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Tutkimuksia palkkaeroista,
työmarkkinasiirtymistä ja
vähän muustakin*

Tomi Kyyrä
VTT

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Väitöskirja koostuu neljästä tutkimuksesta,
jotka käsittelevät työmarkkinakysymyksiä eri
näkökulmista. tutkimuksissa sovelletaan hie
man erilaisia empiirisiä strategioita ja kiinnite
tään huomiota myös metodologisiin kysymyk
siin. tutkimukset nivoutuvat yhteen sekä käy
tettyjen empiiristen aineistojen että tilastollis
ten menetelmien kautta.

ensimmäisessä tutkimuksessa tarkastellaan
naisten ja miesten välisiä palkkaeroja teollisuu
dessa1. toimihenkilöiden keskuudessa naisten
säännöllisen työajan keskipalkka on 23 pro
senttia miesten keskipalkkaa alempi. työnteki
jöillä vastaava palkkaero on 16 prosenttia. tä
män suuruiset palkkaerot sukupuolten välillä
ovat samaa tasoa kuin muissakin teollisuus

maissa. tutkimuksessa hyödynnetään työnan
tajajärjestön keräämää palkkaaineistoa, joka
sisältää tiedot myös työtehtävien vaativuudesta.
ideana on verrata sellaisten henkilöiden palk
koja, jotka tekevät samanlaista – eli saman am
mattinimikkeen mukaista ja yhtä vaativaksi
arvioitua – työtä saman työnantajan palveluk
sessa. tämä työtehtävän sisäinen palkkaero
johtuu osittain siitä, että samassa työtehtävässä
toimivilla miehillä ja naisilla on takanaan erilai
nen työkokemus ja koulutus. osa palkkaerosta
jää kuitenkin selittymättä, mikä tarkoittaa sitä,
että nainen saa alhaisempaa palkkaa kuin sa
man yrityksen samassa työtehtävässä toimiva
mies, jolla on sama koulutus ja yhtä pitkä työ
kokemus. lisäksi tutkimuksessa arvioidaan,
missä määrin kokonaispalkkaero on seurausta
työmarkkinoiden eriytymisestä sukupuolen
mukaan eli naisten ja miesten sijoittumisesta eri
yrityksiin ja eri työtehtäviin yritysten sisällä.

teollisuuden toimihenkilöiden palkkaerois
ta kuudesosa selittyy naisten sijoittumisella eri
yrityksiin ja puolet sijoittumisella eri työtehtä
viin yritysten sisällä. työtehtävän sisäinen selit
tymätön palkkaero on noin kuusi prosenttia, eli

* Kirjoitus perustuu Helsingin yliopistossa 20.4.2007 tar
kastettuun väitöskirjaani ”Studies on wage differentials and
labour market transitions”. Esitarkastajina toimivat profes
sorit pekka Ilmakunnas ja Roope Uusitalo Helsingin kaup
pakorkeakoulusta. Vastaväittäjänä oli professori Michael
Rosholm Århusin yliopistosta ja kustoksena toimi professo
ri Yrjö Vartia Helsingin yliopistosta.

1 Tämä tutkimus on tehty yhteistyössä Ossi Korkeamäen
kanssa.
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saman koulutustason hankkinut ja saman työ
kokemuksen saanut toimihenkilönainen saa
samassa työtehtävässä keskimäärin kuusi pro
senttia miestä alhaisempaa palkkaa. tosin näin
suuri selittymätön palkkaero johtuu osittain
siitä, että ylempien toimihenkilöiden tehtävä
kuvaukset ovat melko karkeita. työntekijöiden
kokonaispalkkaerosta puolet selittyy naisten
sijoittumisella eri yrityksiin ja neljännes naisten
toimimisesta eri työtehtävissä yritysten sisällä.
teollisuuden naistyöntekijä saa 3,6 prosenttia
vähemmän palkkaa kuin samassa työtehtävässä
toimiva mies, jolla on sama koulutus ja työko
kemus. työn vaativuus on tärkein mies ja nais
valtaisten työtehtävien välistä palkkaeroa selit
tävä tekijä.

toisessa tutkimuksessa tarkastellaan ikään
tyneiden poistumista työmarkkinoilta työttö
myyden kautta. tietyn alaikärajan ylittävä työ
tön voi nostaa työttömyyspäivärahaa aina 60
vuotiaaksi asti, jolloin hänellä on oikeus siirtyä
työttömyyseläkkeelle. laajennettu työttömyys
päivärahaoikeus yhdessä työttömyyseläkkeen
kanssa muodostavat ns. ”työttömyyseläkeput
ken”, joka turvaa ikääntyneen työttömän toi
meentulon ja mahdollistaa poistumisen työ
markkinoilta useita vuosia ennen varsinaista
vanhuuseläkettä. Vuoteen 1996 asti laajenne
tun päivärahaoikeuden alaikäraja oli 53 vuotta.
Vuonna 1997 alaikärajaa nostettiin kahdella
vuodella ja uudelleen vuonna 2005.

Vuoden 1997 uudistus vaikutti suoraan
53–54vuotiaiden asemaan, ts. he menettivät
laajennetun työttömyyspäivärahaoikeutensa
työttömyyden osuessa kohdalle. tutkimuksessa
tarkastellaan uudistuksen vaikutusta ikäänty
neiden työttömyysriskiin, työttömyyden kes
toon ja työttömyyden päättymistapoihin.

tulosten mukaan riski joutua työttömäksi
yksityisen sektorin työntekijöillä nousee noin

kolminkertaiseksi, kun henkilö saavuttaa työt
tömyyseläkeputken alaikärajan. erityisesti kes
kikokoisissa ja isoissa yrityksissä työttömiksi
joutuvat ensisijaisesti juuri iäkkäät henkilöt.
työttömyyseläkeputken vuoksi työvoiman vä
hennykset kohdistuvat selkeästi ikääntyneisiin
työntekijöihin ja käytäntö on erityisesti isojen
yritysten suosiossa.

isommat yritykset ovat osittain vastuussa
entisten työntekijöidensä työttömyyseläkkeiden
kustannuksista. omavastuiden tarkoituksena
lienee ollut kannustaa yrityksiä pitämään kiinni
ikääntyneistä työntekijöistä. tutkimustulosten
valossa näillä ei ole ollut paljon merkitystä.
ikääntyneiden työntekijöiden, joiden toimeen
tulo on turvattu työttömyyden sattuessa koh
dalle, irtisanominen lienee sosiaalisesti hyväk
sytympää ja siksi heidän kohtalona on ollut
lähteä ensimmäisten joukossa, vaikka se ei eri
tyisen edullinen vaihtoehto työnantajalle olisi
kaan.

tutkimuksessa havaittiin myös voimakas
ennakointivaikutus. Vuoden 1996 lopulla työt
tömiksi joutui poikkeuksellisen suuri joukko
53–54vuotiaita, jotka olivat juuri menettämäs
sä laajennetun työttömyyspäivärahaoikeutensa
vuoden 1997 uudistuksen yhteydessä. tämä
osaltaan korostaa sitä, kuinka aktiivisesti työt
tömyyseläkeputkea on hyödynnetty työmarkki
noilla.

laajennetulla työttömyyspäivärahalla olevat
työttömät eivät useinkaan palaa takaisin työ
markkinoille. Vuosina 1995 ja 1996 työttömik
si tulleista 53–54vuotiaista, jotka vielä olivat
oikeutettuja laajennettuun päivärahaan, alle 30
prosenttia työllistyi. uudistuksen jälkeen sa
masta ikäryhmästä työllistyi noin puolet. tut
kimuksessa arvioidaan, että laajennetun työttö
myyspäivärahan piirissä olevista työttömistä
noin puolet on sellaisia, jotka eivät edes yritä
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työllistyä vaan odottavat passiivisesti pääsyä
työttömyyseläkkeelle. työttömyyseläkeputki on
johtanut monien ikääntyneiden syrjäytymiseen
työelämästä yli 10 vuotta ennen virallista van
huuseläkeikää.

kaksi ensimmäistä tutkimusta ovat tyypilli
siä redusoidun muodon mikroekonometrisia
sovellutuksia, jotka eivät suoraan tukeudu ta
lousteoreettisiin malleihin. kolmannessa tutki
muksessa on valittu toisenlainen lähestymista
pa. tässä tutkimuksessa työmarkkinoita tarkas
tellaan etsintäteoreettisten tasapainomallien
avulla. työmarkkinoiden tasapainomalleissa
politiikkamuutos tai shokki, joka vaikuttaa
suoraan vain osaan yrityksistä tai työntekijöistä,
voi johtaa uuteen tasapainoon, jossa kaikkien
markkinoilla toimivien tahojen asema on muut
tunut. tällaisia yleisen tasapainon vaikutuksia
ei voida huomioida redusoidun muodon mal
leissa, vaikka ne saattavat politiikkamielessä
olla kaikkein kiinnostavimpia. siksi yleisen ta
sapainon mallit tarjoavat potentiaalisesti hyö
dyllisen kehikon tarkastella monia työmarkki
nakysymyksiä.

kun työmarkkinoiden kysyntä ja tarjonta
puolta mallinnetaan samanaikaisesti dynaami
sessa ympäristössä, joudutaan käytännössä te
kemään useita yksinkertaistavia oletuksia, jottei
mallista tule liian mutkikasta. lopputuloksena
on tyylitelty malli, joka tarjoaa varsin pelkiste
tyn kuvan todellisuudesta. tällöin herää kysy
mys siitä, onko malli jo liiankin pelkistetty ku
vaamaan haluttua ilmiötä. lisäksi teoreettinen
malli sisältää parametreja, joiden arvot pitäisi
tietää ennen kuin mallia voidaan käyttää esi
merkiksi politiikkasimulaatioissa. käytännössä
osa näistä parametriarvoista poimitaan tilas
toista tai empiirisistä tutkimuksista, jotka eivät
välttämättä kuvaa haluttua ilmiötä kovin hyvin.
Viime kädessä parametrien arvot voidaan vetää

hihasta, jos sopivia ei ole saatavilla. loput tun
temattomista parametreista voidaan ratkaista
mallista. Mikroempiirisen tutkimuksen harras
tajasta nämä kalibrointiharjoitukset näyttävät
joskus hieman epämääräisiltä. siksi talousteo
reettisen rakennemallin estimointi mikrodatas
ta (silloin kun se on mahdollista) lienee vakuut
tavin vaihtoehto löytää tarvittavat parametries
timaatit. empiirinen lähestymistapa tarjoaa
myös luontevan tilaisuuden arvioida mallin hy
vyyttä, kun mallin ennusteita voidaan verrata
empiirisiin havaintoihin.

tutkimuksessani keskityn Burdettin ja Mor
tensenin (1998) kehittelemään etsintäteoreetti
sen tasapainomalliin. Mallista voidaan helposti
johtaa palkkajakauma sekä jakaumat työttö
myyden ja työsuhteiden kestoille, mikä mah
dollistaa mallin parametrien estimoinnin yksi
lötason paneeliaineistosta. tästä mallista löytyy
useita empiirisiä sovellutuksia, joissa on käytet
ty eri maiden aineistoja. omassa tutkimukses
sani estimoin suomen datasta eri versioita Bur
dettMortensenin mallista, jotta selviäisi kuinka
hyvin ao. malli kuvaa meidän työmarkkinoi
tamme. tulosten mukaan jotkin versiot tuotta
vat ihan siedettäviä estimaatteja, mutta mikään
spesifikaatio ei riitä antamaan hyväksyttävää
kuvausta suomalaisista työmarkkinoista. Vaik
ka tulokset eivät kovin vakuuttavia olleetkaan,
empiiriset työmarkkinoiden tasapainomallit
voivat jatkossa tarjota varteenotettavan kilpai
lijan puhtaasti numeerisille malleille. ainakin
suomen monipuoliset mikroaineistot antavat
mahdollisuuden tällaiselle harrastukselle.

Viimeisessä tutkimuksessa pohditaan kil
pailevien riskien duraatiomallien tulosten tul
kinnan vaikeutta. tarkasteltava ongelma nousi
esiin väitöskirjan toisessa tutkimuksessa mal
linnettaessa ikääntyneiden työttömyyden kes
toa. tulkintaongelmaa on ehkä helpointa ha
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vainnollistaa esimerkin avulla. oletetaan, että
meillä on seurantaaineisto työttömistä, joista
osa lopulta työllistyy, osa siirtyy työvoiman ul
kopuolelle ja osa menee toimenpiteille (tukitöi
hin tai työvoimahallinnon kurssille). olemme
kiinnostuneita siitä, miten työttömyyskorvaus
vaikuttaa työllistymiseen. tällaisessa tapauk
sessa perinteisesti estimoidaan erilliset nk. ha
zardifunktiot siirtymille eri lopputiloihin. ha
zardifunktio kuvaa siirtymisintensiteettiä (tai
todennäköisyyttä) tiettyyn lopputilaan työttö
myyden tietyssä vaiheessa ehdolla, että henkilö
on edelleen työtön juuri ennen tarkasteluhet
keä.

oletetaan, että työttömyyskorvauksen ta
solla on negatiivinen vaikutus työllistymisen
hazardifunktioon. usein tästä havainnosta teh
dään hätäinen johtopäätös, että työttömyyskor
vauksen nosto pienentää työllistymisen toden
näköisyyttä. on kuitenkin mahdollista, että
työttömyyskorvaus laskee työllistymisen hazar
difunktiota mutta nostaa todennäköisyyttä, että
työttömyysjakso päättyy lopulta työllistymi
seen. tämä johtuu siitä, että jälkimmäinen vai
kutus riippuu myös työttömyyskorvauksen
vaikutuksesta työvoiman ulkopuolelle siirtymi
sen ja toimenpiteille menon hazardifunktioihin.
Vaikka tämä on aika triviaali havainto, tulkin
taongelma on jäänyt kovin vähälle huomiolle

useimmissa kilpailevien riskien mallien talous
tieteellisissä sovellutuksissa.

Vastaava tulkintaongelma liittyy myös mo
niulotteisten logit ja probitmallien paramet
reihin. näiden mallien yhteydessä raportoi
daankin yleensä ns. marginaalivaikutuksia eli
selittävien muuttujien vaikutuksia kiinnostuk
sen kohteena olevaan todennäköisyyteen. tut
kimuksessa esitetään, että vastaava käytäntö on
hyödyllinen myös kilpailevien riskien duraatio
mallien yhteydessä. tutkimuksessa lasketaan
selittävien muuttujien vaikutuksia kumulatiivi
seen todennäköisyyteen siirtyä tiettyyn loppu
tilaan, joita kutsutaan marginaalivaikutuksiksi.
empiirisen sovellutuksen avulla osoitetaan,
että nämä vaikutukset voivat poiketa oleellises
ti samojen muuttujien vaikutuksista hazardi
funktioihin, joihin perinteisesti on keskitytty.
nämä esimerkkilaskelmat vakuuttivat ainakin
itseni siitä, että marginaalivaikutukset tarjoavat
hyödyllisen tavan raportoida kilpailevien ris
kien duraatiomallien tulokset mielekkäässä
muodossa. 
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