks
sonin (1988) ja Erikssonin ym. (1990) tutki
muksissa muuttuja ei saa tilastollisesti merkit
sevää kerrointa. Pehkonen (1988, 1989) rapor
toi samanlaisia tuloksia. Tyrväinen (1988), joka 
mittaa painostusvoimaa yksityisen sektorin jär
jestäytymisasteella, raportoi muista tutkimuk
sista poiketen suhteellisen voimakkaita palkka
vaikutuksia. Tulosten mukaan prosentin nou-

votteluvoiman käsite voidaan tuoda myös työllisyy
den määräytymisen tarkasteluun. Hyvä esimerkki 
tästä on Manningin (1987) kaksivaiheinen neuvot
telumalli, jossa ammattiliiton painostusvoimaa on 
tarkasteltu sekä palkkojen että työllisyyden osalta. 



Taulukko 3. Reaalipalkat ja työttömyys. 

Tutkimus Viivästetty 
palkka
termi 

(1) 

Työttö
myys
aste 
(2) 

Työttömyys
asteen 
viive 

(3) 

Jaakko Pehkonen 

Työttömyys
aste, pitkä 
aikaväli 

(4) 

1 Muuttujana on palkkataso (lnWp, InWc, InWr, InW) 

A-M (88/5) 0.99 
B-L-N (88/3) 0.30 
C-N (90/7) 
E (88/4/1) 0.34 
E-V -S (90/3/2) 
J-L-N-W (90) 0.91 
N-S (83/6c) 0.75 
P (88/3) 0.75 
P (89/1) 0.70 
P (90/1/1b) 0.32 
P (90/2/1c) 0.31 
T (91/7) 
T (91/12) 
T(91/13) 

-4.40* 
-2.10* 
-0.020 
-0.042 
-0.030 
-0.55* 
-0.46* 
-0.030 
-0.09* 
-0.024 
-0.065 
-0.031 
-0.048 
-0.028 

2.38 

0.38 
0.23 

0.09 

-202.40** 
-3.00 
-0.58 
-1.90 
-0.87 
-1.89 
-0.92 
-3.78 

0.00 
-0.62 
-1.27 
-0.75 
-0.90 
-0.68 

II Muuttujana on palkkojen muutosvauhti (DlnW, DW/W) 

A (89/4/14a) -3.26* -0.92 
A (89/6116a) -0.96 -0.96 
B (88/7) -0.73 -0.73 
K (87/4/1) 0.56 -0.004 -0.009 

-1.26 -1.26 
-0.49 -0.49 

L-S (88/9/1) 
OECD (86/ A2.1) 
OECD (89/A1.2) 
OECD (89/A1.2) 
P (85/2) 

-2.68* -0.78 
0.87+ -0.25 -0.91 

-0.90 -0.90 
S-T (85/11) -0.56i -254.00** 

Selitykset: Sarakkeissa (1)-(3) on esitetty tutkimuksissa raportoidut parametriestimaatitja sarakkeessa (4) tutkimuk
sen implikoima työttömyyden yhden prosenttiyksikön muutoksen pitkän aikavälin vaikutus palkkoihin prosentteina 
(osio 1) tai prosentti yksikköinä (osio II); *=työttömyysaste (osio 1) tai sen logaritmi (osio II); i=ei tilastollisesti 
merkitsevä; +=avoimen sektorin saman periodin palkka; **=ks. alaviite 8. 

su järjestäytymisasteessa nostaa reaalipalkko
ja yhdellä kolmasosa prosentilla. Kuitenkin, 
kuten Tyrväinen itsekin toteaa, saatua tulosta 
on tulkittava varovasti. 

3. Palkat ja työttömyys 

Työmarkkinatilannetta kuvaava työttömyysaste 
on selittävänä muuttujana niin ay-malleissa 
kuin EFO/ Phillips -malleihin perustuvissa 
palkkayhtälöissä. Ero mallikehikkojen välillä 
on siinä, että kun edellinen määrittää relaati
on reaalipalkkojen ja työttömyyden välille, niin 
jälkimmäisessä suhde on nimellispalkkojen 

nousuvauhdin ja työttömyyden välinen. Mal
leissa, jossa palkkayhtälö johdetaan työvoiman 
kysyntä- ja tarjontarelaatioista työmarkkinoi
den tasapainoehdon perusteella, työttömyysaste 
ei periaatteessa kuulu palkkayhtälön selittäji
en joukkoon. Työmarkkinoiden epätasapainon 
vaikutusta palkkakehitykseen ei näissäkään 
malleissa ole kuitenkaan täysin eliminoitu, 
vaan varsin usein palkkayhtälö on ad-hoc 
-luonteisesti täydennetty esimerkiksi tuotannon 
trendipoikkeamalla Taulukkoon 3 on kerätty 
palkka-työttömyys -relaatiota koskevia tulok
sia. Siinä on myös raportoitu palkkayhtälöiden 
dynamiikkaa valottavan selitettävän muuttujan 
viipymän kerroinestimaatti. 
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. Viivästetyn palkkatermin esiintymiseen 
palkkayhtälön selittäjänä on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota, sillä sitä ei voi täysin yk
sinkertaisesti liittää aggregoituun havaintoai
neistoon sen vuoksi, että sopimustoiminta on 
Suomessa keskittynyttä ja palkkasopimukset 
tehdään synkronoidusti. Spesifikaatiota on pe
rusteltu kahdella eri tavalla. Ensinnäkin palk
katermin viipymän liittämistä malliin on seli
tetty ay-tavoitteilla: edellisen periodin palkka
taso on ammattiliiton preferenssipalkka, johon 
neuvoteltavan periodin palkkatavoitteita verra
taan. 6 Toinen yleisesti käytetty perustelu on 
puhtaasti metodologinen: palkkayhtälö estimoi
daan käyttäen spesifikaatiota, jossa perusmal
liin tulevat kaikkien (potentiaalisten) selittäji
en niin kuin myös selitettävän muuttujan vii
pymät mallin lopullisen muodon määräytyes
sä tilastollisin kriteerein. Tälläiseen argumen
taatioontukeutuvat mm. Calmforsin ja Nymo
enin (1990), Erikssonin ym. (1990) ja Pehko
sen (1988, 1989 1990) tutkimukset.7 Ongelma
na tässä tapauksessa on, että selitettävän muut
tujan viipymän mukanaoloa mallissa ei välttä
mättä johdeta teoreettisesti. Pahimmillaan vii
västetty palkkatermi saattaa edustaa jonkin 
mallista poisjätetyn tekijän vaikutusta palkkoi
hin. 

Työttömyyden palkkavaikutukset tulevat 
voimakkaimmin esiin jo saman periodin aika
na. Ammattiliittoteoriaan tukeutuvissa malleis
sa, jossa selitettävänä muuttujana on muutamaa 
poikkeusta lukuunottamatta palkkataso, työttö
myyden nousun reaalipalkkoja laskeva välitön 
vaikutus on keskimäärin noin 70 prosenttia pit
kän aikavälin kokonaisvaikutuksesta. Kahta 
anomaliaa lukuunottamatta (Alogoskoufis ja 
Mannig sekä Saikkonen ja Teräsvirta) pitkän 
aikavälin tulokset ovat varsin samansuuntaisia.8 

6 Ks. esim. Newell ja Symons, (1985); Bean 
ym.,(1986); Alogoskoufis ja Manning, (1988). Näis
sä tutkimuksissa argumentaatio ei kuitenkaan ole 
formaalinen. Teoreettisesta mallista, missä viiväs
tetyn palkkatermin liittäminen palkkayhtälöön on 
selkeästi perusteltu, ks. esim. Holmlund (1989). 

7 Erikssonin ym. (1990) tutkimuksessa viivästet
ty muuttuja ei kuitenkaan saa tilastollisesti merkit
sevää kerrointa, joten se on poistettu mallista. 

8 Vaikka Alogoskoufisen ja Manningin tuloksia 
käsiteltäisiinkin Phillips-yhtälönä, on sen implikoi-
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Ay-mallikehikkoon tukeutuvien tutkimusten 
mukaan yhden prosenttiyksikön nousu työttö
myysasteessa laskee reaalipalkkoja keskimää
rin noin 1-2 prosenttia. Phillips/EFO -malleis
sa, missä selitettävänä muuttujana on nimellis
palkkojen nousuvauhti, työttömyyden palkka
vaikutukset ovat samansuuntaisia: yhden pro
senttiyksikön nousu työttömyysasteessa laskee 
nimellispalkkojen nousuvauhtia vajaalla pro
sen tti y ksikö llä. 

Lähes kaikissa ay-malleissa työttömyysaste 
on logaritmisessa muodossa. Spesifikaatio imp
likoi, että työttömyyden palkkoja laskeva vai
kutus heikkenee työttömyysasteen noustessa. 
Koska korkeaan työttömyysasteeseen liittyy 
pitkäaikaistyöttömyyden kasvu, saatujen tulok
sien on katsottu tukevan käsitystä työttömyy
den hysteresistä. Tätä näkemystä tukevat myös 
Alogoskoufisin ja Manningin (1988), Jackrlla
nin ym. (1990) sekä Newellin ja Symonsin 
(1985) tulokset, joissa työttömyysasteen viipy
män kerroin on positiivinen, vaikkakin oleel
lisesti saman periodin negatiivista kerrointa 
pienempi. Taulukossa 4 esitetyt Erikssonin 
(1988, 1990) palkanmuodostuksen ja työttö
myyden rakenteen yhteyksiä valaisevat tulok
set ovat samansuuntaisia: lyhytkestoisen (3-
6 kuukautta) työttömyyden palkkavaikutukset 
ovat pitkäaikaistyöttömyyden palkkavaikutuk
sia suuremmat. Kun työmarkkinatilannetta ku
vataan ammattiliittoon kuuluvien jäsenten työt
tömyysasteella, on työttömyyden nousun reaa
lipalkkoja hillitsevä vaikutus suurempi kuin 
tapauksessa, jossa työmarkkinatilannetta kuva
taan järjestäytymättömien työntekijöiden työt
tömyysasteeella. Tulos voidaan tulkita tueksi 
insider-outsider teorialle, jossa ammattiliiton 
ulkopuolisten (outsidereitten) avoimella työt
tömyydellä ei ole suoraa vaikutusta ammatti-

ma työttömyysvaikutus kohtuuttoman voimakas: kun 
palkkatermin viipymä rajoitetaan yhdeksi, malli en
nustaa, että yhden prosenttiyksikön nousu työttö
myysasteessa laskee reaalipalkkojen nousuvauhtia 2 
prosenttiyksiköllä. Saikkosen ja Teräsvirran tutki
muksessa työttömyysaste -muuttujan tilastollinen 
merkitsevyys on kyseenalainen (t-arvo 1.47). Kos
ka muuttuja on pidetty mukana alkuperäisessä vir
heenkorjausmalliin perustuvassa spesifikaatiossa, 
tasapainoratkaisuun perustuva muuttujan reaalipalk
kavaikutus on raportoitu myös tässä katsauksessa. 



Jaakko Pehkonen 

Taulukko 4. Reaalipalkat ja työttömyys; lisätuloksia. 

Tutkimus Työttömyysaste Työttömyys- Työttömyysaste 
asteen 

<3 kk <6kk >6kk muutos jäsen ei-jäsen 

E-S-V (90/4/3) -0.04 
E-S-V (90/4/4) -0.03 0 
E-S-V (90/4/1) O.OSi -0.09 0.03i 
E (88/S/1) O.OSi 0.13 0.03 
E-S-V (90/S/1) -0.03 
E-S-V (90/S/2) -0.09 0.04i 
E (88/4/2) -0.06 
P (89/1) -0.09 
C-N (90/10) O.OSi* -0.01 

Selitykset: i=ei tilastollisesti merkitseva; O=mukana mallissa, mutta ei raportoitu; *=pitkäaikaistyöttömien suhteellinen 
osuus. 

liiton palkkatavoitteisiin. Tulos voidaan myös 
nähdä tukena hysteresis -ilmiön insider-outsi
der taustalle: mitä nopeammin ammattiliiton 
(kassa)jäsenyys menetetään, sitä vähemmän 
avoin työttömyys vaikuttaa palkkoihin ja sitä 
pysyvämpää työttömyys on. Merkille pantavaa 
kuitenkin on, että työttömyyden puhdas hyste
resismahdollisuus saa tukea vain kahdessa tut
kimuksessa (Calmfors ja Nymoen; 1990; Peh
konen, 1989).9 

4. Palkat ja verokiila 

Sosiaalivakuutusmaksut 

Käsitykset sosiaalivakuutusmaksujen kohtaan
nosta vaihtelevat niiden täydellisestä eteenpäin 
siirtymisestä työvoimakustannuksiin aina nii
den täydelliseen taaksepäin siirtymiseen alhai
semmiksi nimellispalkoiksi. Sosiaalivakuutus
maksujen täydellinen tai osittainen eteenpäin 
siirtyminen merkitsee sitä, että sotu-maksujen 
nosto lisää työnantajan reaalisia palkkakustan
nuksia ja heikentää siten työllisyyttä. Sosiaa
livakuutusmaksujen täydellinen taaksepäin siir
tyminen nimellispalkkoihin taas merkitsee sitä, 

9 Empiirisiä tuloksia palkkojen ja työttömyyden 
välisen relaation mahdollisista epälineaarisuuksista, 
kuten myös hysteresis -ilmiöstä, on vähän ja ne ovat 
epäselviä; ks. lähemmin Pehkonen (1990) ja Tyrväi
nen (1991). 

että sotu-maksujen tasolla ei ole vaikutusta re
aalisiin palkkakustannuksiin. 10 

Yleisvaikutelma taulukoissa 5a ja 5b rapor
toiduista empiirisistä tuloksista on, että lyhy
ellä aikavälillä sosiaalivakuutusmaksujen nou
susta lähes puolet välittyy eteenpäin työvoima
kustannuksiin. Tutkimuksista lasketun keskiar
voestimaatin mukaan yhden prosentin nousu 
sotu-muuttujassa (1 +sotu) laskee nimellispalk
koja noin 0.6 prosenttia. Vastaavasti pitkällä 
aikavälillä sosiaalivakuutusmaksuilla ei näytä 
olevan kovin merkittävää vaikutusta reaalisten 
työvoimakustannusten tasoon, sillä sotu-mak
sujen nousu kompensoituu lähes täysimääräi
sesti alhaisempana nimellispalkkakehityksenä, 
ts. yhden prosentin nousu sotu-muuttujassa 
nostaa reaalisia tuotepalkkoja vain noin 0.2 
prosenttia. Miten luotettava tämä yleisvaikutel
ma on? Tarkastellaan aluksi differenssimalleis
ta saatuja tuloksia. 

Asplundin (1986) Phillips -kehikkoa sovel
tavassa tutkimuksessa selitettävänämuuttuja
na on teollisuus sektorin nimellispalkkojen nou
suvauhti. Vuosia 1961-84 ja 1961-74 kos
kevien tulosten mukaan sotu-maksujen nousus
ta johtuva työvoimakustannusten lisäys jää täy
sin työnantajien maksettavaksi, ts. nimellis
palkkayhtälössä sotu-muuttujan kerroin on nol-

10 Keskustelusta katso esim. Asplund (1989), 
Holmlund (1983), Holmlund ym. (1989) sekä Tyr
väinen (1988). Sotu-maksuista noin 2/

3 
on eläkeva

kuutusmaksuja ja loput 1/
3 

sosiaaliturvamaksuja. 
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Taulukko 5a. Palkkayhtäläiden implikoimia tuloksia verotuksen kohtaannosta; vaikutukset nimellispalk
koihin. 

Tutkimus Tuloverot Sosiaaliva-
kuutusmaksut 

(1-vero%) (1+sotu%) 

A (86/2) -0.65 -0.06i 
A (86/3/1) -0.11 -O.OOi 
A (86/3/2) -0.45 -0.54 
A (89/3/13a) -0.04i -0.26 
A (89/4/14a) -0.41i -0.16i 
A (89/5/15a) -0.12i -0.21 
A (89/6/16a) -0.3li -0.09i 
H-H-K (90b/1) -0.42 -0.18 
L-S (88/9/1) -0.16i -0.80i 
L-S (88/9/2) -0.14i -1.67 
L-S (88/9/3) -0.27i -0.82i 
1 (85/2b/l) -0.56 -0.45i 
1 (85/2b/5) -0.75 -0.25 
1 (85/4b/1) -0.78 -0.82 
1 (85/4b/5) -0.75 -0.25 
T (88/p/7) -0.53 -1.18 
T (88/mI12) -0.24 -1.04 
T (88/m/13) -0.34 -2.34 
Ka (kaikki) -0.39 -0.61 
Ka (pl. i) -0.50 -0.79 

Selitykset: Asplundin (1986, 1989) tutkimuksissa selittäjinä on joko Dln(s) sotu-muuttujan tapauksessa ja joko Dln(t) 
tai Dtlt tuloveromuuttujan tapauksessa. Kerroin on transformoitu vastaamaan muissa tutkimuksissa käytettyä muotoa 
In(1+s) tai In(1-t). Taulukossa 5b samanlainen transformaatio on tehty Beanin ym. (1986) ja Pehkosen (1988) 
tuloksille; i=ei tilastollisesti merkitsevä. 

la. Vastaavasti periodilta 1976-84 saatujen tu
losten mukaan noin puolet sotu-maksujen muu
toksista kompensoituu vastaikkaissuuntaisina 
nimellispalkkamuutoksina: sotu-maksujen nou
sustajohtuva 10 prosentin työvoimakustannus
ten lisäys laskee nimellispalkkoja noin 5 pro
senttia. Havaintojen vähyyden takia johtopää
tökseen on kuitenkin suhtauduttava varoen. 

Asplundin vuoden 1989 tutkimuksen impli
koimat nimellispalkkavaikutukset ovat saman
suuntaisia: sotu-maksujen noususta johtuva 10 
prosentin työvoimakustannusten lisäys laskee 
nimellispalkkoja keskimäärin noin 2 prosent
tia. Koska kahdessa tapauksessa neljästä ker
roin ei kuitenkaan poikkea tilastollisesti nollas
ta, tuloksien voidaan katsoa tukevan käsitys
tä, että lyhyellä aikavälillä sotu-maksujen muu
tokset välittyvät täysimääräisinä työvoimakus
tannuksiin. II Tulosta arvioitaessa on kuitenkin 
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huomattava, että palkkayhtälön selityskyky on 
lähes täysin edellisen periodin nettoansioita 
mittitavan muuttujan varassa. 12 

Ingbergin (1984) tutkimuksessa analysoi
daan teollisuus sektorin nimellispalkkojen ke
hitystä vuosina 1960-80. Ingberg estimoi 
palkkayhtälön käyttäen kahta vaihtoehtoista 
spesifikaatiota, joista toinen sisältää työmark
kinamuuttujan ja toinen ei. Palkkayhtälöitä tes
tataan tasapainomallin generoimien parametri
rajoitusten suhteen. Palkkamallin stabi: Ii suut-

II Asplund raportoi 16 palkkayhtälöä, joista seit
semässä sotu-muuttuja saa tilastollisesti (5 %) mer
kitsevän kertoimen. 

12 Mallissa on kaksi ei-stationaarista muuttujaa: 
edellisen periodin nettoansiot ja lineaarinen trendi. 
Edellisen muuttujan kerroin vaihtelee välillä 
(-50.32)-(-50.11) muuttujan keskiarvon ollessa 
10.5. 



Jaakko Pehkonen 

Taulukko 5b. Tuloksia verotuksen kohtaannosta; vaikutukset reaaliseen tuotepalkkaan. 

Tutkimus Tuloverot Sosiaaliva- Suhteelliset 
kuutusmaksut hinnat 

(l-vero%) (1+sotu%) (Pc/Pp) 

B-L-N (86/3)*+ -0.13 0.18 0.17a 
B-L-N (86/3)* -0.19 0.26 0.24a 
C-N (90/B.2)+ O.OOb 0.17 0.86 
C-N (90/B.l) O.OOb 0.00 0.00 
E-S-V (90/3/2)* -0.06 0.06 0.06 
E-S-V (90/5/2)* -0.12 0.12 0.12 
E-S-V (90/6/2) -O.Olc 0.01 0.94a 
E-S-V (90/6/3) -0.02 ~0.43 0.97a 
H-H-K (90b/l) -0.48 0.78 
H-H-K (90c/#1) 0.05 0.04 1.00 
H-K-K (90c/#2)* -0.58 0.58 0.58 
H-H~K (90c/#3)*+ -0.72 0.72 0.72 
H-H-K (90c/#4)+ -0.42 0.57 
N-S (85/6c)*+ -0.63 0.63 0.63 
P (88/3)+ -0.75 1.01 O.OOh 
P (88/3) -0.75 0.00 O.OOh 
P (8911) O.OOb O.OOb O.OOh 
P (901lIlb) -1.00d 0.33 0.90e 
T (88/pl7) -0.48 O.OOf -e 
T (88/mIl2) -0.53 O.OOf 1.0d 
T (88/mIl3) -0.16 O;OOf -e 
T (91/pll) -0.86 0.17 1.00d 
T (91/p/4) -0.70 0.24 1.00d 
Ka (kaikki) -0.36 0.22 0.55 
Ka(pl.+) -0.33 0.14 0.55 

Selitykset: *=selittäjänä verokiila; *+=selittäjänä verokiila, lyhyen aikavälin vaikutus; +=veromuuttujat estimoitu 
erikseen, lyhyen aikavälin vaikutus; a=tulos viittaa muuttujaan Pi/Pp; b=selittäjä mukana tuotepalkkayhtälössä, mutta 
ei tilastollisesti merkitsevä; c=sotu- ja tuloveromuuttujien kertoimet yhtä suuria, aineisto hyväksyy rajoituksen; d=Pc 
palkkojen deflaattorina, muuttujamukana kulutuspalkkayhtälössä mutta ei tilastollisesti merkitsevä; e=Pc palkkojen 
deflaattorina, PclP muuttuja jaettu kahteen eri komponenttiin; f=sotu-muuttuja rajoitettu arvoon -1 nimellispalkkayh
tälössä; h=PclPp ei selittäjänä tuotepalkkayhtälössä; #1-#4=H-H-K (1990, s. 42). 

ta puolestaan analysoidaan estimoimalla yhtä
löt osaperiodeille. 

Ingbergin preferoimissa palkkayhtälöissä 
sotu-muuttujan parametriestimaatti vaihtelee 
välillä -0.2 - -0.4. 13 Sosiaalivakuutusmaksu
jen nostaminen siten, että työnantajan palkka
kustannukset nousevat 10 prosenttia kiinteällä 
palkkatasolla, laskee nimellispalkkoja lyhyel
lä aikavälillä noin 3 prosenttia. Tuloksen luo
tettavuus on kuitenkin kyseenalainen kahdes
ta eri syystä. Ensinnäkin sotu-maksujen osalta 
tutkimuksessa raportoidut parametriestimaatit 
vaihtelevat välillä 0.0 - -2.41. Toiseksi esti-

13 Taulukossa 5a estimaatit vaihtelevat välillä -
0.25- -0.82. 

moidusta palkkayhtälöstä johdetun työllisyys
yhtälön heikko selityskyky kyseenalaistaa käy
tetyn tasapainokehikon käyttökelpoisuuden 
työmarkkina-analyysin lähtökohtana. 

Holm ym. (1990a) selittävät nimellispalkko
jen muutoksia teollisuudessa ajanjaksolla 
1960-87. Estimoitava palkkayhtälö vastaa 
Ingbergin (1984) tutkimuksessa sovellettua 
mallia sillä erotuksella, että Holmin tutkimuk
sessa työvoiman kysyntäyhtälön kautta tuleva 
pääoman käyttökustannusmuuttuja sisältyy 
palkkayhtälön selittäjiin. Palkkayhtälö estimoi
daan pienimmän neliösumman menetelmällä 
sekä systeemiestimointina, jolloin mukana ovat 
sekä työpanoksen (työtunnit) että pääoman ky
syntäyhtälöt. Holmin ym. estimaatti sotu-muut-
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tujalle on -0.18, ts. sotu-maksujen noususta 
johtuva 10 prosentin työvoimakustannusten li
säys laskee nimellispalkkoja vajaalla 2 prosen
tilla. Palkkayhtälöstä on kuitenkin huomattava, 
että aineisto ei hyväksy tasapainokehikon imp
likoimaa tuottaja- ja kuluttajahintojen homo;. 
geenisuusrajoitusta. Lisäksi käytetyn tasapai
nokehikon käyttökelpoisuutta ei analysoida 
Ingbergin tapaan tarkastelemallaestimoidun 
palkkamallin implikoimaa työllisyysuraa. 

Liljanja Santamäen (1988) tutkimuksen läh
tökohtana on nimellis- ja reaalipalkkajäykkyy
den salliva työmarkkinoiden tasapainomalli. 
Teollisuussektorilta (vuodet 1969-86) saadut 
estimaatit vaihtelevat sotu-muuttujan osalta 
välillä -0.80 -1.67. Suurinta estimaattia lu
kuunottamatta, joka implikoi nimellispalkkojen 
ylikompensoitumista sotu-muuttujassa tapahtu
viin muutoksiin, kertoimet eivät kuitenkaan ole 
tilastollisesti merkitseviä. 

Tyrväisen (1988) tutkimuksen lähtökohtana 
on neuvottelumalli. Palkkayhtälö estimoidaan 
käyttäen neljännesvuosiaineistoa periodilta 
1965-85 sekä 1972-85. Analysoinnin koh
teena on sekä tehdasteollisuus että yksityinen 
sektori (pl. metsä;. ja maatalous). Mielenkiin
non pääkohteena on pitkän aikavälin vaikutuk
set, mutta myös lyhyen aikavälin dynamiikkaa 
jäljitetään virheenkorjausyhtälöiden avulla. 
Tuloksien mukaan nimellispalkkakompensaa
tio on täydellinen ja lähes välitön: lyhyen ajan 
estimaatit vaihtelevat välillä -1.04 
-2.34. Tuloksia on kuitenkin arvioitava varo
en, koska nimellispalkkojen ylikompensoitu
mista sotu-maksujen muutoksiin implikoimat 
tulokset eivät ole a-priori käsitysten mukai
sia. 14 

Taulukossa 5a raportoitujen sotu-muuttujan 
parametriestimaattien aritmeettinen keskiarvo, 
ilman subjektiivisia painotuksia eri tutkimuk
sille, on noin -0.61. Jos esim. Tyrväisen (1988) 
tai Liljan ja Santamäen (1988) tuloksia, jotka 
implikoivat sotu-maksujen täydellistä ja lähes 

14 Tutkimuksen lyhyen aikavälin tuloksia arvioi
taessa on huomattava, että mallin virheenkorjausdy
namiikka vaikuttaa nopeasti, joten lyhyen aikavälin 
vaikutuksia tulee tarkastella dynaamisten simuloin
tien avulla. 

436 

välitöntä siirtymistä alhaisempiin nimellispalk
koihin, ei huomioida, saadaan keskiarvoksi yli 
puolta pienempi estimaatti (-0.26). 

Sotu-maksujen vaikutuksia reaaliseen tuo
tepalkkaan on tarkasteltu taulukossa 5b. Kos
ka kaikissa tutkimuksissa selitettävänä muut
tujana ei ole reaalinen tuotepalkka, vaan joko 
reaalinen kulutuspalkka, reaalipalkka tai nimel
lispalkkataso, estimaatit on transformoitu siten, 
että selittäväksi muuttujaksi on saatu reaalinen 
tuotepalkka. Tämä rakenne on generoinut yh
tälöihin monissa tapauksissa tuloksia, jotka on 
merkitty huomautuksella »johdettu».ls 

Yleisvaikutelma taulukossa 5b raportoiduis
ta tuloksista on, että pitkällä aikavälillä sosi
aalivakuutusmaksuilla ei ole kovin merkittävää 
vaikutusta työvoimakustannuksiin, ts. ne siir
tyvät merkittävissä määrin taaksepäin alhai
sempiin nimellispalkkoihin. Tuloksien impli
koima keskiarvoestimaatti on 0.22: vain noin 
20 prosenttia sotu-maksuista jää työnantajien 
maksettavaksi. Jos taulukossa 5b raportoituja 
lyhyen aikavälin vaikutuksia kuvaavia esti
maatteja (merkitty +) ei huomioida, keskiarvo
estimaatiksi saadaan 0.14 prosenttia. 

On aiheellista kysyä, miten luotettavasti näi
hin estimaatteihin voidaan suhtautua. Tarkas
tellaan ensin lähemmin sotu-maksujen täydel
listä taaksepäin siirtymistä raportoivia tutki
muksia, joita ovat Calmforsin ja Nymoenin 
(1990), Erikssonin ym. (1990/612), Pehkosen 
(1988, 1989) ja Tyrväisen (1988) tutkimukset. 16 

Tutkimuksista on huomattava ensinnäkin, että 
ay-mallikehikon implikoimaa verokiilarajoitus
ta ei testata Calmforsin ja Nymoenin (1990), 
Pehkosen (1988, 1989) eikä Tyrväisen (1988) 
tutkimuksissa. Holm ym. (1990c) esittävät, että 
jos ay-kehikon implikoima verokiilarajoitus 
pakotettaisiin esimerkiksi Tyrväisen estimoi
maan neuvottelumalliin, sotumuuttujan kerroin 
vaihtelisi todennäköisesti välillä 0.15-0.85. 17 

Toisaalta Erikssonin ym. (1990) tutkimukses-

15 Katso taulukon 5b alaviitteet. 
16 Lähes täysimääräistä taaksepäin siirtymistä imp

likoivat myös Bean ym. (1986), Eriksson ym. (1990/ 
3/2-5/2), Holm ym. 1990cll), Pehkonen (1990) ja 
Tyrväinen (1991). Näissä tutkimuksissa sotu-muut
tujan kerroin on välillä 0.06-0.33. 



sa verokiilarajoitus tulee hyväksytyksi vain 
sotu- ja tuloveromuuttujien osalta, ei suhteel
listen hintojen osalta. Kun verokiilarajoitus 
pakotetaan aineistoon, sen kerroin vaihtelee 
välillä 0.06-0.12. 

Tyrväisen (1988) tuloksia, joiden mukaan 
sosiaalivakuutusmaksut siirtyvät täydellisesti 
taaksepäin alhaisempiin nimellispalkkoihin, on 
arvioitava varoen, koska ne perustavat rajoitet
tuihin estimointeihin. Huomattava on, että va
paista estimoinneista saadut tulokset implikoi
vat nimellispalkkoj en y likompensoitumista 
sotu-muutoksiin - tulos, joka ei ole a-priori 
käsityksen mukainen. Vastaavasti Pehkosen 
(1989) tutkimuksessa, jossa selitettävänä muut
tujana on reaalinen tuotepalkka, sotu-muuttu
jan kerroin on itseasiassa hyvin lähellä arvoa 
yksi, vaikka se ei ole tilastollisesti merkitse
vä. 

Tuloksia, joiden mukaan merkittävä osa 
sotu-maksuista siirtyy eteenpäin työvoimakus
tannuksiin, raportoivat puolestaan Holm ym. 
(1990b), Holm ym. (1990c/2-4), Newellja Sy
mons (1985) ja Pehkonen (1988). Näistä tulok
sista on huomattava, että Newellin ja Symon
sin (1985), Pehkosen (1988+) sekä Holmin ym. 
(1990c/2) tulokset ovat lyhyen aikavälin tulok
sia. Newellin ja Symonsin tutkimuksessa selit
täjänä on verokiilan muutos, Pehkosella (1988) 
sotu-termin muutos ja Holmilla ym. (1990c/3-
4) selitettävänä muuttujana on reaalisen kulu
tuspalkan muutos. Myös Holmin ym. (1990b) 
estimaatti (0.78) voidaan tulkita lyhyen aika
välin tulokseksi, koska malli ei implikoi seli
tettävänä muuttujana olevan nimellispalkan 
homogeenisuutta hintamuutoksiin. Holmin ym. 
(1990c/2) tutkimuksessa verokiila-muuttujan 
kerroin on 0.58. Tulos viittaa sotu-maksujen 
merkittävään eteenpäin siirtymiseen pitkällä 
aikavälillä. Tulos on sikäli mielenkiintoinen, 
että tutkimuksessa käytetty malli poikkeaa 
Erikssonin ym. (1990) työssä käytetystä mal
lista neljässä suhteessa: (a) yksityisen sektorin 
sijasta mallissa analysoidaan teollisuussektoria; 
(b) pääoma/työvoima -muuttujan sijasta on 

17 On huomattava, että Holmin ym. laskelma ei 
perustu estimointituloksiin, vaan se on arvioitu muil
la perusteilla. 
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käytetty pääoma/työpanos -muuttujaa; (c) teo
reettisen säännöllisen työajan sijasta on käytet
ty normaalia työpanosta (tunnit ilman ylitöitä/ 
vuosi); (d) Holmin ym. tutkimuksessa tutkimus
periodi on kahta vuotta pidempi. Erilaiset tu
lokset kyseenalaistavat käytetyn mallin robus
tisuuden jo varsin pienille spesifikaatiomuutok
sille. 

Tarkastellaan vielä lähemmin tutkimuksia, 
joissa reaalista tuote- ja kulutuspalkkaa erot
tavat tekijät on koottu yhdeksi verokiilamuut
tujaksi. Nämä tutkimukset ovat Eriksson ym. 
(1990/3/2; /5/3), Bean ym. (1986) ja Holm ym. 
(1990c/2). Erikssonin ym. estimaatit vaihtele
vat välillä 0.06-0.12, Beanin yrrt. estimaatti on 
0.24 ja Holmin 0.58. Keskiarvo näistä rajoite
tuista malleista on 0.25. Tulos implikoi, että 
noin 25 prosenttia sotu-maksuista jää työnan
tajien kannettavaksi. Estimaatti on lähellä kaik
kien tulosten keskiarvoa. 

Tuloverotus 

Yleinen käsitys on, että tuloverotuksen kiris
täminen, joka vähentää palkansaajien käteen
jäävää tuloa annetulla nimellispalkkatasolla, 
johtaa nimellispalkkakompensaatioihin ja siten 
työnantajan reaalisten palkkakustannusten nou
suun. Vastaavasti tuloveroasteen laskun olete
taan hillitsevän nimellispalkkojen nousua. 18 

Taulukoiden 5a ja 5b sarakkeisiin 1 koottujen 
tuloksien antama yleisvaikutelma onkin pää
osin tämän käsityksen mukainen: tuloverotuk
sen kiristyminen (keventyminen) nostaa (las
kee) nimellispalkkoja lisäten (pienentäen) si
ten reaalisia työvoimakustannuksia. Näkemys 
ei kuitenkaan saa täysin varauksetonta tukea, 
sillä varsin merkittävä osa tutkimuksista rapor
toi tuloksia, joiden mukaan tuloveromuutoksil
la ei ole vaikutusta reaalisiin tuotepalkkoihin. 

Tarkastellaan ensin differenssimalleista saa
tuja lyhyen aikavälin estimaatteja. Asplundin 
(1986), Holmin ym. (1990a) ja Tyrväisen 
(1988) tutkimusten mukaan noin 40 prosenttia 

18 On huomattava, että teoreettisissa ay-malleissa 
tuloverotuksen palkkavaikutukset eivät ole yksi
selitteisiä; ks. lähemmin Holmlund (1989). 
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marginaali veron kiristymisestä aiheutuvasta 
nettoreaalitulojen laskusta kompensoituu ni
mellispalkkojen nousuna. Holmin ym. esti
maatti tulovero-muuttujalle on 0.42, Asplundin 
estimaatit vaihtelevat välillä 0.11-0.65 ja Tyr
väisen välillä 0.24-0.54. 

Nämä tulokset ovat samansuuntaisia Ingber
gin (1984) tutkimuksen antamien tulosten kans
sa, jotka viittavat suuruusluokkaa 0.56-0.78 
oleviin kompensaatioihin. Liljan ja Santamä
en (1988) tutkimus puolestaan viittaa keski
määrin hieman alhaisempaan nimellispalkko
jen muutokseen. Heillä tulovero-muuttujana 
käytetyn marginaalivero asteen estimaatti vaih
teleevälillä 0.14-0.27. Nämä tulokset eivät 
poikkea oleellisesti Asplundin (1989) tuloksis
ta, joiden mukaan tuloveroasteen muutoksilla 
ei ole vaikutusta nimellispalkkoihin ja siten 
reaalisiin työvoimakustannuksiin, ts. tulovero
muuttujan kerroin saa estimaattiarvon 0 nimel
lispalkkayhtälössä. 

Pitkän aikavälin vaikutuksia kuvaavista mal
leista saadut tulokset ovat samansuuntaisia: osa 
niistä tukee varsin merkittävää nettoreaalitulo
jen korvautumista tuloveromuutosten suhteen, 
kun taas osa viittaa vain varsin vähäisiin kom
pensaatioihin. Keskiarvo tasomalleista on 
-0.36, joka on lähes sama kuin nimellispalkkoja 
analysoivien differenssimallien implikoima 
keskiarvoestimaatti. 

TyrVäisen (1988) tulosten mukaan noin 50 
prosenttia marginaaliveron kiristymisestä ai
heutuvasta nettoreaalitulojen laskusta kompen
soituu pitkällä aikavälillä nimellispalkkojen 
kohoamisena. Tyrväisen (1991) estimaatit ovat 
hieman korkeampia 0.78-0.86. Samaa suu
ruusluokkaa olevia vaikutuskertoimia raportoi
vC)lt myös Pehkonen (1988), Holm ym. (1990b; 
1990c/2-4) sekä Newellja Symons (1985). 

Oleellisesti alhaisempia estimaatteja rapor
toivat Bean ja Symons (1986) ja Eriksson ym. 
(1990/5/2; 3/2). Näiden tutkimusten mukaan 
vain noin 15 prosenttia marginaaliveron kiris
tymisestä aiheutuvasta nettoreaalitulojen las
kusta kompensoituu pitkällä aikavälillä nimel
lispalkkojen nousuna. Tuloksia, joiden mukaan 
tuloveromuutoksilla ei ole vaikutusta reaaliseen 
tuotepalkkaan, raportoivat puolestaan Calmfors 
ja Nymoen (1990), Eriksson ym. (1990/6/2-
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3), Holm ym. (1990c/l) ja Pehkonen (1989). 
Näiden tutkimusten mukaan muutokset tulove
roissa siirtyvät täysimääräisinä reaaliseen ku
lutuspalkkaan. 

Koska tulokset tuloveromuutosten varsin 
vähäisistä nimellispalkkavaikutuksista kyseen
alaistavat verohuojennuksiin tukeutuvan työ
markkinapolitiikan tehokkuuden, on tuloksia 
näiltä osin syytä tarkastella lähemmin. Poikke
avatko tuloverojen täydellistä eteenpäin siirty
mistä implikoivat tutkimukset joillakin tavoin 
muista tutkimuksista? Aloitetaan selitettäväs
tä muuttujasta. 

Täydellistä »veroilluusiota» implikoivia tu
loksia raportoidaan neljässä kolmea erilaista 
palkkamuuttujaa analysoivassa tutkimuksessa. 
Calmforsin ja Nymoenin (1990) ja Pehkosen 
(1989) tutkimuksissa, joissa selitettävänä muut
tujana on reaalinen tuotepalkka, tuloveroaste ei 
ole tilastollisesti merkitsevä selittäjä. Asplund 
(1986, 1989) ja Lilja ja Santamäki (1988), jot
ka selittävät nimellispalkkojen nousuvauhtia, 
päätyvät vastaavaan tulokseen. Erikssonin ym. 
(1990) tutkimuksessa, jossa selitettävänä muut
tujana on reaalinen kulutuspalkka, tulovero
muuttujan kerroin saa puolestaan arvon 1. Täs
sä suhteessa eroja tutkimuksiin, jotka implikoi
vat tuloveromuutosten varsin merkittäviä tuo
tepalkkavaikutuksia, ei ole. 

Tutkimukset eivät myöskään poikkea oleel
lisesti käytetyn aikaperiodin tai aineiston suh
teen muista tutkimuksista, sillä esimerkiksi eri 
suuruusluokkaa olevia estimaatteja raportoivis.:. 
sa Tyrväisen (1991) ja Eriksson ym. (1990) 
tutkimuksissa on käytetty samaa aineistoa (yk
sityinen sektori). Tosin Tyrväisen analyysi kat
taa vuodet 1965-87 kun taas Erikssonin ym. 
vuodet 1960-85. 

Tuloveromuutosten täysimääräistä siirtymis
tä suoraan reaalisiin kulutuspalkkoihin impli
koi via tuloksia on kuitenkin syytä arvioida 
kriittisesti monestakin syystä. Ensinnäkin kun 
Erikssonin ym. (1990) tutkimuksessa selittäji
nä ovat sekä keskimääräinen että marginaali
nen tuloveroaste, tulokset viittaavat jälkimmäi
sen muuttujan osalta varsin merkittäviin tuo
tepalkkavaikutuksiin. Pehkosen (1989) neljän
nesvuosiaineistoa analysoiva tutkimus puoles
taan kattaa vain suhteellisen lyhyen ajanjakson 



(1970-82). Koska Pehkosen (1988) ajanjak
soa 1963(i)-1985(iv) tarkasteleva tutkimus 
viittaa tulovero-muuttujan varsin merkittäviin 
tuotepalkkavaikutuksiin (estimaatti 0.75), on 
tulosta tulkittava varoen. Myös Liljan ja San
tamäen tulokset perustuvat suhteellisen vähiin 
havaintoihin (estimoitu periodi on 1969-86). 
Asplundin (1989) mallin selityskyky riippuu 
oleellisesti yhdestä muuttujasta (edellisen pe
riodin nettoansiot). Myös käytetyn spesifikaa
tion epämääräisyys (differenssi-taso-log-lin) 
kyseemilaistaa tuloksien luottettavuutta. Calm
forsinja Nymoenin (1990) analyysin ongelma
na taas on sen pyrkimys tarkastella lähinnä vain 
palkkojen tulo-osuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
Tämän takia muiden palkanmuodostukseen 
vaIkuttavien tekijöiden vaikutus voi hyvinkin 
tuUa aliarvioiduksi. 

Suhteelliset hinnat 

Reaalisen tubtepalkari ja kulutuspalkan välisen 
verokiilan kolmas komponentti muodostuu ku
luttaja ja tuottajahintojen välisestä erosta (Pcl 
Pp). Tämän tekijän osalta eri tutkimustulosten 
vertailua haittaa se, että muuttujan liittäminen 
palkkayhtälöön on tehty usealla eri tavalla. 
Yksi tapa on ollut sisällyttää tuottaja- ja kulut
tujahintojen suhde sellaisenaan palkkayhtälön 
selittäjäksi. Toinen useasti käytetty vaihtoeh
to on ollut jakaa termi (PclPp) kahteen eri kom
ponenttiin; välillisiin veroihin (1 +lvv) ja suh
teellisiin tuontihintoihin (Pi/Pp). Suhteellisia 
tuontihintoja on puolestaan mitattu joko tuon
tihintaindeksin ja tuottajahintaindeksi suhteella, 
tai se on laskettu jäännöksenä välillisten vero
jen ja tuottaja- ja kuluttajahintojen avulla. Kol
mas vaihtoehto on ollut verokiilan käyttö, jol
loin suhteellinen hintamuuttuja saa saman vai
kutuskertoimen kuin sotu- ja tuloveromuuttu
jat. Neljäs variaatio on ollut estimoida kulut
tajahintamuuttuja yhdessä tuloveromuuttujan 
kanssa ja tuottajahintamuuttuja yhdessä sotu
muuttujan kanssa. 

Tyrväisen (1988, 1991) ja Pehkosen (1990) 
reaalisia (kulutus)palkkoja analysoivissa tutki
muksissa hintamuuttuja ei tule tilastollisesti 
merkitseväksi selittäjäksi. Tämä implikoi, että 
sen vaikutus reaaliseen tuotepalkkaan on täy-

2 
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simääräinen (kerroin 1.00). Nämä tulokset :ovat 
samaa suuruusluokkaa Erikssonin ym. (1990) 
tulosten kanssa. Erikssonilla ym. selittäjänä on 
tosin tuontihyödykkeiden suhteellinen hinta. 
Pehkosen (1988, 1989) sekä Calmforsinja Ny
moenin (1990) reaalista tuotepalkkaa selittävis
sä töissä muuttujan kerroin ei poikkea tilastol
lisesti nollasta. Tutkimuksissa, jossa selittäjä
nä on käytetty verokiila-muuttujaa, hintamuut
tujan kerroin vaihtelee välillä 0.01-0.72. Eri 
tutkimusten tulokset suhteellisia hintoja kuvaa
van muuttujan osalta ovat siten varsin kirja
via, eikä niiden perusteella voi tehdä pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä suhteellisia hintoja ly
hyellä aikavälillä muuttavan finanssipolitiikan 
reaalipalkka- ja työllisyysvaikutuksista. 

5. Palkat ja työmarkkinoiden instituu
tiot 

Palkat ja työllisyyspoliittiset toimenpiteet 

Ammattiliitomallien tapauksessa kiintoisa ky
symys on, mikä vaikutus työllisyyspoliittisilla 
toimenpiteillä on ammattiliittojen käyttäytymi
seen ja siten niiden palkkatavoitteisiin. Pitää
kö ammattiliitto julkisen vallan tarjoamaa työl
lisyyskoulutusta ja työvoimapoliittisin toimin 
luotuja työpaikkoja vain avoimen työttömyy
den huonona vaihtoehtona, vai rinnastaako se 
ne normaaliin palkkatyöhön? Jos ammattiliit
to tietää, että valtiovalta harjoittaa mukautta
vaa työllisyyspolitiikkaa eikä politiikan kustan
nuksia kohdenneta »aiheuttaja maksaa» -peri
aatteella, yksittäisen ammattiliiton kannattaa 
omaksua aggressiivinen palkkapolitiikka, kos
ka valitun politiikan kustannus vaikutukset 
avoimen työttömyyden muodossa muodostuvat 
vähäisiksi. 

Tuloksia työllisyyspoliittisten toimien palk
kavaikutuksista on vähän ja ne ovat ristiriitai
sia. Aihepiiriä on käsitelty Erikssonin ym. 
(1990) sekä Calmforsin ja Nymoenin (1990) 
tutkimuksissa. Jälkimmäissä tutkimuksessa 
työttömyysaste ja työllisyyspoliittisia toimia 
mittaavat muuttujat saavat yhtäsuuret, mutta eri 
merkkiset kertoimet reaalipalkkayhtälössä. 
Tämä viittaisi siihen, että reaalipalkat nouse-
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Taulukko 6. Palkat ja institutionaaliset tekijät. 

Tutkimukset Neuvottelu
taso 

2-vuotinen 
sopimus 

Tupo. Hinta-
shokit 

E-S-V (90/7) 
T (88/p/2) 

O.Oli -0.013i -0.005i 0 

T (91/p/4) 
T (91/m/4) 
P (88/3) 
P (89/1) . 
A-M (88) 
C-N (90) 
N-S (85) 

-0.045 
-0.033 
-0.038 

0 0 
0 -0.01 

~0.16 
0 0 

0 

Selitykset: E-S-V (90): Tupo-dummy saa arvon 0 1960-67, 1 1968-1985; T (88): Tupo-dummy saa arvon 1 
1968ii-1970iv, muulloin 0; P (88, 89): Tupo-dummy saa arvon 1· 1968ii-1969iv, muulloin 0; Hintashökki: muutos 
inflaatiovauhdissa, pl. A-M (88) jossa muuttujana on muutos odotetussa inflaatiövauhdissa. 

vat, jos esimerkiksi työllisyyden heikentyessä 
työllisyyspoliittisia toimia lisätään niin, että 
avoin työttömyys säilyy muuttumattomana. 
Erikssonin ym. mukaan työllisyyspoliittisilla 
toimenpiteillä ei ole ollut vaikutusta palkkake
hitykseen, ts. työllisyyspoliittisia toimia mittaa
va muuttuja ei saa tilastollisesti merkitsevää 
kerrointa palkkayhtälössä. Tutkimustulosten 
ristiriitaisuus selittynee osittain käytettyjen se
littäjien erilaisuudella, mutta myös Calmforsin 
ja Nymoenin käyttämällä kaksivaiheisella es
timointitekniikalla. Käytetty estimointitekniik
ka heikentää Calmforsin ja Nymoenin tulosten 
luotettavuutta, koska työllisyyspoliittisia toimia 
mittaava muuttuja ei saa tilastollisesti merkit
sevää kerroinestimaattia ensimmäisen vaiheen 
virheenkorjausmallissa, vaan vasta toisen vai
heen parsimoniseen palkkayhtälöön lisättäes
sä. Aktiivista työllisyyspolitiikkaa on Suomes
sa kuitenkin harjoitettu varsin vähän, joten 
Erikssonin ym. tulokset lienevät lähempänä 
todellisuutta. 

Palkat ja sopimusneuvottelut 

T aulukkoon 6 on kerätty palkanmuodostuksen 
ja sopimusneuvotteluiden institutionaalisisten 
puitteiden sekä reaalipalkkojen ja hintashokki
en välisiä yhteyksiä valottavia tuloksia. Insti
tutionaalisia tekijöitä kuvaavia muuttujia on li
sätty palkkayhtälöihin vain muutamissa tutki
muksissa. Kaikkein laajimmin näiden tekijöi
den vaikutusta palkkakehitykseen on analysoitu 
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Erikssonin ym. (1990) työssä. Dummy-tekniik
kaan perustu vien tulosten mukaan mm. sillä, 
käydäänkö sopimusneuvottelut keskitetysti vai 
liittotasolla tai onko palkkasopimuksen kesto 
vuoden vai kaksi, ei ole vaikutusta reaalipalk
koihin. Vuoden 1968 jälkeistä tupo-kautta ku
vaava dummy-muuttuja ei myöskään saa sel
keästi nollasta poikkeavaa kerroinestimaattia. 
Kun tupo-kausi rajataan vuosiin 1968-70, vai
kutukset näkyvät jonkin verran selkeämmin. 
Tyrväisen (1988) tulosten mukaan ko. perio
din aikana harj oitetulla vakautuspolitiikalla on 
ollut merkittävä vaikutus palkkoihin. 

Empiirisiä tuloksia hintashokkien reaalipalk
kavaikutuksista on vähän: odotusvirheitä ku
vaava selittäjä on mukana vain Alogoskoufisen 
ja Manningin (1988), Calmforsin ja Nymoenin 
(1990), Eriksson ym. (1990), Newellinja Sy
monsin (1985) ja Pehkosen (1989) tutkimuk
sissa. Tilastollisesti merkitsevä estimaatti ra
portoidaan vain Pehkosen (1989) tutkimukses
sa. Tuloksen mukaan prosentin nousu inflaa
tiovauhdissa laskee realipalkkoja yhdellä pro
millella. Kokonaisuudessa tulokset viittaavat 
siihen suuntaan, ettei hintayllätyksiin (inflaa
tion kiihdyttämiseen) perustuvalla rahapolitii
kalla pystytä vaikuttamaan reaalipalkkoihin. 

6. Yhteenveto 

Katsauksessa tarkasteltiin 26 palkkayhtälön si
sältävää empiiristä tutkimusta. Tarkastelun 



kohteena olivat erikoisesti palkanmuodostuk
sen pitkän aikavälin tekijät, työttömyyden palk
kavaikutukset sekä tuloverojen ja sosiaaliva~ 
kuutusmaksujen välittyminen reaalipalkkoihin. 

Katsauksen perusteella: on vaikea tehdä luo
tettavia johtopäätöksiä reaalipalkkakehitykseen 
vaikuttavista tekijöistä kahdestakin eri syystä. 
Ensinnäkin katsauksessa tarkasteltujen tutki
musten suuresta lukumäärästä huolimatta nii
tä tutkimuksia, joissa päämielenkiinnon kohtee
na on itse palkanmuodostus, on lopultakin var
sin vähän. Toiseksi, katsauksessa ei ole pyrit
ty aktiivisesti ottamaan kantaa siihen, ovatko 
jotkut tutkimustulokset luotettavampia kuin 
jotkut toiset. Eri tutkimuksiin liittyviä mahdol
lisia ongelmakohtia ei ole kuitenkaan sivuutet
tu, vaan niitä on pyritty osoittamaan ja arvioi
maan ja saamaan· siten viitteitä raportoitujen 
tutkimustulosten luotettavuudesta. 

Empiirisistä pa:Ikkayhtälöistä saadut tulok
set, joita voidaan pitää suhteellisen luotettavi
na ja joista on jonkinasteinen yksimielisyys, 
voidaan tiivistää seuraavasti: 

Tuottavuusmuutokset välittyvät reaalipalk
koihin lähes täysimääräisinä. Tulos on saman
suuntainen muista Pohjoismaista saatujen tu
losten kanssa. Lyhyen aikavälin vaikutuksia 
va:Iottavien tutkimustulosten mukaan prosessi, 
jonka aikana reaalipalkat sopeutuvat pitkän ai
kavälin tuottavuuskehityksessä tapahtuviin 
muutoksiin voi kuitenkin olla varsin pitkä. 
Huomattava on myös erot käytettyjen tuotta
vuusmittareiden välillä. Kun trendimuuttujana 
käytetään tuotanto/työpanos -muuttujaa, tuot
tavuusmuutokset näyttävät siirtyvän täysimää
räisenä reaalipalkkoihin, kun taas käytettäes
sä trendimuuttujana pääomakanta/työvoima -
suhdetta tai pääomakantamuuttujasta rakennet
tua indeksiä kerroinestimaatit ovat keskimää
rin noin 30-40 prosenttia alhaisempia. 

Reaalipalkkayhtälöistä saatujen tulosten 
mukaan työttömyysasteen yhden prosenttiyk
sikön nousu laskee reaalipalkkoja noin 1-2 
prosenttia. Nimellispalkkayhtälöistä saatujen 
tuloksien mukaan työttömyysasteen yhden pro
senttiyksikön nousu laskee nimellispalkkojen 
nousuvauhtia noin 1 prosenttiyksiköllä. Tutki
mustulokset vahvistavat näkemystä, että Suo
messa työttömyyden reaalipalkkojen nousua 
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hillitsevä vaikutus on alhaisempi kuin Ruotsis
sa, jossa 1 prosenttiyksikön työttömyyden nou
sun aikaan saamat reaa1ipalkkavaikutukset ovat 
noin 5-10 prosentin suuruusluokkaa. 

Työttömyyden . rakenne vaikuttaa palkan
muodostukseen. Työttömyysasteen logaritmi
nen spesifikaatio toimii useimmissa palkkayh
tälöissä paremmin kuin pelkkä työttömyysas
te. Tulos implikoi, että työttömyyden palkko
ja laskeva vaikutus heikkenee työttömyysas
teen noustessa. Tätä työttömyyden jonkinas
teista hysteresis -ilmiötä tukevat myös työttö
myysasteen viivästetyn muuttujan saarnat po
sitiiviset, vaikkakin ,oleellisesti saman periodin 
negatiivista kerrointa pienemmät kerroinesti
maatit. Palkanmuodostuksen ja työttömyyden 
rakenteen yhteyksiä valaisevat tulokset ovat 
samansuuntaisia. Lyhytkestoisen työttömyyden 
palkkavaikutukset ovat pitkäaikaistyöttömyy
den palkkavaikutuksia oleellisesti suuremmat. 
Puhdas hysteresistulos saa tukea kuitenkin vain 
kahdessa eri tutkimuksessa (Calmfors ja Nymo
en, 1990; Pehkonen, 1989). 

Työttömyysavustuksilla ei ole merkittävää 
vaikutusta palkkatasoon. Vaikka työttömyys
korvausten palkkavaikutuksia erittelevä empii
rinen evidenssi ei ole kovin runsasta ja tulok
set ovat osittain hajanaisia, tutkimustulosten 
perusteella voitaneen kuitenkin kohtuullisella 
varmuudella päätellä, että työttömyysavustuk
silla ei ole ollut merkittävää roolia reaalipalk
katason määräytymisessä. Tämä tulos ei oleel
lisesti poikkea muista Pohjoismaista saaduista 
tuloksista. 

Seuraavien tekijöiden osalta tulokset ovat 
kvalitatiivisesti yhdenmukaisia, mutta niiden 
kvantitatiivisesta merkityksestä ei ole luotetta
vaa käsitystä: 

Tuloverojen palkkavaikutukset. Katsauksessa 
käsiteltyjen tutkimusten mukaan tuloverotuk
sen kiristymisen aiheuttama 10 prosentin reaa
lisen kulutuspalkkojen lasku johtaa nimellis
palkkojen noin 3-4 prosentin nousuun. Tätä 
keskiarvoestimaattia arvioitaessa on kuitenkin 
huomattava, että varsin merkittävä osa tutki
muksista raportoi tuloksia, joiden mukaan tu
loveromuutoksilla ei ole vaikutusta reaalisiin 
tuotepalkkoihin. Vaikka nämä tulokset ovat 
samansuuntaisia kuin Norjan ja Tanskan sekä 
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OECD:n aineistoilla saadut tulokset (Calmfors 
ja Nymoen, 1990; Symons ja Robertson, 1990), 
empiiristen tutkimusten antamaan kuvaan tu
loverojen alentamiseen perustuvan politiikan 
tehokkuudesta tai sen tehottomuudesta työvoi
makustannusten leikkaamisessa on syytä suh
tautua varauksellisesti. 

Sosiaalivakuutusmaksujen palkkavaikutuk
set. Katsauksessa·. tarkasteltujen tutkimusten 
mukaan sosiaalivakuutusmaksuilla ei ole kovin 
merkittävää vaikutusta työvoimakustannuksiin. 
Ne toisin sanoen siirtyvät lähes täysimääräisesti 
taaksepäin alhaisempiin nimellispalkkoihin. 
Pitkällä aikavälillä sotu~maksuista vain noin 16 
prosenttia siirtyy eteenpäin työvoimakustan
nuksiin ja lyhyellä aikavälillä vaikutus on noin 
40 prosenttia. Kuten tuloveromuuttujan tapauk
sessa, raportoidut kerroinestimaatit vaihtelevat 
varsin paljon eri tutkimuksissa. Monien epävar
muustekijöiden vuoksi raportoitua keskiarvo
tulosta ei voi pitää erityisen luotettavana. Tut
kimustulosten perusteella tehtävä johtopäätös, 
josta voitaneen olla yhtä mieltä, on se, että huo
mattava osa sosiaalivakuutusmaksuista siirtyy 
taaksepäin alhaisempiin nimellispalkkoihin ja 
että siirtyminen on todennäköisesti suurempaa 
pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä. 

Suhteellisten hintojen muutosten palkkavai
kutukset. Tulokset suhteellisia hintoja kuvaa~ 
van muuttujan osalta ovat varsin kirjavia. 
Useimmissa reaalisia kulutuspalkkoja analysoi
vissa tutkimuksissa suhteellisia hintoja kuvaava 
muuttuja ei saa tilastollisesti merkitsevää ker..: 
roinestimaattia,' kun taas useimmissa reaalista 
tuotepalkkaa selittävissä tutkimuksissa muut
tuja ei saa nollasta poikkeavaa kerroinestimaat
tia. Tutkimuksissa, jossa selittäjänä on käytet
ty verokiila-muuttujaa, hintamuuttujan kerroi
nestimaatti vaihtelee välillä 0.01-0.72. Tulos
ten perusteella ei siten voi tehdä pitkälle me
neviä johtopäätöksiä esimerkiksi suhteellisia 
hintoja lyhyellä aikavälillä muuttavan finans
sipolitiikan reaalipalkka- ja työllisyysvaikutuk
sista. 
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Ammattiliiton painostusvoiman vaikutus re
aalipalkkoihin . . Vaikka ammattiliiton painos
tusvoimaa approksimoiva muuttuja on sisället
ty palkkayhtälöön;verrattaen monessa eri tut
kimuksessa, yksiselitteisiä johtopäätöksiä am
mattiliiton painostusvoiman vaikutuksesta re
aalipalkkoihin on vaikea tehdä. 

Seuraavien tulosten luotettavuutta on tutki
mustulosten vähäisyyden vuoksi toistaiseksi 
hyvin vaikea arvioida: 

Työaikamuutosten reaalipalkkavaikutukset. 
Työajan ja reaalipalkkakehityksensuhdetta on 
analysoitu vain muutamassa tutkimuksessa. 
Tutkimustulosten mukaan vuosityöajan lyhen
täminen nostaa reaalisia tuntipalkkoja. Tulok
set ovat kuitenkin epätarkkoja kerroinestimaat
tien vaihdellessa 0.0 ja -1.6 välillä. 

Työllisyyspoliittisten toimien palkkavaiku
tukset. Tuloksia työllisyyspoliittisten toimien 
palkkavaikutuksista on vähän ja ne ovat epä
selviä. Tutkimustulosten perusteella ei voi teh
dä johtopäätöksiä siitä, ovatko työttömyys ja 
julkisen vallan tarjoama työllisyyskoulutus ja 
työvoimapoliittisin . toimin luodut työpaikat 
substituutteja vai rinnastetaanko jälkimmäiset 
normaaliin palkkatyöhön. Asialla on erityistä 
kiinnostavuutta, koska valtiovallan harjoittama 
työllisyyspolitiikka voi merkittävästi vaikuttaa 
ammattiliiton omaksumaan palkkapolitiikkaan. 
Jos esimerkiksi työllisyyspolitiikka on sopeut
tavaa eikä työllisyyspolitiikan kustannuksia 
kohdenneta, ammattiliiton kannattaa omaksua 
aggressiivinen palkkapolitiikkaa, koska valitun 
politiikan kustannusvaikutukset avoimen työt .. 
tömyyden muodossa muodostuvat vähäisiksi. 

Palkat ja sopimusneuvotteluiden institutio
naaliset puitteet. Empiirisiä tuloksia siitä, mi
ten palkkaneuvotteluiden institutionaaliset puit
teet - millä tasolla palkkaneuvottelut käydään, 
mikä on sopimuskauden pituus jne. - vaikut
tavat reaalipalkkakehitykseen on raportoitu 
vain yhdessä tutkimuksessa. Vaikka tulokset 
ovat monelta osin odotettuja, lisätutkimukset 
aiheesta ovat varmasti tarpeellisia. 
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