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Sukupuolten välinen palkkaero on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, joka aiheuttaa jatkuvasti kes-

kustelua työmarkkinoilla ja mediassa. Yleensä naisten ja miesten väliseen keskimääräiseen palkka-

eroon viitataan sanonnalla ”naisen euro on 80 senttiä”. Sanonta on kuvaava, kun tarkastellaan ni-

menomaan sukupuolten välistä keskimääräistä palkkaeroa. Esimerkiksi vuonna 2009 naiset  

ansaitsivat 19 prosenttia vähemmän kuin miehet. Keskimääräinen palkkaero ei kuitenkaan ota huo-

mioon sitä, että naiset ja miehet työskentelevät usein erilaisissa ammateissa ja eri vaativuustason 

tehtävissä. Palkkaerosta keskusteltaessa olisikin aiheellisempaa puhua samapalkkaisuudesta, jonka 

määritelmän mukaan samasta tai samanarvoisesta työstä tulisi maksaa samaa palkkaa. Tällöin huo-

mioon otettaisiin naisten ja miesten erilainen jakautuminen ammatin ja tehtävätason mukaan. Myös 

muut tekijät, kuten perhemuuttujat sekä sukupuolten erilainen työliikkuvuus, saattavat vaikuttaa 

naisten ja miesten palkkakehitykseen ja täten myös palkkaeroihin. 

 

Useiden palkkaeroista tehtyjen tutkimusten mukaan työuran alku on olennainen vaihe naisten ja 

miesten palkkakehityksen eriytymisessä. Heti työuran alussa miesten palkkakehitys on nopeampaa 

kuin naisilla, ja työuran kymmenen ensimmäisen vuoden aikana palkkaero saattaa jopa kaksinker-

taistua. Merkittävä osa koko työuran palkkaerosta syntyy juuri uran alkuvuosina. Tässä tutkielmassa 

on selvitetty naisten ja miesten palkkakehityksen eriytymiseen ja täten myös palkkaeroihin vaikut-

tavia tekijöitä nimenomaan työuran alussa. Valtiosektorin työuran alun tarkastelu on keskittynyt 

tutkimaan pääosin työkokemuksen vaikutusta palkkakehitykseen.  

 

Sukupuolten välinen keskimääräinen palkkaero valtionhallinnossa on kaventunut 2000-luvun aikana 

selvästi. Esimerkiksi vuodesta 2002 vuoteen 2009 sukupuolten välinen keskimääräinen palkkaero 

kaventui 19,7 prosentista 15,5 prosenttiin. Tässä tutkielmassa saatujen estimointitulosten mukaan 

työuransa alussa olevien naisten palkkakehitys valtiolla on ollut noin prosenttiyksikön nopeampaa 

kuin miehillä tarkasteluperiodin 2006–2010 aikana. Sukupuolten välisen keskimääräisen palkkaeron 

pienenemiseen onkin osin vaikuttanut se, että viime vuosina naiset ovat saavuttaneet miesten palk-
katasoa uusien työmarkkinatulokkaiden keskuudessa. Naisten miehiä nopeampaan palkkakehityk-

seen puolestaan on vaikuttanut muun muassa naisten koulutustason nopeampi paraneminen verrat-

tuna miehiin, mikä on mahdollistanut naisten sijoittumisen aiempaa korkeamman vaativuustason 

tehtäviin. Työkokemuksen niin sanottu puhdas vaikutus henkilön palkkakehitykseen työuran alussa 

on tutkimustulosten perusteella kuitenkin miehillä suurempaa kuin naisilla. 
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1 JOHDANTO 

 

Sukupuolten väliset palkkaerot ja tasa-arvoinen palkkaus ovat tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyk-

siä, joista käydään jatkuvasti keskustelua. ”Naisen euro on 80 senttiä” on yleisesti palkkaerokeskus-

teluissa esiin nostettu ajatus, mikä tarkoittaa siis sitä, että naisten keskimääräiset ansiot ovat 80 pro-

senttia miesten keskimääräisistä ansioista. Tämä usein käytetty viittaus palkkaeroihin on hyvin ku-

vaava, sillä Suomessa työmarkkinoilla palkkaero on pitkään pysynyt tiukasti lähellä 20 prosenttia. 

Esimerkiksi vuonna 2009 kaikki sektorit huomioiden naiset ansaitsivat Tilastokeskuksen (2011c) 

mukaan 19 prosenttia miehiä vähemmän. Pienimmillään palkkaero oli valtiolla ja suurimmillaan 

kuntasektorilla (Tilastokeskus 2011c). 

 

Puhuttaessa 20 prosentin palkkaerosta tarkoitetaan nimenomaan keskimääräistä palkkaeroa tai ko-

konaispalkkaeroa, joka lasketaan naisten ja miesten keskimääräisten ansioiden suhteesta. Keskimää-

räinen palkkaero ei kuitenkaan ota huomioon esimerkiksi työntekijöiden eroja heidän ammattialois-

sa tai työtehtävien vaativuudessa, joilla kuitenkin on keskeinen merkitys palkan muodostumisessa. 

Olennaisempaa olisikin tarkastella samapalkkaisuutta, joissa nämä erot työn ominaisuuksissa suku-

puolten välillä on otettu huomioon. Samapalkkaisuuden periaate on, että samasta tai samanarvoises-

ta työstä tulee maksaa samaa palkkaa. Sitä osaa palkkaerosta, jota samapalkkaisuuden huomioimi-

nen eron laskennassa ei poista, kutsutaan palkkaeron selittämättömäksi osaksi. Palkkaeron selittä-

mätön osa aiheutuu siis muista kuin perustelluista syistä sukupuolten välisen palkkaeron muodos-

tumisen taustalla. 

 

Erilaisia ohjelmia ja toimenpiteitä palkkaerojen kaventamiseksi on jatkuvasti käynnissä. Näistä oh-

jelmista tärkein ja näkyvin on osana hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa perustettu samapalkkaisuusoh-

jelma, jonka päätavoitteena on sukupuolten välisen kokonaispalkkaeron kaventaminen 15 prosent-

tiin vuoteen 2015 mennessä. Samapalkkaisuusohjelman tarkoituksena on myös edistää samapalk-

kaisuuden periaatteen toteutumista. Keinoja samapalkkaisuuden edistämiseksi ja palkkaerojen pur-

kamiseksi on lukuisia, kuten tasa-arvoa edistävät sopimus- ja palkkaratkaisut, määrätietoinen tasa-

arvosuunnittelu, naisten urakehityksen tukeminen sekä tasa-arvon huomioinen rekrytointitilanteesta 

lähtien. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010a.) Tämän tutkielman tarkoituksena ei kuitenkaan ole 

tarkemmin selvittää keinoja, joilla palkkaeroa saataisiin kavennettua. 
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Palkkaerotutkimuksia on tehty sekä ulkomailla että Suomessa, mutta erityisesti työuran alkua tar-

kastelevia tutkimuksia on tehty verraten vähän. Lisäksi valtiosektoria koskevia tutkimuksia on tehty 

selvästi vähemmän kuin esimerkiksi yksityistä sektoria koskevia tutkimuksia. Useiden tutkimusten 

yhteydessä on todettu, että juuri työuran alun merkitys koko uran aikana ilmeneville palkkaeroille 

on merkittävä, minkä vuoksi on tärkeää keskittyä erityisesti työuran alun palkkakehityksen tutkimi-

seen. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten palkkakehitys naisten ja miesten välillä 

eroaa uran alkuvaiheessa ja mitkä tekijät vaikuttavat tähän palkkakehityksen eriytymiseen suku-

puolten välillä erityisesti valtiosektorilla. Jotta näihin kysymyksiin voidaan löytää vastauksia, tar-

kastellaan ensin aiheesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia sekä ulkomaisista että suo-

malaisista tutkimuksista. Samoja menetelmiä ja tarkasteluja, joita näissä tutkimuksissa on käytetty, 

hyödynnetään myös valtiosektoria koskevassa empiirisessä osuudessa. Näihin tutkimuksissa käytet-

tyihin menetelmiin ja tapoihin tullaan syventymään yksityiskohtaisemmin vasta tämän empiirisen 

tutkimusosuuden yhteydessä. 

 

Kuten valtion palkkaerojen tarkastelun yhteydessä (luku 2.3) tullaan huomaamaan, keskimääräisen 

palkkaeron voidaan karkeasti ajatella muodostuvan horisontaalisesta ja vertikaalisesta segregaatios-

ta. Horisontaalinen segregaatio tarkoittaa ammattisegregaatiota eli naisten ja miesten sijoittumista 

eri aloille ja eri ammatteihin. Vertikaalinen segregaatio puolestaan merkitsee sukupuolten sijoittu-

mista eri vaativuustason tehtäviin. Tutkielmassa pyritään selvittämään segregaation lisäksi muita 

palkkaeroihin ja palkkakehitykseen vaikuttavia tekijöitä, kuten työliikkuvuuden vaikutusta. Valtio-

sektorin empiirisessä tutkimuksessa pyritään erityisesti selvittämään työkokemuksen vaikutusta 

työuran alun palkkakehitykseen sekä palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Kiinnostavaa ja myös 

tärkeää olisi tarkastella esimerkiksi perhemuuttujien ja urakatkojen merkitystä työuran alun palkka-

kehitykseen. Useimpien tutkimusten yhteydessä esiin on otettu sukupuolten erot kotitöiden vastuis-

sa ja tuottavuudessa, mitkä vaikuttavat myös naisten ja miesten mahdollisuuksiin esimerkiksi etsiä 

työtä tai sijoittaa henkiseen pääomaansa. Koska käytössä oleva aineisto asettaa kuitenkin omia ra-

joituksia, valtiosektoria koskevassa tutkimusosuudessa ei kaikkia haluttuja tekijöitä pystytä otta-

maan huomioon. 

 

Tutkielman luvussa 2 käsitellään ensin palkan määräytymisen perusteita valtiolla sekä myös yleisiä 

säännöksiä ja ohjeita, jotka tulee ottaa huomioon tasa-arvoisessa palkkauksessa. Lisäksi luvussa 2.3 

tehdään lyhyt katsaus 2000-luvun aikana tapahtuneisiin muutoksiin valtiosektorin keskimääräisessä 

sukupuolten välisessä palkkaerossa. Luvussa 3 esitellään yleisimmät teoriat palkkaerojen taustalla. 

Tunnetuin teoria on inhimillisen pääoman teoria, jonka mukaan palkkaerot aiheutuvat naisten ja 
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miesten erilaisista taustaominaisuuksista ja erilaisista investoinneista henkistä pääomaa lisääviin 

toimiin. Palkkaeroja voivat selittää myös sukupuolten erilaiset preferenssit työn suhteen, mitä käsi-

tellään sekä kompensoivien palkkaerojen että etsintäteorian yhteydessä. Neljäs teoria palkkaerojen 

taustalla on diskriminaation eli syrjinnän teoria. Syrjinnän teoria tuo esille nimensä mukaisesti 

mahdollisuuden siitä, että sukupuolten väliset erot voivat aiheutua työnantajan työnhakijaan tai 

työntekijään kohdistuvasta syrjinnästä. 

 

Luvussa 4 tarkastellaan aiemmin tehtyjä tutkimuksia työuran alun palkkakehityksestä ja palkka-

eroista. Yksityiskohtaisempien tarkastelujen kohteeksi on valittu sellaisia tutkimuksia, joista jokai-

nen tuo erilaisia näkökulmia ja selityksiä sukupuolten välisille eroille työuran alun palkkakehityk-

sessä. Luvuissa 5 ja 6 selvitetään tämän tutkielman keskeisiä tutkimuskysymyksiä eli keskitytään 

tarkastelemaan työkokemuksen vaikutusta naisten ja miesten palkkakehitykseen ja palkkaeroihin 

työuran alussa valtiosektorilla. Ensin luvussa 5 kuvaillaan käytössä olevaa aineistoa, sen haasteita 

sekä tarkastellaan tutkimuksessa käytettyä estimointimenetelmää, ja luvussa 6 käsitellään varsinai-

sia tutkimustuloksia. Molemmissa luvuissa raportoidaan myös tehdyistä valinnoista, rajauksista ja 

määrittelyistä aineiston sekä muuttujien osalta. Valtiosektorin empiirinen tutkimus hyödyntää samo-

ja tutkimusmenetelmiä kuin Naparin (2007) tutkimus teollisuuden toimihenkilöistä. Luvussa 7 esi-

tetään tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia sekä johtopäätöksiä. 
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2 PALKKAUS JA PALKKAEROT VALTIOSEKTORILLA 

 

Valtiolla työskentelevän henkilön palvelussuhde voi olla joko virka- tai työsuhteinen. Työtehtäviin 

sisältyvän julkisen vallan käytön vuoksi virkasuhde on tarpeellinen ja täten pääasiallinen palvelus-

suhteen laji. (Valtiovarainministeriö 2010c.) Keskeisin palvelussuhteen ehto on palkkaus, jolla pyri-

tään edistämään valtionhallinnon ja sen toimintayksiköiden tuloksellisuutta. Palkkapolitiikan tavoit-

teena on palkkauksella myös parantaa kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja palveluk-

sessa pitämisestä. (Valtiovarainministeriö 2010e.) 

 

Valtionhallinnon henkilöstön palkka muodostuu valtion palkkausjärjestelmien mukaisesti, ja näitä 

järjestelmiä käsitellään luvussa 2.1. Lisäksi palkkaukseen liittyy ohjeita, jotka koskevat yleisesti 

työmarkkinoita. Tällaisia ohjeita ja määräyksiä on sisällytetty muun muassa tasa-arvolakiin, tasa-

arvosuunnitelmaan ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan. Näitä yleisiä palkkaukselliseen tasa-arvoon 

liittyviä ohjeita tarkastellaan luvussa 2.2. Ennen kuin tutkielmassa edetään varsinaisiin työuran alun 

palkkakehitystä käsitteleviin teorioihin ja tuloksiin, luvussa 2.3 tehdään lyhyt katsaus valtiosektorin 

palkkaeroihin. Tässä yhteydessä tarkastellaan sukupuolten välisten keskimääräisten palkkaerojen 

muodostumista, suuruutta ja muutoksia 2000-luvulla. 

 

 

2.1 Valtion palkkausjärjestelmä 

 

Uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto valtionhallinnossa alkoi 1990-luvun alussa (Valtiova-

rainministeriö 1996). Nykyään valtiolla on käytössä tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen 

työsuoritukseen perustuvat palkkausjärjestelmät. Valtion palkkausjärjestelmät (vpj) ovat virastokoh-

taisia, mutta ne on laadittu yhtenäisten yleisten periaatteiden mukaisesti. Järjestelmät perustuvat 

sopimusalakohtaisiin virka- ja työehtosopimuksiin. Tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvä pe-

ruspalkanosa on vpj-järjestelmissä porrastettu virastokohtaisesti noin 10–20 vaativuustasoon. Hen-

kilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvä palkanosa on sekin porrastettu noin 

5–15 suoritustasoksi. Henkilökohtainen palkanosa voi kunkin viraston järjestelmästä riippuen olla 

kuitenkin enimmillään 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta. (Valtiovarainministeriö 

2010e.) Työn vaativuus määräytyy tyypillisesti tehtävässä vaadittavan osaamisen, vuorovaikutuksen 

ja vastuun mukaan. Työsuorituksen ja pätevyyden osatekijät liittyvät puolestaan ammatinhallintaan, 

aikaansaavuuteen ja yhteistyöhön. Vuosittaisissa esimiehen ja työntekijän välisissä tulos- ja kehi-
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tyskeskusteluissa tarkastellaan näitä työn vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyviä 

osatekijöitä. (Valtiovarainministeriö 2010e.) 

 

Valtionpalkkausjärjestelmiä täydentää tulospalkkaus, jonka tarkoituksena on edistää toiminnallista 

tuloksellisuutta ja yhteistyötä. Tulospalkkiot ovat käytössä noin viidesosassa valtion organisaatiois-

ta, ja ne perustuvat kunkin organisaation strategiaan sekä tulostavoitteisiin. Keskimäärin maksetut 

tulospalkkiot ovat olleet noin kaksi prosenttia saajan vuosipalkkasummasta. (Valtiovarainministeriö 

2010d.) Tavoitteena on tulospalkkioiden käytön laajentaminen valtionhallinnossa. Joissain harvois-

sa virasto- tai alakohtaisissa palkkausjärjestelmissä on käytössä myös palvelusaikaan perustuva ko-

kemusosa. Lisäksi palkkaukseen voi kuulua erityisolosuhteisiin perustuvia palkkaustekijöitä ja työ-

aikakorvauksia. (Valtiovarainministeriö 2010e.) 

 

Valtion palkkausjärjestelmien tavoitteena on parantaa tehtävien, niistä suoriutumisen ja palkkauk-

sen vastaavuutta. Lisäksi vpj-järjestelmien avulla on pyritty kannustamaan henkilöstöä hyvään suo-

ritukseen sekä tukemaan henkilöstön osaamisen kehittymistä, tavoitteiden asettamista ja niiden saa-

vuttamisen arviointia. (Valtiovarainministeriö 2010c). Palkkausjärjestelmäuudistusten periaatteena 

on kuitenkin ollut, että järjestelmään siirtyminen ei alenna kenenkään palkkaa, vaikka uudessa jär-

jestelmässä työn vaativuus, työsuoritus ja ammatinhallinta näin edellyttäisivätkin. Huolimatta uusis-

ta palkkausjärjestelmistä henkilölle on luvattu niin sanottu takuupalkka eli hän on pystynyt säilyt-

tämään aiemman järjestelmän mukaisen palkkatasonsa. (Laine & Lilja 2010, 32.) 

 

Valtion virka- ja työehdoissa valtion palkkausjärjestelmille on määritelty tavoitteita myös tasa-

arvon näkökulmasta. Yhtenä palkkausjärjestelmien tavoitteena on ollut se, että järjestelmät kohtele-

vat naisia ja miehiä tasa-arvoisesti ja järjestelmiä tulee soveltaa samalla tavalla molempiin sukupuo-

liin. Naisten ja miesten palkkauksellisen tasa-arvon kannalta virastojen sopijaosapuolten tulee myös 

vuosittain tarkastella palkkausjärjestelmiensä toimivuutta. (Valtiovarainministeriö 2010f, 27.) Val-

tion virka- ja työehdot sisältävät keskeisimmät valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtoja koskevat 

sopimukset, säädökset sekä soveltamismääräykset ja -ohjeet (Valtiovarainministeriö 2010f). Täten 

yksityiskohtaisempia ohjeita palvelussuhteen ehtoihin, kuten palkkaukseen, liittyen löytyy aina kul-

loinkin voimassa olevista valtion virka- ja työehdoista. 

 

Palkkauksellisen tasa-arvon edistäminen on otettu huomioon myös valtiovarainministeriön viras-

toille antamassa tasa-arvon edistämistä koskevassa suosituksessa. Suosituksessa on viitattu yleisiin 

sukupuolten välistä tasa-arvoa koskeviin säännöksiin, kuten tasa-arvolakiin ja tasa-
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arvosuunnitelmaan, jotka sisältävät määräyksiä sekä ohjeita liittyen palkkaukselliseen tasa-arvoon 

osana työelämän tasa-arvoa. (Valtiovarainministeriö 2007.) 

 

 

2.2 Yleiset palkkauksellisen tasa-arvon säännökset ja ohjeet 

 

Työnantajan velvollisuudesta edistää tasa-arvoa on säädetty laissa naisten ja miesten välisestä tasa-

arvosta. Lakia kutsutaan usein tasa-arvolaiksi. Lain mukaan työnantajan tulee työelämässä edistää 

sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajan velvollisuus on 

muun muassa edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa, 

ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat. (Laki naisten ja 

miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609, 6 §.) 

 

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen vuosittain on pakollista niille työnantajille, joilla henkilöstön 

määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Tasa-arvosuunnitelman tulee koskea erityisesti 

palkkausta, mutta myös muita palvelussuhteen ehtoja. Palkkaukseen liittyen tasa-arvosuunnitelman 

tulee sisältää selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana kartoitus naisten ja miesten tehtä-

vien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Lisäksi suunnitelmaan tulee sisällyttää käynnistettä-

viksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauk-

sellisen tasa-arvon saavuttamiseksi. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609, 6 a 

§.) Tasa-arvoinen palkkaus kuuluu olennaisena osana oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan 

työelämän perusedellytyksiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010a). 

 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma on tärkeä tasa-arvopolitiikan väline. Yksi tasa-arvo-ohjelman 2008–

2011 painopisteistä on sukupuolten välisten palkkaerojen kaventaminen (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2008, 17–18). Lisäksi myös muilla ohjelman painopisteillä ja toimenpiteillä, kuten työn ja 

perhe-elämän yhteensovittamisen parantamisella, voi välillisesti olla sukupuolten välistä palkkauk-

sellista tasa-arvoa edistäviä vaikutuksia. Samapalkkaisuusohjelma kuuluu osaksi hallituksen tasa-

arvo-ohjelmaa, ja sen päätavoitteena on kaventaa sukupuolten välistä palkkaeroa tämänhetkisestä 

noin 19 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010a). 

Nimensäkin mukaisesti samanpalkkaisuusohjelma pyrkii toteuttamaan samapalkkaisuuden periaat-

teen toteutumista eli sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä. Keinoja tavoitteen saavutta-

miseksi ovat sopimuspolitiikka, työelämän ja ammattien sukupuolittumisen purkaminen, palkkaus-
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järjestelmien kehittäminen sekä naisten urakehityksen tukeminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010a.) Jotta esimerkiksi valtion palkkausjärjestelmiä edelleen kehitettäessä ja käytäntöön sovellet-

taessa sukupuolten välistä palkkauksellista tasa-arvoa osataan edistää, valtion palkkausjärjestelmä-

uudistuksen vaikutusten selvittäminen on olennaista. Tasa-arvo-ohjelman toimenpiteisiin sisältyy-

kin koko valtionhallintoa koskeva selvitys uusien palkkausjärjestelmin vaikutuksista samapalkkai-

suuden kannalta
1
. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 17–18.) 

 

 

2.3 Valtiosektorin palkkaerot kaventuneet 2000-luvulla 

 

Valtiosektorin naisten ja miesten välisessä palkkaerossa on 2000-luvun aikana tapahtunut selvää 

myönteistä kehitystä. Vielä vuonna 2002 keskimääräinen palkkaero oli 19,7 prosenttia, mikä vastasi 

työmarkkinoiden yleistä noin 19–20 prosentin palkkaeroa. Kuten kuviosta 1 voi nähdä, vuoden 

2002 jälkeen sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut tasaisesti. Vuonna 2009 palkkaero oli 

15,5 prosenttia
2
. Tämä keskimääräinen palkkaero ilmaisee nimenomaan sukupuolten välisen koko-

naispalkkaeron ottamatta huomioon samapalkkaisuuden periaatetta. Kuviosta 1 on kuitenkin nähtä-

vissä myös naisten ja miesten erilaisen vaativuustason sekä toimialan mukaisen sijoittumisen vaiku-

tus kokonaispalkkaeroon. Vuosittain palkkaeroa selittävien horisontaalisen ja vertikaalisen segre-

gaation selitysosuuksissa on tapahtunut vaihtelua, mutta pitkällä aikavälillä näiden tekijöiden seli-

tyskyky on vähentynyt segregaation lieventymisen myötä. (Valtiovarainministeriö 2010a, 6–7.) 

 

Segregaation pienenemisellä on ollut merkittävä vaikutus valtiosektorin palkkaerojen kaventumi-

seen, vaikka edelleen ammattisegregaatiota on selvästi nähtävissä (liite 1) (Valtiovarainministeriö 

2010a, 24). Laineen ja Naparin (2008, 18) tutkimustulosten mukaan ammattisegregaatio kaventui 

valtiosektorilla vuosina 1995–2000 noin 6–15 prosenttia ja edelleen vuosina 2000–2004 segregaatio 

pieneni 4–13 prosenttia. Verrattuna yksityiseen sektoriin ja kuntasektoriin ammattisegregaation 

pieneneminen valtiosektorilla on tutkimusjakson 1995–2004 aikana ollut selvästi suurempaa ja seg-

regaation kaventuminen on jakautunut tasaisemmin koko tutkimusajanjaksolle. Yksityisellä sekto-

rilla ja kuntasektorilla ammattisegregaation pienentyminen keskittyi lähinnä 1990-luvun loppuun. 

(Laine & Napari 2008, 18.) Kun verrataan Laineen ja Naparin (2008) tuloksia ammattisegregaatios-

                                                 
1
 Selvityksen ovat tehneet Laine & Lilja (2010). Selvityksen tuloksia tarkastellaan luvussa 2.3. 

2
 Palkkaero voi saada samana vuonna ja saman sektorin sisällä erilaisia arvoja riippuen käytetystä palkkakäsitteestä. 

Tämän vuoksi Tilastokeskuksen ja valtiovarainministeriön ilmoittama palkkaero esimerkiksi vuonna 2009 saa erilaisia 

tuloksia. Tilastokeskus on käyttänyt kuukauden kokonaisansioita, kun taas valtiovarainministeriön lähteessä ilmoitettu 

palkkaero on laskettu säännöllisen työajan kuukausiansioista. 
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sa tapahtuneista muutoksista kuvion 1 tietoihin, tulokset viittaavat täysin päinvastaiseen kehityk-

seen. Yksi mahdollinen syy erilaisiin tuloksiin saattaa olla käytetyssä segregaation laskentamene-

telmässä. Laine ja Napari (2008) ovat käyttäneet segregaation mittaamiseksi segregaatiotutkimuk-

sissa yleisesti hyödynnettyä ID-indeksiä
3
. Kuvion 1 segregaatioiden selitysosuudet on puolestaan 

saatu laskemalla erilaisten palkkaeron tunnuslukujen avulla. Tätä kuvion 1 muodostamiseksi käytet-

tyä laskentatapaa selvitetään lisää myöhemmin kuvion tulosten tarkastelun yhteydessä. 

 

Yleisesti segregaatiossa tapahtuneisiin muutoksiin on vaikuttanut muun muassa se, että erityisesti 

naiset ovat viime vuosikymmenien aikana kouluttautuneet ja myös työllistyneet aiempaa useammin 

sukupuolelleen epätyypillisiin ammatteihin, kuten lääkäreiksi ja juristeiksi. Miesten siirtyminen 

naisvaltaisille aloille on toistaiseksi ollut vähäistä, ja segregaation purkamiseksi tulevaisuudessa 

painotetaan nimenomaan miesten kannustamista näille aloille. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010b.) Tällaisia naisvaltaisia aloja ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialat. 

 

 

 

KUVIO 1. Naisten ja miesten palkkaerot sekä niitä selittävät tekijät 2000-luvulla (Valtiovarainmi-

nisteriö 2010a, 7). 

                                                 
3
 Duncan, O. D. & Duncan, B. (1955). A Methodological Analysis of Segregation Indexes. American Sociolocigal Re-

view, Vol. 20, No. 2, 210–217. 
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Ammattisegregaation kaventumisen ohella myös tehtäväsegregaatiossa ja naisten urakehityksessä 

saavutetut edistykset, kuten naisjohtajien ja yleisesti naisten osuuden kasvu valtionhallinnossa, ovat 

osaltaan vaikuttaneet valtiosektorin palkkaerojen pienenemiseen (liite 2) (Valtiovarainministeriö 

2010a, 24). Lisäksi suomalaisten naisten koulutustaso on viime vuosina parantunut nopeammin 

kuin miehillä (Kaukonen 2009). Myös valtiolla nuorten naisten koulutustaso on korkeampi kuin 

nuorilla miehillä, mikä tullaan huomaamaan valtiosektorin empiirisen tutkimuksen yhteydessä lu-

vussa 6.1. Naisten koulutustason paraneminen tarkoittaa myös sitä, että työmarkkinoille tulevilla 

uusilla naistyöntekijöillä on mahdollisuus yleisesti ottaen sijoittua korkeamman vaativuustason teh-

täviin kuin aiemman ikäluokan naiset. 

 

Kuvion 1 keskimääräinen palkkaero on laskettu jakamalla naisten keskimääräiset kuukausiansiot 

miesten keskimääräisillä kuukausiansioilla. Laskennassa käytetty ansiokäsite on säännöllisen työ-

ajan kuukausiansiot. Palkkaeron selittämätön osuus on saatu laskemalla ammattisegregaation ja 

tehtäväsegregaation suhteen kontrolloitu palkkaero eli laskennassa on vakioitu työntekijöiden viras-

tot ja vaativuustasot. Lisäksi palkkaerolle on muodostettu vielä yksi tunnusluku, jossa on kontrolloi-

tu ainoastaan tehtäväsegregaatio eli henkilöstön vaativuustaso. Näitä kolmea palkkaeron tunnuslu-

kua käyttämällä on saatu laskettua kuviosta 1 nähtävät segregaatioiden selitysosuudet sekä selittä-

mätön palkkaero, joista keskimääräinen palkkaero muodostuu. (Valtiovarainministeriö 2010a, 7.) 

 

Kuviosta 1 on nähtävissä myös palkkaero, joka ottaa huomion samapalkkaisuuden periaatteen. Sitä 

osuutta keskimääräisestä palkkaerosta, jota segregaatio ei selitä, kutsutaan palkkaeron selittämättö-

mäksi osuudeksi, mutta kääntäen myös samapalkkaisuusindeksiksi. Tyypillisesti samapalkkaisuus-

indeksi ilmoitetaan muodossa 100 % - selittämätön palkkaero. Mitä pienempi siis on selittämättö-

män palkkaeron osuus, sitä suurempi on samapalkkaisuusindeksi. (Valtiovarainministeriö 2010a, 6–

7.) Merkittäviä muutoksia ei samapalkkaisuudessa ole 2000-luvulla tapahtunut. Selittämätön palk-

kaero oli pienimmillään vuonna 2005, jolloin samapalkkaisuusindeksi oli 97,9 prosenttia. Alhai-

simmillaan samapalkkaisuusindeksi oli 96,2 prosenttia vuonna 2002. Koko 2000-luvun ajan sama-

palkkaisuusindeksi on liikkunut 96–98 prosentin välillä. Vuonna 2009 indeksi oli 97,6 prosenttia eli 

selittämättömän palkkaeron suuruus oli 2,4 prosenttia. (Valtiovarainministeriö 2010a, 7.) Palkka-

eron selittämätön osa voi aiheutua palkkasyrjinnästä, mutta myös mahdollisista muista tutkimuksen 

suorittamiseen liittyvistä tekijöistä, joihin palataan syrjinnän mittaamisen yhteydessä luvussa 3.4.5. 

 

Ennen tarkempaa syventymistä palkkaerojen taustalla oleviin teorioihin tarkastellaan lyhyesti valti-

on palkkausjärjestelmäuudistusten vaikutuksia palkkaeroihin. Uusien palkkausjärjestelmien tavoit-
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teena ei lähtökohtaisesti ole ollut palkkaerojen kaventaminen. Tarkoituksena on ollut luoda jousta-

va, kannustava ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä, joka tukee tulosjohtamista, tulosten saa-

vuttamista ja edistää samapalkkaisuuden periaatetta. (Laine & Lilja 2010, 31.) Jos palkkausjärjes-

telmäuudistukset päivittävät miesten ja naisten palkkoja samassa suhteessa, ei uuden järjestelmän 

myötä sukupuolten välisessä keskimääräisessä palkkaerossa tulisi tapahtua muutoksia, vaikka yksi-

lötasolla palkkatasossa muutoksia tapahtuisikin (Laine & Lilja 2010, 33). Yksi kiinnostava huomio 

uusista palkkausjärjestelmistä on se, että esimerkiksi kannustavaan palkkaukseen vastaaminen voi 

sukupuolten välillä olla erilaista. Miehillä saattaa olla naisia paremmat mahdollisuudet reagoida 

järjestelmän luomiin kannustimiin, jos vastuu kotitöistä on oletusten mukaisesti pääosin äideillä. 

Miehille näihin kannustimiin vastaaminen saattaa tarkoittaa pidempiä ja intensiivisempiä työpäiviä, 

jotka puolestaan saattavat vaikuttaa henkilökohtaiseen palkanerään tai tulospalkkoihin. Uusien 

palkkausjärjestelmien vaikutus sukupuolten väliseen keskimääräiseen palkkaeroon ei siis esimer-

kiksi näiden järjestelmän luomien kannustimien näkökulmasta ole lainkaan yksinkertainen. (Asp-

lund & Lilja 2010, 18.) 

 

Laineen ja Liljan (2010) tutkimus uusien palkkausjärjestelmien vaikutuksesta palkkaeroihin ja an-

siotasoon osoittaa, että ajanjaksolla 1995–2005 uuteen palkkausjärjestelmään siirtyneissä organisaa-

tioissa saman ikäisillä ja saman koulutustason suorittaneilla henkilöillä keskimääräinen ansiotaso on 

ollut parempi kuin vanhaa järjestelmää soveltaneissa organisaatioissa. Naisilla ero ansiotasossa uu-

den ja vanhan järjestelmän kesken oli suurempi kuin miehillä, mutta ainoastaan 0,2 prosenttiyksik-

köä. Miehillä uutta järjestelmää soveltaneissa organisaatioissa ansiotaso oli keskimäärin 2,2 pro-

senttia parempi kuin vanhaa järjestelmää soveltaneissa organisaatioissa. Naisilla vastaava ero oli 2,4 

prosenttia. Tutkimustulos siis osoittaa, että tarkasteluperiodilla ansiotaso uutta palkkausjärjestelmää 

soveltaneissa organisaatioissa on ollut parempi kuin vanhassa järjestelmässä pysyneillä. Tosin ti-

lanne on saattanut olla tällainen jo ennen palkkausjärjestelmäuudistusta, sillä tutkimuksessa on ver-

rattu ainoastaan eri palkkausjärjestelmää soveltavien organisaatioiden ansiotasojen eroja, ei yksilö-

tasolla palkkausjärjestelmäuudistuksen seurauksena tapahtuneita muutoksia ansiotasossa. Tehdyn 

tarkastelun perusteella ei siis vielä voida vetää johtopäätöksiä palkkausjärjestelmäuudistuksen vai-

kutuksista palkkaeroon. Olennaisinta tarkastelussa onkin havainto siitä, että uuteen palkkausjärjes-

telmään siirtyminen ei johtanut siihen, että organisaatioissa olisi menty alle sen ansiotason, jota 

vanhaa järjestelmää soveltavat organisaatiot pystyivät maksamaan saman ikäisille ja yhtä koulute-

tuille henkilöille. (Laine & Lilja 2010, 39.) 
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Kun on tarkasteltu palkkaerojen muutosta organisaatioiden sisällä ennen ja jälkeen palkkausjärjes-

telmäuudistuksen, Laineen ja Liljan (2010, 40) tutkimustulosten mukaan sukupuolten väliset kes-

kimääräiset palkkaerot olivat uutta järjestelmää soveltaneissa organisaatioissa pienemmät kuin van-

haa järjestelmää soveltaneissa organisaatioissa sekä ennen että jälkeen uudistuksen. Lisäksi palkka-

usjärjestelmää vaihtaneissa organisaatioissa palkkaerot pysyivät melko vakaina uudistuksesta huo-

limatta. Uusiin palkkausjärjestelmiin siirtymisellä ei siis ensimmäisinä vuosina järjestelmän käyt-

töönoton jälkeen näyttäisi olleen vaikutusta sukupuolten välisiin palkkaeroihin. (Laine & Lilja 

2010, 40.) Uusien palkkausjärjestelmien tavoitteiden mukaisesti tutkimuksessa havaittiin työtehtä-

vien vaativuuden merkitys keskeisenä palkan määräytymisen perusteena valtiolla, kun tarkasteltiin 

samassa organisaatiossa pysyneitä vuosina 2005–2007. Neljässä ylimmässä vaativuustasoluokassa
4
 

naisten keskimääräiset säännöllisen työajan ansiot saavuttivat miesten keskipalkkatason tarkastelu-

vuosien aikana. Sen sijaan kolmessa alimmassa vaativuustasoluokassa palkkaerot pysyivät läpi tar-

kastelukauden melko vakaina tai jopa kasvoivat hieman. Näihin kolmeen alimpaan vaativuus-

tasoluokkaan kuului esimerkiksi vuonna 2005 yli 70 prosenttia naisista. Myönteinen kehitys vaati-

vuustasoluokkien sisällä näyttäisi siis kuitenkin koskeneen hyvin pientä osaa valtion naishenkilös-

töstä. (Laine & Lilja 2010, 47.)  

                                                 
4
 Valtion yleiset vaativuustasot on jaettu luokkiin 2–8, joista 2 on korkein ja 8 alin vaativuustaso. 
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3 TEORIA PALKKAEROJEN JA ERILAISEN PALKKAKEHITYKSEN 

TAUSTALLA 

 

Naisten ja miesten välisten palkkakehityserojen ja näiden seurauksena syntyvien palkkaerojen taus-

talla on neljä keskeistä teoriaa. Ensimmäisenä luvussa 3.1 tarkastellaan inhimillisen pääoman teori-

aa, joka on palkkaeroja selittävistä teorioista tunnetuin. Inhimillisen pääoman teorian olennaisin 

ajatus on se, että palkkaerot aiheutuvat naisten ja miesten erilaisista taustaominaisuuksista, kuten 

henkilön koulutuksesta ja työkokemuksesta. Inhimillisen pääoman teorian lisäksi palkkaeroille seli-

tyksen tarjoavat kompensoivien palkkaerojen teoria sekä työn etsintäteoria, joita tarkastellaan lu-

vuissa 3.2 ja 3.3. Nämä kolme teoriaa selittävät palkkaeroja siten, että erot aiheutuvat perustelluista 

syistä. Sitä osaa palkkaerosta, jota ei voida ihmisten taustaominaisuuksilla tai heidän tekemillään 

valinnoilla selittää, kutsutaan selittämättömäksi palkkaeroksi. Selittämätön palkkaero voi aiheutua 

diskriminaatiosta eli syrjinnästä, jota käsitellään luvussa 3.4. Syrjinnän teorian yhteydessä tarkastel-

laan myös tilastollisen syrjinnän teoriaa sekä tungostumismallia, jotka liittyvät olennaisesti syrjin-

nän teoriaan keskeisinä palkkaeroja selittävinä malleina. 

 

 

3.1 Inhimillisen pääoman teoria 

 

Inhimillisen pääoman teoria on useimmin viitattu teoria palkkaerojen taustalla. Merkittävimmän 

perustan teorialle ovat luoneet Becker (1964) ja Mincer (1974). Inhimilliseen pääomaan viittaavat 

myös lähes kaikki muutkin työmarkkinoita ja palkkaeroja käsittelevät tutkimukset sekä teokset. 

Polachek ja Siebert (1993) esittävät alkuperäisiin Beckerin (1964) ja Mincerin (1974) esitystapoihin 

nähden yksinkertaistetummat ja selkeytetymmät mallit inhimillisen pääoman teoriasta, joita hyö-

dynnetään luvuissa 3.1.1–3.1.2. Luvussa 3.1.1 inhimillisen pääoman teorian perustaa käydään läpi 

investoinnin ja investoinnin kannattavuuden käsitteiden avulla. Luvussa 3.1.2 esitellään koulutus-

malli, joka on hyvin yleinen ja havainnollistava esimerkki inhimilliseen pääomaan investoimisesta. 

Luvussa 3.1.3 käydään läpi tilanne, jossa inhimillinen pääoma voi myös vähetä. 

 

 

3.1.1 Inhimilliseen pääomaan investoiminen ja investointipäätöksen tekeminen 

 

Inhimillisen pääoman teorian ydinajatus on henkilöiden erilaisissa päätöksissä investoida toimiin, 

jotka tulevaisuudessa voivat vaikuttaa heidän tuottavuuteensa ja tätä kautta heidän tuloihinsa. Täl-
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laisia investointeja ovat muun muassa koulutusvalinnat, työpaikkakoulutus, muutto työn vuoksi, 

terveydestä huolehtiminen sekä erilaisten hinta- ja palkkatietojen selvittäminen. Erilaisilla inves-

toinneilla on erilainen vaikutus rahallisiin tuloihin ja fyysisiin tuloihin eli kulutukseen. Myös tehty-

jen investointien sekä niistä saatavien tuottojen suuruus vaihtelee. Kaikkien investointien tarkoituk-

sena on kuitenkin kehittää henkilön taitoja, tietämystä tai terveyttä ja täten kasvattaa rahallisia tuloja 

sekä kulutusta. (Becker 1964, 1.) Inhimillisen pääoman teoria antaa yhtenäisen selityksen monille 

empiirisille ilmiöille, kuten ansioiden kasvu iän mukaan, työttömyysasteen sekä kyvykkyyden väli-

nen käänteinen verrannollisuus ja nuorten työntekijöiden vanhempia yleisempi työliikkuvuus. 

(Becker 1964, 7–8.) 

 

Inhimilliseen pääomaan investoitaessa on olennaista huomioida se, että investoinnit tuottavuuden 

kasvuun tulevaisuudessa eivät ole kustannuksettomia. Jos näin olisi, esimerkiksi koulutuksen ky-

syntä olisi loputonta. Koulutuksen kustannuksiin eivät kuulu ainoastaan käytetyt materiaalit ja ope-

tuksesta maksettavat kustannukset, vaan myös koulutukseen käytetty aika ja panostus, joita olisi 

voitu hyödyntää tulojen hankkimiseksi jo investointihetkellä. Tuottavuuden lisäämiseksi tehtyjen 

investointien vaihtoehtoiskustannuksena ovat ne tuotot, jotka kyseisellä hetkellä olisi saatu jo ole-

massa olevilla panoksilla. (Becker 1964, 9.) 

 

Yksi tapa esittää inhimillisen pääoman investointipäätös matemaattisesti on tarkastella investoinnin 

kannattavuutta nykyarvo-käsitteen avulla. Päätöksen tekemiseksi tulee vertailla tulevaisuudessa 

investoinnista saatavien hyötyjen (tuottojen) nykyarvoa ja investoinnin suoria kustannuksia. Suorat 

kustannukset ovat investoinnista aiheutuvia todellisia mitattavia kuluja. Investoinnista saatavat lisä-

tuotot voidaan laskea kahden eri ansioprofiilin erotuksena koko työuran ajalta. Toinen profiili kuvaa 

ansiouraa, kun on päätetty tehdä investointi inhimilliseen pääomaan. Toinen ansioprofiili kuvaa 

ansioiden uraa, kun investointia ei ole tehty. (Polachek & Siebert 1993, 20–21.) Tällaisia ikä-

ansioprofiileja havainnollistetaan luvun 3.1.2 kuviossa 2. 

 

Tuottojen nykyarvo (present value, PV) huomioimatta ansioiden muutosta työuran aikana voidaan 

laskea kaavasta 

 

      
 

     
       (1) 
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missä Y on tulevaisuudessa saatavat tuotot ja i on korko
5
, jolla tuotot diskontataan nykyhetkeen (Po-

lachek & Siebert 1993, 21). Koska ansiot kuitenkin kasvavat usein työuran aikana tehtyjen inves-

tointien mutta myös kertyvän työkokemuksen myötä, eri periodien ansioiden nykyarvo on erilainen. 

Tällöin tulevaisuuden tuottojen nykyarvo voidaan laskea kaavasta 

 

       
  

     
 

  

      
 

  

      
   

  

      
     (2) 

 

missä t = 1, 2, …, n on työvuosien lukumäärä ja Yt vuoden t ansiot. (Polachek & Siebert 1993, 35.) 

Sama kaava voidaan merkitä lyhyemmin myös 

 

        
  

      
 
          (3) 

 

Koska nyt halutaan tarkastella nimenomaan investoinnista saatavien lisätuottojen nykyarvoa, kaa-

vassa (3) tuottojen Y tilalle sijoitetaan ∆Y. ∆Y kuvaa ansioprofiilien tuottojen erotusta koko työuran 

ajalta eli sitä tuottojen osaa, jota ei saataisi ilman investointia inhimilliseen pääomaan. Jotta inves-

tointi olisi kannattava, siitä saatavien lisätuottojen ∆Y nykyarvo tulee olla suurempi kuin investoin-

nista aiheutuvat suorat kustannukset C. Tällöin investointipäätös on kannattava, jos 

 

                (4) 

 

(Polachek & Siebert 1993, 21.) Jos investoinnista aiheutuu suoria kustannuksia useampana vuonna, 

myös kustannusten nykyarvojen summa voidaan laskea vastaavasti kuin kaavassa (3). Tällöin inves-

tointi on kannattava, jos kustannusten nykyarvo on pienempi kuin tulevaisuuden lisätuottojen nyky-

arvo. 

 

 

3.1.2 Koulutusmalli 

 

Koulutusvalinnat ovat yksi keskeisimmistä tavoista investoida henkiseen pääomaan. Koulutukseen 

investoivat henkilöt ovat valmiita luopumaan nykyhetken ansioista saadakseen korkeampia tuloja 

tulevaisuudessa. (Polachek & Siebert 1993, 19.) Kuten minkä tahansa muun investoinnin tapaan, 

                                                 
5
 Oletettu kiinteä korko läpi työuran. 
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koulutusinvestoinninkin tulee olla kannattava eli henkisen pääoman kasvun tulee näkyä henkilön 

ansioissa (Polachek & Siebert 1993, 20–21). Luvussa 3.1.1 käsiteltiin investointien kannattavuuden 

matemaattista esitystapaa, mutta tässä luvussa koulutusvalinnan tuottoja ja kustannuksia tarkastel-

laan graafisen esityksen avulla. 

 

Kuvioon 2 on hahmotettu kaksi ikä-ansioprofiilia henkilöille, joista toinen siirtyy työelämään noin 

18-vuotiaana keskiasteen suoritettuaan ja toinen jatkaa opintojaan korkeakoulutasolla. Käyrä GA on 

potentiaalinen palkkaura yli työuran henkilölle, joka päättää opintonsa keskiasteen jälkeen. Hänellä 

ansiot työkokemuksen myötä nousevat iän mukaan hyvin tasaisesti. Työuran lopussa ansiot saatta-

vat kääntyä jopa hieman laskuun. (Polachek & Siebert 1993, 20–21.) 

 

 

 

KUVIO 2. Koulutuksen tuotot ja kustannukset (Polachek & Siebert 1993, 21). 

 

 

Opintojaan jatkavalla henkilöllä investoinnista luonnollisesti aiheutuu kustannuksia. Suoria kustan-

nuksia syntyy muun muassa mahdollisista lukukausimaksuista ja opiskelumateriaaleista vuosittain 

määrän C verran. Opinnoista yhteensä koulutusvuosien E aikana aiheutuvat suorat kustannukset 

näkyvät kuviossa 2 alueena CDEF. Mitä kauemmin henkilö jatkaa opintojaan, sitä suuremmat ovat 

suorat kustannukset. Investoinnin epäsuorat kustannukset eli vaihtoehtoiskustannukset ovat menete-

Ansiot 

65 
Ikä 

G 

F 
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tyt ansiot koulutusvuosien ajalta. Jos henkilö olisi käyttänyt aikansa ja panoksensa opiskelujen si-

jaan työntekoon, hän olisi ansainnut ikä-ansioprofiilin GA mukaista palkkaa. Alue EFGO kuviossa 

2 havainnollistaa henkilön menetettyjä tuloja koulutusvuosien ajalta. (Polachek & Siebert 1993, 20–

21.) 

 

Koulutuksen kustannuksiin ja tuottoihin liittyvä ilmeinen havainto on se, että mitä useamman vuo-

den henkilön koulutus kestää, sitä korkeammat ovat investoinnista aiheutuvat kustannukset. Asia on 

pääteltävissä myös kuviosta 2. Koulutuksen pituudella on oma vaikutuksensa myös tulevaisuuden 

ansioihin ja ansioihin verrattuna kouluttamattomaan henkilöön (Mincer 1974, 10). Ensinnä, mitä 

pidempään koulutus kestää, sitä suuremmat ovat odotetut vuotuiset ansiot tulevaisuudessa. Toiseksi, 

mitä enemmän koulutusta henkilö hankkii, sitä vähemmän aikaa hänellä on työurallaan nauttia näis-

tä investointien mahdollistamista korkeammista tuotoista. Tällöin ansioiden tulee olla sitä korke-

ammat, mitä vähemmän henkilöllä on aikaa kerryttää koulutuksensa tuottoja. Työelämään siirtymi-

sen jälkeen ansioiden ero kouluttamattomaan henkilöön nähden siis kasvaa sitä enemmän, mitä pi-

dempään henkilö kouluttautuu. Lisäksi ansioiden ero koulutuksen hankkineen ja kouluttamattoman 

henkilön välillä on sitä suurempi, mitä korkeampi on koulutuksen tuottoaste. (Mincer 1974, 10.) 

 

Investointien allokointi ajan suhteen on rationaalisinta työuran alussa (Mincer 1974, 13). Työuran 

alun investointien tärkeyttä voi perustella useallakin eri tavalla: 1) Myöhemmin tehtävät investoin-

nit kerryttävät tuottoja lyhyemmän aikaa kuin työuran alussa tehdyt investoinnit. 2) Investointien 

siirtäminen myöhemmäksi laskee nettotuottojen nykyarvoa. 3) Myöhemmin työuralla tehtävien in-

vestointien vaihtoehtoiskustannukset eli menetetyt tuotot ovat suuremmat kuin uran alkuvaiheessa 

tehtyjen, koska työkokemuksen myötä henkilön ansiot nousevat uran alkuun nähden. (Becker 1975, 

100.) 

 

Kuvion 2 tilanne on sovellettavissa lähes sellaisenaan myös muihin inhimillisen pääoman investoin-

teihin. Kyseessä voisi olla esimerkiksi investointi työpaikkakoulutukseen tai muuttoon työpaikan 

perässä, sillä lähtökohta kaikilla investoinneilla on samanlainen. Investoinneista henkisen pääoman 

lisäämiseksi aiheutuu kustannuksia, mutta vastaavasti tulevaisuuden tuottojen odotetaan olevan 

korkeammat kuin ilman investointia. Työpaikkakoulutukseen liittyen voisi kuitenkin mainita, että 

riippuen siitä, onko koulutus yritysspesifiä vai yleistä, koulutuksen kustannukset kohdistuvat eri 

tavalla työnantajan ja työntekijän kesken. (Becker 1964, 11–29.) Yritysspesifi koulutus on tärkeää 

vain sen työn kannalta, jossa henkilö on nykyhetkellä. Yleinen koulutus, esimerkiksi tietotekniikka-

kurssi, on hyödynnettävissä riippumatta työnantajasta. Työpaikkakoulutuksen luonteesta riippuen 
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koulutuksen kustannukset ja tuotot kohdistuvat joko työntekijälle itselleen (yleinen koulutus työ-

elämää varten) tai ne jaetaan työntekijän ja työnantajan kesken (yritysspesifi koulutus). (Becker 

1964, 11–29.) Investoinnin kustannusten ja tuottojen idea itsessään ei kuitenkaan muutu. 

 

 

3.1.3 Inhimillisen pääoman kuluminen 

 

Kuten luvun 3.1.2 kuviosta 2 nähdään, työuran lopussa ansiot kasvavat iän mukaan hidastuvasti ja 

viimeisinä työvuosina ansiot saattavat jopa vähetä. Iän noustessa muun muassa erilaisten sairauk-

sien todennäköisyys kasvaa, mikä saattaa heikentää työkykyä ja täten vaikuttaa myös ansioita vä-

hentävästi (Mincer 1974, 20–21). Lisäksi iäkkäämpien työntekijöiden koulutus voi vanhentua jat-

kuvasti kehittyvän teknologian ja uudistuvan ammattitaidon vuoksi (Mincer 1974, 21). 

 

Tarkastellaan aluksi henkilön potentiaalisia ansioita olettaen, että henkinen pääoma ei kulu. Henki-

lön ansaintakyky eli potentiaaliset bruttoansiot E periodilla t määräytyvät seuraavan yhtälön mukai-

sesti: 

 

                   (5) 

 

missä Et-1 on edellisen periodin bruttoansiot, Ct-1 on edellisen periodin inhimillisen pääoman net-

toinvestoinnit ja r on investoinnin diskonttokorko eli investoinnin tuottoaste. Periodin t ansaintaky-

ky riippuu siis edeltävän periodin ansioista ja edeltävällä periodilla tehdyistä investoinneista. Inves-

tointikustannukset C periodilla t-1 riippuvat puolestaan kyseisen periodin potentiaalisista ansioista 

E yhtälön 

 

                   (6) 

 

mukaisesti. Yhtälössä (6) kerroin kt-1 ilmaisee sitä osuutta periodin t-1 ansioista E, jotka käytetään 

investointeihin kyseisellä periodilla. (Mincer 1974, 19.) 

 

Kun henkisen pääoman väheneminen otetaan huomioon, bruttoansioiden yhtälö (5) muuttuu hie-

man. Oletetaan, että henkinen pääoma Ht-1 vähenee periodilla t-1 asteella δt-1. (Mincer 1974, 21.) 

Koska henkisen pääoman H arvo kullakin periodilla t voidaan ajatella vastaavan henkilön bruttoan-
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sioita kyseisellä ajanjaksolla, voidaan merkitä Ht-1 = Et-1. Toisin sanoen työnantajan työntekijälleen 

maksama palkka kuvaa työntekijän tiedon, osaamisen ja taidon eli henkisen pääoman arvoa. Kun 

henkisen pääoman väheneminen otetaan huomioon, bruttoansioiden yhtälö saa muodon 

 

             
                (7) 

 

missä     
  on periodin t-1 bruttoinvestoinnit, kun aiemmin yhtälössä (6) Ct-1 tarkoitti periodin t-1 

nettoinvestointeja (Mincer 1974, 21). Yhtälö (7) voidaan edelleen sieventää muotoon 

 

                     
       (8) 

 

josta nähdään, että edelleen periodin t ansaintakykyyn E vaikuttavat edeltävän periodin bruttoansiot 

Et-1, mutta henkisen pääoman kulumisen vuoksi vaikutus pienenee. Inhimillisen pääoman alenemi-

sen vuoksi ansaintakyky periodilla t on siis heikompi kuin sitä edeltävällä periodilla t-1. 

 

Henkisen pääoman kuluminen ei välttämättä aina sijoitu henkilön työuran loppuun. Mincer ja Ofek 

(1982) ovat paneeliaineiston avulla tutkineet naimisissa olevien naisten työuria ja niihin liittyviä 

mahdollisia urakatkoja. Tutkimuksessaan he havaitsivat, että naisten reaalinen palkka palatessaan 

katkon jälkeen töihin oli alhaisempi kuin heidän jäädessään pois työmarkkinoilta. Jos alhaisempi 

palkkataso johtuisi siitä, että he ovat menettäneet urakatkon vuoksi työkokemuksen tuomaa palkko-

jen kasvua, urakatkon kokeneiden naisten palkat olisivat alhaisempia kuin niillä naisilla, jotka py-

syivät työssään. Ilmiö ei kuitenkaan selitä sitä, miksi urakatkon vuoksi naisten reaalinen palkka 

laskisi heidän omaan palkkatasoonsa nähden. (Mincer & Ofek 1982, 4.)  

 

Jos urakatkon aikana henkilön työnantaja vaihtuu, töihin paluun jälkeinen alhaisempi palkkataso voi 

selittyä yritysspesifillä inhimillisellä pääomalla. Henkilön aiempaan työhön liittynyt työpaikka-

spesifi osaaminen ei ole enää hyödyksi uudessa työssä eikä sitä myöskään tällöin huomioida palkas-

sa uuden työnantajan palveluksessa. Jos työnantajaspesifin osaamisen menettäminen työnantaja-

vaihdon seurauksena olisi selitys urakatkon jälkeiselle alhaisemmalle palkkatasolle, urakatkon pi-

tuudella ei tulisi olla vaikutusta palkan alenemisen suuruuteen. (Mincer & Ofek 1982, 4.) Mincer ja 

Ofek (1982, 4) kuitenkin havaitsivat tutkimuksessaan, että palkan aleneminen urakatkon seuraukse-

na oli sitä suurempaa, mitä pidempikestoinen katko oli. Työuraspesifi osaaminenkaan ei siis täysin 

selitä naimisissa olevien naisten urakatkon aikana alentunutta palkkatasoa (Mincer & Ofek 1982, 4). 

Tällöin urakatkon jälkeinen alempi palkkataso saattaa johtua katkon aikana tapahtuneesta inhimilli-
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sen pääoman vähenemisestä eli esimerkiksi ammattitaidon vanhenemisesta. Mincerin ja Ofekin 

(1982) tutkimuksen mukaan inhimillisen pääoman väheneminen voi siis tapahtua hyvin varhaises-

sakin vaiheessa työuraa muun muassa mainittujen urakatkojen vuoksi. Erityisesti naisilla tällaisia 

tyypillisiä urakatkoja uran alkuvaiheessa ovat erilaiset perheenperustamisesta aiheutuvat työmark-

kinakatkot. 

 

 

3.2 Kompensoivat palkkaerot 

 

Luvussa 3.1 esitellyn inhimillisen pääoman teorian mukaan palkkaeroja selittävät työntekijöiden 

erilaiset ominaisuudet. Kompensoivien palkkaerojen teorian keskeinen ajatus puolestaan on, että 

palkkaerojen syntyyn vaikuttavat työtehtävien erilaiset luonteet ja ominaisuudet (Polachek & Sie-

bert 1993, 174). Ensimmäisen kerran kompensoivien palkkaerojen ajatuksen toi esiin Adam Smith 

(1776)
6
, jonka tärkeimpiä ajatuksia teoriaan liittyen käsitellään luvussa 3.2.1. Tyypillisesti kompen-

soivia palkkaeroja havainnollistetaan vaarallisen työn esimerkin avulla. Luvussa 3.2.2 käsitellään 

Borjasin (2005) esitystä tästä riskialttiin työn kompensoinnista, mikä auttaa ymmärtämään kompen-

soivien palkkaerojen teorian keskeisimmän sisällön ja sen roolin työmarkkinoilla palkkaeroja selit-

tävänä tekijänä. Lopuksi luvussa 3.2.3 tarkastellaan kompensoivien palkkaerojen mahdollisia vaiku-

tuksia sukupuolten välisiin palkkaeroihin. 

 

 

3.2.1 Työn etujen ja haittojen tasapaino 

 

Smithin (1776) mukaan eri työpaikkojen välillä palkkojen ei tarvitse olla yhtä suuret, vaan työpaik-

kojen etujen ja haittojen tulee olla tasapainossa. Jos tällaista tasapainoa ei olisi, työntekijät tungek-

sisivat työhön, jonka edut muihin työpaikkoihin nähden olisivat selvästi paremmat. Tällöin, jotta 

työntekijöitä saataisiin houkuteltua niihin töihin, jotka hylätään parempien töiden vuoksi, työpaik-

kojen täytyy eduiltaan saavuttaa sama taso kuin muiden työnantajien. Tosin ajatus joidenkin työ-

paikkojen niin sanotusta autioitumisesta tai tiettyjen töiden suosimisesta ei ole täysin realistinen. 

Työntekijöiden liikkuminen yllä esitettyyn tapaan toimii ainoastaan yhteiskunnassa, jossa kaikilla 

ihmisillä olisi omien preferenssiensä ohjaamana vapaus valita paras mahdollinen työpaikka itselleen 

                                                 
6
 Smith (1776) kiteyttää ajatuksen kompensoivista palkkaeroista teoksen sivulla 142, vaikkei suoranaisesti käytä kyseis-

tä termiä. 
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ja vaihtaa työtä niin usein kuin tarpeellista saavuttaakseen parhaan mahdollisen työn. (Smith 1776, 

142.) 

 

Kompensoivien palkkaerojen teorian mukaan palkka ei siis välttämättä ole tärkein tai ainakaan  

ainoa työntekijää tai -hakijaa motivoiva tekijä. Jotta muutkin kuin kaikkein halutuimmat työtehtävät 

houkuttelisivat työntekijöitä, työtehtävien ei-rahallisia piirteitä, kuten epämiellyttäviä tai vaarallisia 

työolosuhteita, tulee palkan lisäksi kompensoida muilla työntekijälle hyötyä tai etuja tuottavilla 

tavoilla. Työpaikkojen epämiellyttävien työolosuhteiden eroa voi havainnollistaa vaikkapa vertai-

lemalla työn sijaintia. Työntekijä voi esimerkiksi haluta kompensaatiota työlleen riippuen siitä, si-

jaitseeko työpaikka aurinkoisessa Kaliforniassa vai kylmässä ja karussa Alaskassa. Esimerkkinä 

työolosuhteiden vaarallisuudesta ovat muun muassa työntekijän henkeä tai terveyttä uhkaavat riski-

tekijät, kuten altistuminen saasteille tai myrkyllisille kemikaaleille. Useimmiten näitä työn haitta-

puolia kompensoidaan nimenomaan korkeammalla palkkatasolla muihin työpaikkoihin verrattuna. 

(Borjas 2005, 206.) Jos työn luonnetta, kuten vaarallisuutta, kompensoidaan korkeammalla palkalla, 

saattaa tällöin esimerkiksi sukupuolten välille syntyä palkkaeroa. Kyseessä on kuitenkin keskimää-

räinen palkkaero, joka ei ota huomioon ajatusta samapalkkaisuudesta. Tässä tapauksessa, kun ky-

seessä ei ole luonteeltaan samanlaiset työtehtävät, ei samapalkkaisuuden periaatteen mukaan työstä 

kuuluisikaan maksaa samaa palkkaa. Sen sijaan työpaikan sijainti ei samapalkkaisuuden määritel-

män mukaan ole suoranaisesti peruste sukupuolten välisille palkkaeroille, sillä työ voi työpaikan 

sijainnista riippumatta olla samaa ja samanarvoista. Usein työpaikan sijainti kuitenkin vaikuttaa 

myös työpaikan työilmapiiriin sekä henkilön asenteeseen työn suorittamisessa, jolloin työpaikan 

epämiellyttävää sijaintia saatetaan kompensoida muun muassa korkeammalla palkkatasolla.  

 

 

3.2.2 Vaarallisen työn kompensointi 

 

Hyvin yleinen esimerkki kompensoivista palkkaeroista liittyy työolosuhteiden riskitekijöihin työn-

tekijän hengen tai terveyden kannalta. Koska työntekijöille palkan lisäksi myös työn turvallisuus on 

tärkeä tekijä henkilön hyötytason kannalta, työntekijän hyödyn U yhtälö on 

 

                           (9) 
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missä hyöty riippuu funktion f mukaisesti henkilön työstään ansaitsemasta palkasta w sekä työhön 

sisältyvistä riskitekijöistä. Koska oletetaan, että työntekijät preferoivat korkeampia tuloja, tulojen 

rajahyöty on positiivinen. Jos työn riskisyys pysyy vakiona, palkan nousu siis kasvattaa henkilön 

kokemaa hyötyä. Jos palkka pidetään vakiona työn riskitekijöiden lisääntyessä, työntekijän hyöty 

laskee. Riskin rajahyöty on siis negatiivinen. Riskin ja palkan yhteyden tulee hyödyn näkökulmasta 

olla positiivinen: riskin noustessa palkan tulee nousta, jotta hyötytaso ei laskisi. Riskin kaihtajalle 

vaarallisen työn indifferenssikäyrä on nouseva, kuten kuviossa 3. Tässä tarkastelussa on sivuutettu 

mahdollisuus, että työntekijä olisi riskin rakastaja, ja tällöin riskin rajahyöty hänelle olisi positiivi-

nen. (Borjas 2005, 208.)  

 

 

 

KUVIO 3. Riskin toteutumisen ja palkan välinen indifferenssikäyrä (Borjas 2005, 209). 

 

 

Työntekijän valintaa turvallisen ja riskialttiin työn välillä havainnollistaa kuvio 3. Pisteessä P tapa-

turman tai muun riskin toteutumisen todennäköisyys on nolla ja työntekijän palkka on tasolla w0. 

Ainoa tapa houkutella työntekijää siirtymään vaaralliseen työhön on tarjota hänelle korkeampaa 

palkkaa    , jotta henkilön hyötytaso    ei muuttuisi. Jos palkka sekä turvallisessa että riskialtiissa 

työssä olisi tasolla   
 , työntekijä preferoisi turvallista työtä, koska sen tarjoama hyötytaso kyseisel-

lä palkkatasolla on suurempi kuin vaarallisen työn tapauksessa   
     

 . Jos työntekijälle puoles-

taan korkeariskisessä työssä tarjottaisiin palkkaa   
  , hän preferoisi työskentelyä riskialttiimmassa 
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työssä. Samalla palkalla työntekijä siis valitsee kahden työpaikan välillä turvallisen työn vaarallisen 

työn sijaan, mutta valitsee riskialttiimman työn, jos työn vaarallisuutta kompensoidaan riittävän 

korkealla palkkatasolla. Kuvion 3 tilanteessa henkilön reservaatiohinta eli hinta, jolla henkilö voi-

daan lahjoa siirtymään turvallisesta työstä vaaralliseen työhön, on           . (Borjas 2005, 

208–209.) 

 

 

3.2.3 Kompensoivien palkkojen vaikutus sukupuolten palkkaeroon 

 

Kuviosta 3 näkyy erityisesti henkilön valinta turvallisen ja riskialttiin työn välillä, mutta myös va-

lintojen vaikutus työntekijöiden välisiin palkkaeroihin. Jos esimerkiksi oletetaan, että miehet valit-

sevat naisia todennäköisemmin vaarallisemman tai työolosuhteiltaan epämiellyttävämmän työn, 

työolosuhteita kompensoivien palkkojen takia miesten ansiot voivat olla naisia suuremmat. Indiffe-

renssikäyrä voi olla samanlainen miehille ja naisille, esimerkiksi käyrä   , mutta palkkaero syntyy 

siitä, että naiset ja miehet ovat eri pisteissä käyrää. Jos naiset riskinkaihtajina ovat käyrän pisteessä 

P ja miehet naisia riskirakkaampina pisteessä Q, on palkkaero kuvion 3 mukaisen reservaatiohinnan 

    verran. Oletus siitä, että miehet valitsisivat naisia useammin riskialttiimman työn, perustuu 

naisten ja miesten ammatilliseen jakautumiseen Suomen työmarkkinoilla. Selvästi naisvaltaisia alo-

ja vuonna 2008 olivat muun muassa sosiaalipalvelut, terveyspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemus-

toiminta, joissa kaikissa naisten osuus toimialalla oli yli 70 prosenttia (Tilastokeskus 2010, 45). 

Toimialoja, joissa miehiä puolestaan oli yli 70 prosenttia, olivat rakentaminen, kuljetus, teollisuus 

sekä maa-, riista-, metsä- ja kalatalous (Tilastokeskus 2010, 45). Näiden perusteella mies- ja nais-

valtaisia aloja vertailtaessa voisi olettaa, että miehet sijoittuvat naisia useammin riskialttiimpiin 

ammatteihin. Valtiosektorin osalta hyvä esimerkki on turvallisuustoiminnan alalta, jossa miesten 

osuus vuonna 2009 oli 72 prosenttia (liite 1) (Valtiovarainministeriö 2010a, 12).  

 

Kun tarkastellaan kompensoivien palkkaerojen periaatetta naistyöntekijöiden ja erityisesti äitien 

kannalta, saadaan teorialle uusi näkökulma. Naiset eivät välttämättä kompensoi huonoja työolosuh-

teita palkalla, vaan pikemminkin alhaista palkkaa työpaikan niillä ei-rahallisilla tekijöillä, jotka hel-

pottavat heitä yhdistämään työ- ja perhe-elämän. (Budig & England 2001, 207.) Näitä työn ei-

rahallisia ja niin sanottuja äitiystävällisiä työn ominaisuuksia voivat olla muun muassa mahdolli-

suus osa-aikatyöhön, joustavat työajat, vähäinen matkustustarve, ei viikonloppu- eikä iltatöitä tai 

muutoin vähemmän energiaa vaativat työtehtävät (Becker 1991, 64; Budig ja England 2001, 207). 
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Näistä naisten ja miesten mahdollisista erilaisista preferensseistä johtuen sukupuolten välillä saattaa 

ilmetä palkkaeroa. Vaikka naiset ja miehet tekisivätkin samaa työtä, naisten miehiä suurempi val-

mius luopua osasta palkkaa erilaisten ei-rahallisten työn ominaisuuksien vuoksi saattaa aiheuttaa 

sukupuolten välille palkkaeroa. 

 

 

3.3 Etsintäteoria 

 

Naisten ja miesten erilainen liikkuvuus työmarkkinoilla saattaa osaltaan selittää sukupuolten välisiä 

palkkaeroja. Työliikkuvuutta pyritään havainnollistamaan ensisijaisesti etsintäteorian mutta myös 

kohtaamismallin avulla. Ensin luvussa 3.3.1 havainnollistetaan Polachekin ja Siebertin (1993) esi-

tyksen avulla työn etsinnän optimaalista kestoa ja työliikkuvuuden kannattavuutta. Luvussa 3.3.2 

käsitellään etsinnän vaatimuksia ja palkkatarjousten hyväksymistä reservaatiopalkan käsitteen avul-

la aluksi yksinkertaistetulla Burdettin (1978) esityksellä ja sen jälkeen niin sanotun optimaalisen 

lopettamissäännön avulla. Etsintäteoriaan läheisesti liittyvää kohtaamismallia käsitellään lyhyesti 

luvussa 3.3.3, jonka jälkeen luvussa 3.3.4 pohditaan työn etsinnän eroja naisten ja miesten välillä. 

 

 

3.3.1 Etsinnän tuotot ja kustannukset 

  

Yleisesti etsintäteoria olettaa, että työtä etsivä henkilö tietää työmarkkinoilla kohtaamansa palkka-

jakauman keskiarvon ja hajonnan. Henkilö ei kuitenkaan tiedä, mitkä yritykset tekevät parhaimmat 

palkkatarjoukset ja mitkä huonoimmat. Jos yritysten palkkatarjoukset olisivat yleisesti tiedossa, 

etsintäongelmaa ei olisi. (Polachek & Siebert 1993, 212.) 

 

Polachekin ja Siebertin (1993) esitys työn etsintäteoriasta sallii mahdollisuuden etsintään työttömä-

nä ja työssäkäyvänä. Etsinnän kustannukset tosin saattavat olla erilaiset riippuen henkilön työtilan-

teesta. Kustannukset työssäkäyvälle voivat olla pienemmät, sillä etsinnän jatkuessa hänelle ei ai-

heudu kustannuksia menetettyinä ansioina etsinnän ajalta, ellei etsintä sitten ajoitu työajalle. Työs-

säkäyvän saattaa kuitenkin olla hankalampi löytää aikaa työn etsintään. Koska työssäkäyvällä on jo 

työ, jonka hän on omien preferenssiensä mukaisesti ottanut vastaan, etsinnän tuotot jäävät huomat-

tavaksi pienemmiksi kuin työttömällä. Mitä alhaisemmiksi etsinnän kustannukset muodostuvat, sitä 

pidempi on usein etsinnän kesto. (Polachek & Siebert 1993, 212.) Kustannuksia erilaisten vaihtoeh-
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toiskustannusten lisäksi ovat muun muassa etsinnästä aiheutuvat matkustuskustannukset ja esimer-

kiksi työhaastatteluihin valmistautumisen kustannukset (Polachek & Siebert 1993, 213). 

 

 

 

KUVIO 4. Työn etsinnän tuotot ja kustannukset (Polachek & Siebert 1993, 215). 

 

 

Oletusten mukaisesti työtä etsivä tietää työmarkkinoilla kohtaamansa palkkajakauman siten, että 

alhaisin mahdollinen palkkatarjous on a ja korkein mahdollinen b, mikä nähdään myös kuviosta 4. 

Oletetaan yksinkertaistuksen vuoksi, että markkinoilla on kahdenlaisia yrityksiä, joista toiset tarjoa-

vat palkkaa a ja toiset palkkaa b. Lisäksi työn etsinnän kestoa tässä yhteydessä tulee ajatella etsintä-

kertoina. Ensimmäisen etsinnän tuloksena työnhakijan palkan odotusarvo E(w) on odotusarvon 

määritelmän mukaisesti 
   

 
. Jos työn etsintäkertoja on kaksi, mahdolliset palkkatarjousten yhdis-

telmät työtä etsivälle ovat (a,a), (a,b), (b,a) ja (b,b). Tällöin todennäköisyys, että työnetsinnän tu-

loksena vähintään toinen palkkatarjous on b, on ¾, ja korkeimman palkan odotus arvo E(w) on 

    

 
. Tämä odotusarvo on suurempi kuin ensimmäisen etsintäkerran odotusarvo, jolloin etsinnän 

jatkaminen on siis odotusarvon mielessä kannattavaa. Vastaavasti lisäämällä etsintäkertoja korke-

amman palkkatarjouksen saamisen todennäköisyys kasvaa, jolloin myös palkkatarjouksen odo-

Työn etsintäkerrat / työtarjoukset 

Odotettu palkka E(w); 

Etsinnän kokonaiskustannukset TC 

  

  

TC 

TC’ 

   

 
 

E(w) 

”tietämättömyyden 

mitta” 

T T’ 

w 
w’ 
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tusarvo kasvaa. Kuten kuviosta 4 voi nähdä, korkeimman palkkatarjouksen odotusarvo E(w) kasvaa 

etsintäkertojen lisääntyessä, mutta hidastuvasti. (Polachek & Siebert 1993, 212–215.) 

 

Kun huomioidaan palkkatarjousten odotusarvon lisäksi myös etsintäkertojen kustannukset, huoma-

taan, että etsinnän jatkaminen loputtomiin ei ole kannattavaa. Jälleen yksinkertaistamisen vuoksi on 

oletettu, että yhdestä etsintäkerrasta aiheutuvat kokonaiskustannukset pysyvät vakiona yli kaikkien 

etsintäkertojen. Koska etsintäkertojen kasvaessa etsinnän marginaalinen tuotto on positiivinen, mut-

ta vähenevä ja etsinnän kustannus eli tässä tapauksessa myös marginaalinen kustannus on vakio, 

marginaaliset kustannukset ylittävät marginaaliset tuotot jossain vaiheessa etsintää. Tällöin työ-

markkinoilla työnhakija etsii työtä keskimäärin kuvion 4 osoittaman T kertaa, jolloin etsinnän mar-

ginaalinen hyöty on yhtä suuri kuin sen marginaalinen kustannus. Etsinnän tuloksena palkkatarjous 

työnhakijalle on tällöin w. Niillä, joilla etsinnän kokonaiskustannukset ovat alhaisemmat, esimer-

kiksi TC’, työn etsintä voi jatkua pidempään. Jos työttömänä oleva henkilö alkaa saada esimerkiksi 

toimeentulo- tai työttömyystukea, hänen menetetyt tulot työn etsinnän ajalta laskevat, jolloin etsin-

nän kokonaiskustannukset laskevat. Tässäkin tapauksessa työn etsinnän jatkaminen on kannattavaa 

niin kauan kunnes rajakustannukset ylittävät etsinnän rajatuotot. Kuviossa 4 etsintä alhaisempien 

kokonaiskustannusten tapauksessa voi jatkua T’ kertaa. Mallin mukaan, kun kaikki muut tekijät 

pysyvät muuttumattomina, toimeentulotukea saavan työnhakijan kannattaa jatkaa etsintää pidem-

pään kuin niiden, jotka eivät saa tukea. Tällöin etsinnällä saavutettavat palkkatarjoukset nousevat, ja 

tukea saavien palkka etsinnän tuloksena on korkeampi kuin tukea saamattomilla, w < w’. (Polachek 

& Siebert 1993, 213–215.) 

 

Jos oletetaan, että työn etsintä voi jatkua loputtomiin, ei työntekijän keräämä informaatio yritysten 

palkkatarjousten suuruudesta voi kuitenkaan koskaan olla täydellinen. Kuviosta 4 nähdään, kuinka 

palkan odotusarvo E(w) lähenee suurinta mahdollista palkkatarjousta b, muttei kuitenkaan koskaan 

täysin saavuta sitä. Niin sanotulla tietämättömyyden mitalla voidaan mitata sitä osaa suurimmasta 

mahdollisesta saavutettavissa olevasta palkasta b, joka etsinnästä huolimatta jää tietämättömyyden 

vuoksi saavuttamatta. Etsintäkertojen määrällä T työnhakijan tietämättömyyden mitta on b-w. (Po-

lachek & Siebert 1993, 214–215.)  

 

Yllä esitellyn etsintäteorian mallin myötä voi todeta, että työliikkuvuus on myös eräänlainen inves-

tointi (Borjas 2005, 487). Työn etsinnästä aiheutuu kustannuksia, jotka vaikuttavat päätöksiin työn 

etsinnän kestosta ja tietyn työ- eli palkkatarjouksen hyväksymisestä. Uuden työn etsimisestä ja vas-

taanottamisesta saatavat hyödyt tulee olla koettuja kustannuksia suuremmat, jotta työn etsintä on 
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ollut henkilölle kannattavaa parantuneen palkka-aseman tai muiden saavutettujen hyötyjen näkö-

kulmasta. Työliikkuvuutta voi tapahtua pitkin työuraa, mutta työuran alussa liikkuvuus ja henkilön 

itselleen parhaimman mahdollisen työn etsiminen ovat tuottoja arvioitaessa kannattavimpia. Aiem-

min myös inhimillisen pääoman teorian yhteydessä luvussa 3.1 todettiin, että investoinnit ovat kan-

nattavimpia työuran alkuvuosina. 

 

 

3.3.2 Työn etsintä ja reservaatiopalkka 

 

Etsintäteorian lähtökohta on, että työtä etsivät henkilöt valitsevat erilaisista työtarjouksista sen työn, 

jonka kokevat olevan itselleen paras mahdollinen. Yleisin ja yksinkertaisin oletus parhaasta työstä 

tarkoittaa työtä, jossa ansaintamahdollisuudet ovat korkeimmat. Etsintä aiheuttaa kuitenkin myös 

kustannuksia, jotka työtä etsivän tulee ottaa huomioon. Työn ja työtarjousten etsintä jatkuu niin 

kauan, kunnes etsinnästä saatavat lisähyödyt ovat kustannuksia suuremmat. (Polachek & Siebert 

1993, 212.) 

 

Työn etsintäteorian lähtökohtana on usein, että työn etsintää tapahtuu henkilön ollessa työttömänä, 

jolloin etsintä voidaan ajatella pakonalaiseksi, välttämättömäksi toiminnaksi. Työn etsintää ei kui-

tenkaan tapahdu ainoastaan työttömänä ollessa vaan myös työn ohella, jolloin etsintä on vapaaeh-

toista. Yhtenä etsintäteorian peruslähtökohtana on henkilön asettama reservaatiopalkka, joka on alin 

palkkataso, jolla hän ottaa työn vastaan. Työnhakija asettaa reservaatiopalkkansa tulevaisuuden 

ansioiden nykyarvoa maksimoiden. (Burdett 1978, 212.) Oletetaan, että työvoimaan kuuluvalla 

henkilöllä on kolme erilaista mahdollisuutta toimia työn etsintäteorian näkökulmasta. Henkilö voi 

1) olla työttömänä ja etsiä työtä, 2) tehdä töitä eikä etsi uutta työtä tai 3) tehdä töitä ja samalla etsiä 

työtä. Henkilön erilaisiin valintoihin työn etsinnän suhteen vaikuttavat paitsi työn etsinnällä tavoi-

teltavat mahdolliset parannukset henkilön työelämän kannalta, mutta myös etsinnästä aiheutuvat 

kustannukset. Työn etsinnän kustannukset riippuvat siitä, onko henkilö työllinen vai työtön. Etsin-

täkustannukset työssäkäyvälle saattavat esimerkiksi sisältää yleisesti etsinnästä aiheutuvien kustan-

nusten lisäksi kustannuksia menetettyinä ansioina etsinnän ajalta, jos etsintä tapahtuu työajalla 

(Burdett 1978, 213.) 

 

Yksinkertaisimmillaan työliikkuvuuden idean ylläesitellyissä kolmessa eri tapauksessa voi esittää 

seuraavasti. Ajatellaan, että henkilöllä on kaksi eri reservaatiopalkkaa X ja Y siten, että X < Y. Mer-
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kitään henkilön saamaa palkkatarjousta w’. Jos henkilön asettama reservaatiopalkka X työttömänä 

ollessa on suurempi kuin hänen saamansa palkkatarjous, w’ < X, henkilö ei hyväksy palkkatarjousta 

eli valitsee tilanteen 1. Henkilö valitsee puolestaan tilanteen 2, jos hänelle tarjotaan palkkaa Y, jol-

loin henkilö hyväksyy tarjouksen, eikä tällöin työn ohella etsi uutta työtä. On siis oletettu, että Y on 

henkilölle sellainen reservaatiopalkka, jota ansaitessaan hänen ei enää ole kannattavaa etsiä uutta 

työtä. Työntekijä valitsee tilanteen 3 eli tekee työtä samalla etsien parempaa työtä, jos henkilölle 

tarjotaan palkkaa w’’, jonka hän kokee olevan kohtalainen, muttei riittävä eli X < w’’ < Y. (Burdett 

1978, 212–213.) Tässä yksinkertaistetussa etsintäteorian esityksessä työn etsinnästä aiheutuvia kus-

tannuksia ei ole spesifisti määritelty osana henkilön asettamia reservaatiopalkkoja. Henkilön palk-

kavaatimusten perusajatus kuitenkin säilyy, jos oletetaan, että henkilö on asettamissaan reservaa-

tiopalkoissa ottanut huomioon tulevaisuuden ansioiden nykyarvon maksimoimisen. Nykyarvon 

maksimoinnin yhteydessä henkilön tulee huomioida myös etsinnästä aiheutuvat kustannukset, jol-

loin etsintäteoriankin lähtökohta palaa etsinnän tuottojen ja kustannusten arviointiin kannattavuuden 

näkökulmasta. 

 

Luvussa 3.3.1 työn etsintää tarkasteltiin yksinkertaistetulla mallilla työn etsinnän tuotoista ja kus-

tannuksista. Esitetyssä mallissa oli oletettu, että henkilö voi kerätä erilaisia työtarjouksia usealta 

perättäiseltä periodilta. Todellisuudessa työtarjoukset ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että tar-

jouksen saatuaan henkilön täytyy päättää tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä eikä palkka-

tarjouksia täten voi kerätä loputtomiin. Henkilö päättää työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä ver-

taamalla saamaansa palkkatarjousta reservaatiopalkkaansa. Seuraavaksi työn reservaatiopalkan ar-

von määräytymistä selvitetään optimaalisen lopettamissäännön
7
 mukaan, minkä perusteella voidaan 

mallin nimenmukaisesti päätellä myös työn etsinnän optimaalinen kesto. Optimaalinen lopettamis-

sääntö on luvun 3.3.1 etsinnän tuottojen ja kustannusten esitykseen verrattuna modernimpi tapa 

tarkastella työn etsintää. Lopettamissääntö ottaa huomioon työtarjousten vanhenemisen eli malli 

tarkastelee työn etsintää useana perättäisenä erillisenä periodina eikä yhtenä pitkänä ajanjaksona, 

jonka ajalta kerätyistä työtarjouksista henkilö voisi valita itselleen parhaimman mahdollisen. Lisäk-

si lopettamissäännön avulla voidaan selvittää henkilön reservaatiopalkan arvo ja sen avulla edelleen 

työn etsinnän optimaalinen kesto. 

 

 

 

                                                 
7
 Englanninkielinen termi optimaaliselle lopettamissäännölle on optimal stopping rule. 
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Yksinkertaistuksen vuoksi palkkojen oletetaan jakautuvan tasaisesti, esimerkiksi siten, että 

 

     
 

     
      ,     (10) 

 

missä      on palkkatarjousten jakauma, ja   ja   ovat palkkajakauman alin ja ylin arvo. Yhtälön 

(10) mukainen palkkajakauma on siis jokin vakiofunktio ja se riippuu palkkajakauman ala- ja ylära-

joista. (Polachek & Siebert 1993, 216.) Palkkatarjousten jakaumasta oletetaan, että se on muuttuma-

ton yli ajan eikä työntekijän arviointi jakaumaan liittyen myöskään muutu. Jotta henkilön reservaa-

tiopalkan voidaan olettaa pysyvän samana periodista toiseen, palkkatarjousten jakaumaa koskevien 

huomioiden lisäksi perättäisiä aikaperiodeja oletetaan olevan ääretön määrä. (Polachek & Siebert 

1993, 221.) 

 

 

 

KUVIO 5. Palkkatarjousten jakauma ja reservaatiopalkka (Polachek & Siebert 1993, 217). 

 

 

Merkitään henkilön reservaatio palkkaa   , jolle pätee        (Polachek & Siebert 1993, 

217). Henkilön todennäköisyyttä p
*
 saada reservaatiopalkkaansa korkeampi palkkatarjous w voi-

daan selvittää palkkatarjousten jakauman avulla. Todennäköisyys, että henkilö löytää tietyllä pe-

riodilla palkkatarjouksen w > w
*
, on kuviossa 5 palkkajakauman alapuolinen osa välillä [w

*
, b] 

osuutena välin [a, b] pinta-alasta. (Polachek & Siebert 1993, 221.) Todennäköisyys voitaisiin laskea 

myös integraalilaskennan avulla, mutta nyt yksinkertaisen palkkatarjousten jakauman      tilan-

teessa helpoiten todennäköisyyden arvo on laskettavissa kuviosta alueen pinta-alana 

Palkka 

     

        

       

Palkkatarjouksen 

w > w
*
 löytämisen 

todennäköisyys 
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               .     (11) 

 

Tämä reservaatiopalkkaa korkeamman palkan w löytämisen todennäköisyys p
*
 on kääntäen verran-

nollinen etsinnän kestoon D
*
, jolloin pätee 

 

              (12) 

 

Mitä todennäköisempää hyväksyttävän palkkatarjouksen w löytäminen siis on, sitä vähemmän aikaa 

työnhakijan täytyy tätä palkkatarjousta vastaavaa työtä etsiä. Palkkatarjouksen w etsinnästä aiheu-

tuvat odotetut kustannukset kullakin etsintäperiodilla muodostuvat etsinnän ajalta menetettyjen an-

sioiden C ja saatujen tulojen wh, kuten työttömyyskorvausten, erotuksena. Tällöin etsinnän koko-

naiskustannukset ovat 

 

              
       (13) 

 

Jotta reservaatiopalkan w
*
 yhtälö eli reservaatiopalkan määräytymiseen vaikuttavat tekijät voidaan 

selvittää, tulee vielä määritellä etsinnän odotetut hyödyt. Kun henkilö etsii reservaatiopalkkaansa w
*
 

korkeampaa palkkaa w, etsinnän odotettu hyöty eli odotettu palkka on 

 

                  .     (14) 

 

Tulos voitaisiin jälleen ratkaista käyttämällä integraalilaskentaa, mutta nyt tasajakauman tapaukses-

sa se on helposti nähtävissä myös kuviosta 5. Henkilön reservaatiopalkka voidaan nyt merkitä et-

sinnän odotettujen hyötyjen ja odotettujen kustannusten erotuksena eli 

 

                    
 .    (15) 

 

Yhtälöä eteenpäin muokkaamalla ja integraalilaskentaa reservaatiopalkan w
*
 yhtälön eri vaiheiden 

johtamisessa apuna käyttämällä
8
, reservaatiopalkan w

*
 yhtälöksi saadaan 

 

                                                 
8
 Reservaatiopalkan w

*
 yksityiskohtaisempi matemaattinen johtaminen löytyy Polachekin & Siebertin (1993, 220–223) 

teoksesta. 



 

30 

 

                  .      (16) 

 

Kun henkilön reservaatiopalkka w
*
 tiedetään, voidaan sen avulla ratkaista myös yhtälön (11) toden-

näköisyys p
*
, jonka jälkeen voidaan puolestaan selvittää työn optimaalinen kesto D

*
 kaavalla (12). 

(Polachek & Siebert 1993, 222–223.) 

 

Optimaalisen lopettamismallin perusteella palkkaeroja sukupuolten välille voi työn etsinnän vuoksi 

syntyä, jos naisten ja miesten reservaatiopalkka w
*
 on erisuuruinen. Yhtälöstä (16) nähdään ne teki-

jät, jotka vaikuttavat henkilön reservaatiopalkan määräytymiseen. Yhtälön perusteella naisten ja 

miesten reservaatiopalkat saattavat erota, jos naiset ja miehet havaitsevat palkkatarjousten jakauman 

eli sen raja-arvot   ja   eri tavalla. Toinen mahdollinen selitys naisten ja miesten erilaiselle reser-

vaatiopalkalle on sukupuolten erilaiset työn etsinnän kustannukset       . 

 

 

3.3.3 Kohtaamismalli 

 

Työliikkuvuuteen etsintäteorian lisäksi liittyy läheisesti myös kohtaamismalli
9
. Etsintäteorian  

tapauksessa oletetaan, että työn etsintä on lähtöisin ainoastaan työntekijästä tai -hakijasta. Kohtaa-

mismallissa pyritään löytämään mahdollisimman hyvin yhteensopivat työnantaja ja työntekijä, jol-

loin niin sanotulla shoppailulla työmarkkinoilla sekä työntekijä että työnantaja voivat parantaa ti-

lannettaan. Työntekijä etsii itselleen sopivaa työympäristöä, jossa hänen tuottavuutensa ja palkkansa 

nousisivat nykytilanteeseen nähden. Myös työnantajalla on kannustin etsiä työympäristöönsä sopi-

vaa työntekijää, jolla olisi yrityksen tuottoja lisäävä vaikutus. (Borjas 2005, 344–345.) 

 

Koska työntekijät eivät tiedä itselleen parasta työnantajaa eivätkä työnantajat itselleen tuottavinta 

työntekijää, työmarkkinoilla tapahtuu työliikkuvuutta. Jos työmarkkinoilla vallitsisi täydellinen in-

formaatio työntekijöiden ja työnantajien ominaisuuksista, parhaiten yhteensopivat työntekijä ja 

työnantaja kohtaisivat markkinoilla välittömästi, jolloin työliikkuvuus olisi tarpeetonta. Epätäydelli-

sen informaation vuoksi työntekijä-työnantajapari ei välttämättä ole molempien osapuolien kannalta 

paras mahdollinen yhdistelmä, jolloin työliikkuvuuden tehtävä on korjata näitä yhteensopimatto-

muudesta johtuvia ongelmia. (Borjas 2005, 345.) 

 

                                                 
9
 Englanninkielinen termi kohtaamismallille on matching model tai job match. 
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3.3.4 Sukupuolten väliset erot työn etsinnässä 

 

Etsintäteorian yhteydessä usein oletetaan, että palkka toimii ensisijaisena etsinnän kannustimena, 

mutta työliikkuvuudella voidaan pyrkiä saavuttamaan myös erilaisia ei-rahallisia etuja. Kuten kom-

pensoivien palkkaerojen yhteydessä todettiin, naisille ja erityisesti äideille palkan lisäksi myös työn 

niin sanotut äitiystävälliset ominaisuudet saattavat olla keskeisiä tekijöitä, joiden perusteella työn ja 

työpaikan sopivuutta arvioidaan. Myös työn etsinnän tavoitteet ja etsintäkäyttäytyminen voivat olla 

erilaisia naisten ja miesten välillä (Keith & McWilliams 1999, 461). Yleisesti ottaen etsintäkäyttäy-

tymiseen vaikuttavat olennaisesti etsinnän tuotot, jotka voivat sukupuolten välillä olla erilaiset kol-

mesta syystä. Etsinnän tehokkuus, reservaatiopalkka sekä mahdollisuudet oman työpanoksen tarjon-

taan voivat olla hyvinkin erilaisia naisten ja miesten välillä. (Keith & McWilliams 1999, 461.) 

 

Työn etsinnän intensiteetti on kääntäen verrannollinen etsinnän kustannuksiin eli mitä suuremmat 

kustannukset, sitä vähemmän etsintään panostetaan
10

. Voidaan olettaa, että etsinnästä aiheutuvat 

suorat kustannukset, kuten matkustuskustannukset sekä työhaastatteluihin valmistautuminen, ovat 

naisilla ja miehillä yhtä suuret. Sen sijaan etsinnän epäsuorat eli vaihtoehtoiskustannukset naisille 

saattavat olla miehiä korkeammat. Naiset tyypillisesti käyttävät miehiä enemmän aikaa kotitöihin ja 

lastenhoitoon, jolloin työn etsinnästä aiheutuvat vaihtoehtoiskustannukset naisille ovat suuremmat. 

Koska kustannukset ovat kääntäen verrannolliset työn etsinnän intensiteettiin, naisten panos työn 

etsintään saattaa olla miehiä heikompaa. Etsinnän tehokkuuden tavoin reservaatiopalkka on  

kääntäen verrannollinen työn etsinnän kustannuksiin
11

 eli työn etsinnän kustannusten kasvaessa 

henkilö on valmis hyväksymään pienempiä palkkatarjouksia. Jos siis työn etsinnän vaihtoehtoiskus-

tannukset ovat naisille korkeammat kuin miehille, naisten reservaatiopalkan voidaan olettaa keski-

määrin olevan alhaisempi kuin miesten. (Keith & McWilliams 1999, 461.) 

 

Jos perheessä kotityövastuu on sukupuolten kesken jakautunut epäsymmetrisesti, voi se vaikuttaa 

naisten ja miesten työn tarjonnan kanaviin ja mahdollisuuksiin. Koska naiset käyttävät keskimäärin 

enemmän aikaa kotitöihin kuin miehet, työn etsintään käytettävä aika jää naisilla vähäisemmäksi. 

Tällöin naisten työn etsintä usein keskittyy virallisiin työnhakukanaviin, kuten työpaikkailmoituk-

siin vastaamiseen sekä etsintään työnvälitystoimiston kautta. Miehet puolestaan pystyvät naisia te-

                                                 
10

 Barron, John M. ja McCafferty, Stephen (1977, 685). Job Search, Labor Supply, and the Quit Decision: Theory and 

Evidence. American Economic Review, Vol. 67, No. 4, sivut 683–691. 
11

 Lippman, Steven A. & McCall, John J. (1976, 349). The Economics of Job Search: A Survey. Economic Inquiry, Vol. 

14, No. 3, sivut 347–368.  
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hokkaammin hyödyntämään henkilökohtaisia kontaktejaan ja työnhakuun liittyvää epävirallista 

informaatiota. (Keith & McWilliams 1999, 462.) 

 

Työn etsintä sukupuolten välillä saattaa monestakin eri syystä olla erilaista. Työliikkuvuudella ei 

välttämättä aina pyritä parantamaan henkilökohtaista palkka-asemaa, vaan esimerkiksi perheenpe-

rustamisen vuoksi naiset saattavat työn etsinnällä tavoitella työtä, joka ominaisuuksiltaan on äitiys-

tävällinen. Työpaikan vaihtamisella voidaan tavoitella esimerkiksi parempaa sijaintia tai joustavia 

työaikoja, jotka helpottavat äitien työn ja yksityiselämän yhdistämisestä. Myös sukupuolten erot 

etsintäkäyttäytymisessä ja reservaatiopalkassa vaikuttavat työpaikkojen hakemiseen sekä erilaisten 

palkkatarjousten saamiseen. Työliikkuvuus ei kuitenkaan välttämättä aina ole lähtöisin henkilön 

omista tavoitteista taloudellisen tilanteen tai muiden olosuhteiden parantamiseksi. Esimerkiksi Bor-

jas (2005, 321–324) esittää mallin, jonka mukaan yksilön liikkuvuudestaan saavuttama hyöty ei ole 

ehto muutolle, vaan perheen saavuttama nettohyöty yhteensä. Tällöin muuttopäätös syntyy, kun 

perheen vanhempien nettohyöty muutosta on yhteenlaskettuna positiivinen. Toisin sanoen, jos toi-

nen vanhemmista höytyy muutosta riittävästi, toisen osapuolen kannalta muuton nettohyöty yksilö-

tasolla saattaa olla jopa negatiivinen. Jos oletetaan, että perhe päättää muuttaa miehen työn vuoksi, 

naisen nettohyöty liikkuvuudesta voi olla heikompi kuin miehellä. Nainen saattaa joutua esimerkik-

si ottamaan työtarjouksen vastaan alemmalla palkalla kuin hän muissa olosuhteissa olisi ollut val-

mis hyväksymään. (Borjas 2005, 321–324.) Etsintäteoria ja työliikkuvuus saattavat siis monin eri 

tavoin vaikuttaa sukupuolten välisiin palkkaeroihin. 

 

 

3.4 Diskriminaatio 

 

Työmarkkinoilla työntekijä voi kokea syrjintää erityisesti työnantajan taholta, mutta myös esimer-

kiksi toisten työntekijöiden tai asiakkaiden taholta. Seuraavissa tarkasteluissa keskitytään erityisesti 

työnantajan työntekijää kohtaan harjoittamaan syrjintään ja siihen, minkälaisia vaikutuksia syrjin-

nällä on. Erityinen huomio kohdistetaan siihen, minkälaisia vaikutuksia syrjinnällä voi olla nimen-

omaan sukupuolten välisiin palkkaeroihin ja eroihin palkanmääräytymisen taustalla. Näitä tekijöitä 

tarkastellaan luvussa 3.4.2. 
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Tärkeimmän perustan syrjinnän eli diskriminaation teorialle on luonut Becker (1971)
12

. Luvussa 

3.4.1 syrjinnän määritelmää ja teorian lähtökohtia tarkastellaan diskriminaatiokertoimen avulla. 

Luvussa 3.4.3 esitellään syrjinnän teoriaan läheisesti liittyvä näkemys tilastollisesta syrjinnästä, 

joka on keskeinen selittävä teoria palkkaerojen taustalla. Syrjinnän teoriaan myös liittyvä niin sa-

nottu tungostumismalli esitellään luvussa 3.4.4. Lopuksi luvussa 3.4.5 käsitellään syrjinnän mittaa-

mista Oaxaca-hajotelmalla. Hajotelma on palkkaerotutkimuksissa hyvin yleisesti käytetty menetel-

mä, jonka avulla mahdollisesta syrjinnästä aiheutuvaa palkkaeron osaa voidaan selvittää. 

 

 

3.4.1 Diskriminaatiokerroin 

 

Yhden syrjinnän määritelmän mukaan syrjintää ilmenee silloin, kun henkilön tai ryhmän käyttäy-

tyminen toista henkilöä tai ryhmää kohtaan ei ole lähtökohtaisesti objektiivista, vaan joku kokee 

tulevansa kohdelluksi muita huonommin. Vaihtaen näkökulmaa, syrjintää on siis myös tietyn ryh-

män edustajien suosiminen muihin nähden. (Becker 1971, 13.) Mieltymyksiin perustuvaa syrjintää 

Becker (1971) on määritellyt henkilön käyttäytymisen mukaan. Syrjintää harjoittavan henkilön tu-

lee käyttäytyä niin kuin hän olisi valmis menettämään osan tuloistaan välttääkseen kanssakäymisen 

tietyn ryhmän kanssa. Työnantaja voi syrjiä esimerkiksi tummaihoisia tai naisia, jos hän virheelli-

sesti aliarvioi näiden työntekijäryhmien tuottavuuden. Tällöin syrjintä ei siis johdu ainoastaan en-

nakkoluuloista vaan myös siitä, että työnantaja on tietämätön ryhmän todellisesta tuottavuudesta. 

(Becker 1971, 16.) Työmarkkinoilla syrjintää voi ilmetä muun muassa työntekijän sukupuolen, 

ihonvärin tai iän vuoksi. 

 

Ennakkoluuloista ja erilaisista mieltymyksistä aiheutuvaa syrjintää määrittelee ja mittaa syrjintäker-

roin. Syrjintäkerroin ilmaisee erinäisten liiketoimien rahallisten kustannusten ja nettokustannusten 

yhteyden. Nettokustannukset eivät ole todellisia liiketoimesta aiheutuvia rahallisia kustannuksia, 

vaan ne ovat niin sanottuja kuvitteellisia kustannuksia, jotka liiketoimesta kohdistuvat syrjintää har-

joittavalle osapuolelle. Syrjintäkertoimen määritelmää sekä rahallisten ja nettokustannusten välistä 

yhteyttä auttaa hahmottamaan seuraava esimerkki. Oletetaan, että tietyn työntekijäryhmän rahalli-

nen palkkakustannus työnantajalle on w. Jos työnantaja syrjii kyseiseen ryhmään kuuluvia henkilöi-

tä, hän kokee palkan nettokustannuksen tässä ryhmässä olevan w(1+di), missä di on ryhmään i kuu-

luviin henkilöihin kohdistuvan syrjinnän syrjintäkerroin. (Becker 1971, 14.) Toisin sanoen w on 
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 Vuonna 1957 Becker julkaisi ensimmäisen painoksen teoksesta The Economics of Discrimination, joka oli hänen 

väitöskirjansa. 
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palkan todellinen rahallinen kustannus ja wdi on rahallinen mitta, vastine, palkkauksesta aiheutuvil-

le ei-rahassa mitattaville kustannuksille (Becker 1971, 15). 

 

Syrjintäkerroin d ei välttämättä aina ole positiivinen, vaan se voi olla myös negatiivinen. Kertoimen 

etumerkki riippuu siitä, ovatko työnantajan ennakkoluulot ja preferenssit tiettyä ryhmää kohtaan 

kielteisiä vai myönteisiä. Lisäksi, kuten ylläesitetystä rahallisten ja nettokustannusten välisestä yh-

teydestä voi nähdä, syrjinnän vuoksi aiheutuvat palkkauksen ei-rahalliset kustannukset ovat sitä 

suuremmat, mitä suurempi on syrjintäkerroin. Syrjintäkerroin puolestaan on sitä suurempi, mitä 

vahvemmat ennakkoluulot työnantajalla on tiettyä työntekijää kohtaan ja kuinka merkittävänä hait-

tana työnantaja kokee henkilön mahdollisen palkkauksen. (Becker 1971, 15.) 

 

 

3.4.2 Syrjinnän vaikutus naisten ja miesten palkkoihin sekä yrityksen voittoon 

 

Työntekijöiden kannalta syrjinnällä voi olla merkittäviä vaikutuksia palkkoihin. Työnantajalle syr-

jinnän vaikutukset näkyvät ensisijaisesti yrityksen voitoissa. Seuraavaksi tarkastellaan näitä syrjin-

nän mahdollisia vaikutuksia eri työmarkkinaosapuoliin. 

 

Jaetaan työmarkkinoiden työnhakijat ja työntekijät kahteen ryhmään, naisiin ja miehiin. Naistyönte-

kijöihin viitataan indeksillä n ja miestyöntekijöihin indeksillä m. Oletetaan naisten ja miesten ole-

van tuottavuudeltaan täydellisiä substituutteja, jolloin syrjimättömillä työmarkkinoilla kellään työn-

antajalla ei ole syytä suosia kumpaakaan työntekijäryhmää toista enemmän. Tällöin oletetuilla syr-

jimättömillä työmarkkinoilla naisten ja miesten palkkojen tulisi olla yhtä suuria, sillä kukaan työn-

antaja ei suostuisi samasta tuottavuudesta maksamaan korkeampaa palkkaa eri työntekijäryhmien 

henkilöille. (Hoffman & Averett 2010, 303–304.) 

 

Oletetaan seuraavaksi syrjivät työmarkkinat, joilla työnantajat syrjivät naistyöntekijöitä n diskrimi-

naatiokertoimen d mukaisesti. Vastaavasti kuin luvussa 3.4.1 Beckerin (1971) diskriminaatioker-

toimen käsittelyn yhteydessä todettiin, syrjivä työnantaja kokee naisten palkkauskustannukset suu-

remmiksi kuin ne todellisuudessa ovat. Näiden palkkauskustannusten riippuvuus voidaan ilmaista 

yhtälöllä         , minkä mukaisesti syrjivän työnantajan työhönottopäätökset perustuvat 

palkkauksen todellisiin rahallisiin kustannuksiin w ja syrjityn työntekijän palkkauksesta aiheutuviin 

koettuihin ei-rahallisiin kustannuksiin wd. Jos kaikki työnantajat syrjivät naisia samojen mieltymys-
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ten mukaisesti, diskriminaatiokerroin on kaikille sama, d’. Merkitään miesten palkkatasoa wm ja 

naisten wn. Työnantajan naisia syrjivän asenteen vuoksi naisten palkkauksen koetut kustannukset 

työnantajalle ovat           . Tällöin, jos            , naiset ovat työnantajan näkö-

kulmasta kalliimpia kuin miehet, jolloin työnantaja päättää palkata ainoastaan miestyöntekijöitä. Jos 

taas            , miehet koetaan kalliimmiksi työntekijöiksi kuin naiset, jolloin työnantaja 

palkkaa ainoastaan naistyöntekijöitä. Jotta sekä naiset että miehet voivat työllistyä näillä syrjivillä 

työmarkkinoilla, tulee päteä 

 

  
    

       ,    (17) 

 

missä   
  ja   

  kuvaavat miesten ja naisten palkkoja tasapainossa. Yhtälö (17) voidaan kirjoittaa 

myös naisten ja miesten palkkojen suhteena 

 

  
    

          .     (18) 

 

Yhtälöstä (18) nähdään, että niin kauan kuin työmarkkinoilla naisten syrjintää ilmenee eli diskrimi-

naatiokerroin d’ > 0, naisten palkka tasapainotilanteessa on miehiä pienempi,   
    

 . (Hoff-

man & Averett 2010, 304–305). 

 

Kaikkien työnantajien syrjintä naisia kohtaan ei kuitenkaan välttämättä ole yhtä voimakasta. Tällöin 

oletus työnantajien yhdestä ja samasta diskriminaatiokertoimesta d’ on väärä. Oletetaankin nyt, että 

diskriminaatiokerroin naistyöntekijöitä kohtaan voi vaihdella siten, että 0 < dj < dk, missä dj viittaa 

yksittäisen työnantajan j diskriminaatiokertoimeen ja dk tarkoittaa työnantajien keskuudessa esiinty-

vää korkeinta diskriminaatiokerrointa. Tällöin kukin työnantaja j palkkaa edellä esitettyyn tapaan 

henkilön, jonka kustannukset työnantajalle ovat pienimmät. Kun wm = wn, naisia palkkaa ainoastaan 

työnantajat, joiden diskriminaatiokerroin d = 0. Jos naisten palkka wn laskee hieman, myös seuraa-

vaksi vähiten syrjivät työnantajat ovat valmiita palkkamaan naisia, kun diskriminaatiokerroin näille 

työnantajille on kuitenkin positiivinen. Naisten palkan wn edelleen laskiessa yhä useammat työnan-

tajat ovat syrjinnästään huolimatta valmiita palkkaamaan myös naisia. Kun naisten palkka laskee 

tarpeeksi alhaiseksi, myös korkeimman diskriminaation dk työnantaja on valmis palkkaamaan nais-

työnhakijoita. (Hoffman & Averett 2010, 305). 

 

Kuviossa 6 on havainnollistettu naisten palkkausta ja työllistymistä työmarkkinoilla, joilla naistyön-

tekijöiden syrjinnän voimakkuus eli diskriminaatiokertoimen d arvo vaihtelee työntekijästä riippu-
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en. Kuvion tilanteessa on oletettu, että työmarkkinoilla työnantajia on lukuisia. Kun työnantajia on 

paljon, voidaan diskriminaatiokertoimen jokaiselle arvolle välillä [0, dk] ajatella löytyvän kertoimen 

arvon mukaisesti käyttäytyvä työnantaja. Tällöin naisten työn kysyntäkäyrä saa kuvion 6 mukaisen 

tasaisesti laskevan muodon, mikä kuvaa naisten suhteellisen palkan wn / wm ja työmarkkinoilla työs-

kentelevien naisten lukumäärän riippuvuutta. Kun wn = wm eli naisten suhteellinen palkka saa arvon 

1, työmarkkinoilla naisia kysyvät ne työnantajat, joiden diskriminaatiokerroin dj = 0. Kysyntä-

käyrän vaakasuora osuus vähäisillä naisten lukumäärillä kuvaa juuri tätä syrjimättömien työnantaji-

en naisten työn kysyntää. (Hoffman & Averett 2010, 307.) 

 

 

 

KUVIO 6. Naisten työn kysyntä ja tarjonta syrjinnän voimakkuuden vaihdellessa (Hoffman & Ave-

rett 2010, 307). 

 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, naisten palkkatason wn laskiessa koko ajan enemmän ja enemmän, yhä 

useammat työnantajat ovat valmiita palkkaamaan myös naistyöntekijöitä. Jokainen työnantaja on 

valmis palkkaamaan naisia, kun            . Naistyöntekijöiden lukumäärä työmarkkinoilla 

siis kasvaa, kun heidän palkkansa wn laskee. Työmarkkinoiden tasapaino toteutuu naisten suhteelli-

sella palkalla         , missä    on diskriminaatiokerroin, joka tasapainottaa naisten työn ky-

synnän ja tarjonnan. Syrjivillä työmarkkinoilla naiset siis ansaitsevat miehiä vähemmän. (Hoffman 

& Averett 2010, 308.) 

Naisten lukumäärä 

  
  

  

1 
Tarjonta 

Kysyntä 

         

Syrjimättömien yritysten naisten 

työn kysyntäkäyrä 
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Työmarkkinoilla tapahtuva syrjintä naistyöntekijöitä kohtaan asettaa yritykset toisiinsa nähden eri-

laiseen asemaan voittojen näkökulmasta. Naisia palkkaavien yritysten työvoimakustannukset ovat 

pienemmät kuin ainoastaan miehiä palkkaavien yritysten. Koska naiset ja miehet on tuottavuudelta 

oletettu täydellisiksi substituuteiksi, naistyöntekijöitä syrjivissä yrityksissä voitot suurempien työ-

voimakustannusten vuoksi jäävät pienemmiksi kuin vastaavissa naisia palkkaavissa yrityksissä. 

(Hoffman & Averett 2010, 308.) Syrjintä ei siis ole työnantajaosapuolelle taloudellisesti kannatta-

vaa. Lisäksi, markkinoille saattaa tulla uusia yrityksiä, joiden diskriminaatiokerroin on hyvin alhai-

nen tai jopa 0 (Hoffman & Averett 2010, 308). Tällaiset yritykset pyrkivät höytymään naisten mie-

hiä alhaisemmasta palkkatasosta saavuttaakseen muihin yrityksiin nähden suuremmat voitot. Jos 

markkinoille tulee alhaisen syrjinnän yrityksiä koko ajan lisää, naisten kysyntäkäyrä siirtyy ulospäin 

ja naisten tasapainopalkka nousee. Syrjimättömien yritysten jatkuva markkinoilletulo saattaa lopulta 

johtaa naisten vaakasuoraan kysyntäkäyrään, mikä näkyy kuviossa 6 katkoviivana. Tällöin kilpailul-

lisilla työmarkkinoilla naisten ja miesten palkat ovat yhtä suuret eli pätee wn = wm. Syrjinnän vaiku-

tus sukupuolten välisiin palkkaeroihin siis poistuu kilpailullisten markkinoiden tilanteessa. Tulee 

kuitenkin huomioida, että kyseisessä tilanteessa markkinoilla tulee olla riittävästi syrjimättömiä 

yrityksiä, joiden markkinoilletulon oletetaan lisäksi olevan vapaata. (Hoffman & Averett 2010, 

308–310.) 

 

 

3.4.3 Tilastollinen diskriminaatio 

 

Syrjinnän teoriassa kyse on siitä, että työnantaja tekee päätöksiä perustuen omiin preferensseihinsä 

ja ennakkoluuloihinsa. Tilastollista syrjintää puolestaan voi esiintyä, kun epätäydellisen ja epäsym-

metrisen informaation tilanteessa työnantaja käyttää päätöstensä tukena tilastotietoja tai yleisiä käsi-

tyksiä tietyn ryhmän keskimääräisestä kyvykkyydestä ja tuottavuudesta. Tilastollisen syrjinnän mal-

lien taustalla ovat Phelps (1972) ja Arrow (1973). 

 

Tuottoja maksimoiva työnantaja voi työhönottotilanteessa syrjiä tiettyä työnhakijaryhmää, kuten 

tummaihoisia tai naisia, jos uskoo heidän olevan esimerkiksi keskimäärin vähemmän päteviä tai 

lyhytaikaisempia työntekijöitä kuin vaaleaihoiset tai miehet. Jos työnantaja ei kohtuullisin kustan-

nuksin pysty selvittämään työnhakijan todellisia ominaisuuksia, hän saattaa arvioida hakijan ky-

vykkyyttä sen perusteella, millainen on keskimääräinen tuottavuus siinä demografisessa ryhmässä, 
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johon hakija kuuluu. Jos työnantaja tekee johtopäätöksiä hakijan pätevyydestä henkilön havaittavis-

sa olevien ominaisuuksien, kuten ihonvärin tai sukupuolen perusteella, voidaan puhua tilastollisesta 

syrjinnästä. (Phelps 1972, 659.) 

 

Tarkastellaan seuraavaksi tilastollisen diskriminaation vaikutusta naisten ja miesten palkkoihin kaa-

van (19) ja kuvion 7 avulla. Työnhakijan testitulos T antaa numeerisen määritelmän kaikelle työn-

hakijasta haastattelun, ansioluettelon ja muiden niin sanottujen testien avulla kerätylle tiedolle. Ole-

tetaan, että testitulos korreloi täydellisesti tuottavuuden kanssa siten, että esimerkiksi testitulos 15 

tarkoittaa työnhakijan työn rajatuottavuuden arvoa 15 euroa, ja vastaavasti, jos T saa arvon 30, se 

tarkoittaa 30 euron työn rajatuottavuutta. Tällöin työnhakijalle tarjotaan työtä palkalla, joka vastaa 

hänen työnsä rajatuottavuuttaan eli testitulostaan T. Testituloksen ei kuitenkaan voida olettaa ennus-

tavan henkilön tuottavuutta täydellisesti. Asettaakseen oikean palkkatason kyseiselle työnhakijalle 

työnantaja voi sitoa palkan työnhakijan testitulokseen T, mutta myös hänen edustamansa demogra-

fisen ryhmän keskimääräiseen testitulokseen   . (Borjas 2005, 371.) 

 

Työnhakijan palkan w määräytymistä voi luonnehtia yhtälöllä
13

 

 

                  (19) 

 

missä T on työnhakijan testitulos,    on testin antama keskimääräinen tulos sille demografiselle 

ryhmälle, johon työntekijä kuuluu ja α on testin ennustuskyvyn parametri, jolla palkkaan vaikutta-

via eri tekijöitä painotetaan. Jos α saa arvon yksi, työntekijä saa hänen testituloksensa T mukaista 

palkkaa. Jos α saa arvon nolla, työtekijän palkkaa määräytyy täysin henkilön odotetun keskimääräi-

sen tuottavuuden mukaan, jolloin henkilöstä kerätyllä informaatiolla ei ole palkan asettamisen kan-

nalta lainkaan merkitystä. Parametri α mittaa siis testituloksen ja todellisen tuottavuuden korrelaa-

tiota ja vaikuttaa yhtälön (19) mukaisesti testi-ansiokäyrän kulmakertoimeen sekä käyrän ja y-

akselin leikkauspisteeseen. Mitä suurempi on testin tuottavuuden ennustuskyky, sitä suuremman 

arvon α saa. (Borjas 2005, 372.) 

 

Kuviossa 7 on havainnollistettu tilastollisen syrjinnän vaikutuksia erikseen naisten ja miesten palk-

koihin. Kuvion 7a tilanteessa on oletettu, että naisilla ja miehillä testin ja todellisen tuottavuuden 

                                                 
13

 Palkan määräytyminen tumma- ja vaaleaihoisille tilastollisen syrjinnän tilanteessa on alun perin artikkelista Lund-

berg, S. J. & Startz, R. (1983, 341). Private Discrimination and Social Intervention in Competitive Labor Markets. 

American Economic Review, Vol. 73, No. 3, sivut 340–347. Borjas (2005) ilmaisee Lundbergin ja Startzin ajatuksen 

tilastollisesta syrjinnästä yksinkertaisena ja yleistettävissä olevana matemaattisena yhtälönä. 
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korrelaatio on samanlainen eli käyrien kulmakerroin α on yhtä suuri. Lisäksi oletetaan, että miehillä 

keskimääräinen testitulos    on suurempi kuin naisilla eli   m >   n. Tällöin kaavan (19) mukaan kai-

killa testituloksen T arvoilla miesten palkka on korkeampi kuin naisten, jolloin kuviossa 7a miesten 

palkkakäyrä on naisten käyrän yläpuolella. Samanlaisella testituloksella T* miehille tarjotaan kor-

keampaa palkkaa kuin naisille eli wm > wn, koska miesten odotetaan olevan tuottavampia kuin nais-

ten. (Borjas 2005, 372–373.)
14

 

 

 

 

KUVIO 7. Tilastollisen syrjinnän vaikutus palkkoihin. (a) Miehillä on keskimäärin korkeampi testi-

tulos kuin naisilla. (b) Testi on parempi ennuste miehillä kuin naisilla. (Borjas 2005, 372.) 

 

 

Kuvio 7b kuvaa tilannetta, jossa testi T toimii parempana ennusteena mies- kuin naistyöntekijöiden 

tuottavuudelle. Tällöin kuviossa palkka-testituloskäyrä on jyrkempi miehille kuin naisille, koska αm 

> αn. Kuvion 7a tapauksessa naisten ja miesten ansiot samalla testituloksella eivät voineet olla sa-

mat miesten keskiarvoltaan suuremman testituloksen    vuoksi. Jos testin luotettavuus on kuitenkin 

miehillä parempi kuin naisilla, testin tuloksesta riippuva palkka voi olla sama testituloksienkin ol-

lessa samat. Tilannetta on havainnollistettu kuviossa 7b. Naisten ja miesten testituloksista riippuvat 

palkat voivat olla yhtä suuret eli wm’ = wn’ kohdassa, jossa palkka-testituloskäyrät leikkaavat ja 

                                                 
14

 Borjas (2005) käytti mallia tummaihoisten ja valkoihoisten tilastollisen diskriminaation havainnollistamiseksi. Malli 

on sovellettavissa sellaisenaan myös sukupuolten väliseen tilastolliseen syrjintään. 

Testitulos T Testitulos T 

Ansiot Ansiot 

miehet miehet 

naiset 

naiset 

(a) (b) 
T* 

wm 

wn 

T’ 

wm’= wn’ 
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testitulos molemmilla sukupuolilla on T’. Jos testitulos on pienempi kuin T’, miehet ansaitsevat 

naisia vähemmän, koska testi ennustaa paremmin miesten kuin naisten tuottavuutta. Vastaavasti, jos 

testitulos on suurempi kuin T’, miesten palkka on korkeampi kuin naisilla. (Borjas 2005, 372–373.) 

 

Tilastollisesta syrjinnästä aiheutuvaa naisten ja miesten välistä palkkaeroa saattaa ilmetä työmark-

kinoilla, joilla osa työnantajista perustaa palkkauspäätöksensä työntekijän niin sanotun testituloksen 

T lisäksi yleisiin tilasto- ja historiatietoihin sukupuolten keskimääräisestä tuottavuudesta. Jos työn-

antaja esimerkiksi uskoo miesten olevan tuottavuudeltaan naisia parempia, työnantaja palkkaa 

mieshakijan, mutta maksaa tälle korkeammasta tuottavuudesta myös korkeampaa palkkaa kuin hä-

nen tarvitsisi maksaa testituloksen perusteella yhtä pätevälle naishakijalle. Testin on tässä tarkaste-

lussa oletettu toimivan yhtä hyvänä ennusteena mies- ja naishakijoille. Samoilla työmarkkinoilla 

osa työnantajista saattaa kuitenkin palkata työntekijöitä pelkästään heidän testitulostensa eli muun 

muassa työhaastattelun, työhakemuksen ja ansioluettelon perusteella. Jos työnantaja päättää tällöin 

palkata naistyönhakijan, ansaitsee nainen alhaisempaa palkkaa kuin toisen työnantajan palvelukses-

sa samaa työtä tekevä mies. Tietyillä työmarkkinoilla naisten ja miesten välille saattaa siis syntyä 

palkkaeroa, jos osa työnantajista harjoittaa tilastollista syrjintää ja osa ei. Esitelty esimerkki mah-

dollisesta palkkaerosta perustuu yhtälöön (19) ja kuvioon 7a. Vastaavilla oletuksilla työmarkkinois-

ta palkkaeroa voi ilmetä myös kuvion 7b tilanteessa, jossa tosin samalla testituloksella T sukupuol-

ten välinen palkkaero voi olla kumpaan suuntaan tahansa testin naisten ja miesten erilaisen tuotta-

vuuden ennustavuuden vuoksi. 

 

 

3.4.4 Tungostumismalli 

 

 

Yhden näkökulman syrjinnän teoriaan tuo niin sanottu tungostumismalli
15

. Mallin keskeinen ajatus 

on ammatillisen segregaation vaikutuksessa sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Naisten ja miesten 

välinen palkkaero syntyy, jos naisvaltaisella sektorilla N työn kysyntä eli työmahdollisuudet ovat 

vähäiset suhteessa naisten työn tarjontaan. (Blau, Ferber & Winkler 2010, 220.) Tungostumismallia 

on havainnollistettu kuviossa 8. 

 

 

                                                 
15

 Tungostumismalli englanniksi on overcrowding model. Mallin alkuperäinen esitys on Barbara R. Bergmannin (1974) 

artikkelista Occupational Segregation, Wages and Profits When Employers Discriminate by Race or Sex. Eastern 

Economic Journal, Vol. 1, No. 2, 103–110. 
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KUVIO 8. Tungostumismallin graafinen esitys (Blau, Ferber & Winkler 2010, 221). 

 

 

Ajatellaan työmarkkinoiden jakautuvan kahteen sektoriin, naisvaltaiseen sektoriin N ja miesvaltai-

seen sektoriin M. Kuten aiemmissa syrjinnän tarkasteluissa, oletetaan, että naiset ja miehet ovat 

tuottavuudeltaan samanlaisia. Syrjimättömillä työmarkkinoilla työn kysyntäkäyrät kuviossa 8 ovat 

Dn ja Dm ja tarjontakäyrät Sn0 ja Sm0. Tällöin palkkataso molemmilla sektoreilla on tasapainopistei-

den En0 ja Em0 määräämällä tasolla W0. Jos palkkataso syrjimättömillä työmarkkinoilla eroaisi sek-

toreiden välillä, työntekijöiden liikkuvuus sektoreiden välillä palauttaisi palkan tasapainon määrää-

mälle tasolle W0. Työntekijöiden liikkuvuuden oletetaan tässä yhteydessä aiheutuvan ainoastaan 

työliikkuvuuden rahallisista kannustimista eikä mahdollisista työpaikkojen välisistä eroista ei-

rahallisissa ominaisuuksissa, joita tarkasteltiin kompensoivien palkkaerojen yhteydessä luvussa 3.2. 

(Blau ym.2010, 221.) 

 

Kuvion 8 tungostumismallin esimerkissä oletetaan, että syrjimättömien työmarkkinoiden tasapai-

nossa 25 prosenttia työvoimasta (Ln0 = 25 %) työllistyy sektorilla N ja 75 prosenttia (Lm0 = 75 %) 

sektorilla M. Näillä työmarkkinoilla naiset ja miehet ovat satunnaisesti jakautuneet molemmille 

sektoreille. Jos kuitenkin oletetaan työmarkkinat, joilla naiset keskittyvät niin sanottuihin tyypilli-

Ln0 = 25 % työvoimasta 

Lnd = 40 % työvoimasta 

Lm0 = 75 % työvoimasta 

Lmd = 60 % työvoimasta 

Työvoima L Työvoima L 

Palkka Palkka 

Työpaikat N Työpaikat M 

W0 

Wmd 

Lmd Lm0 Ln0 Lnd 

W0 

Wnd 

Sn0 

Snd 

Dn 

En0 

End 

Smd 

Sm0 

Dm 

Emd 

Em0 
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siin naisammatteihin tai naisia syrjitään niin sanotuissa miesten ammateissa, tilanne työmarkkinoilla 

muuttuu edellä esitetystä. Tilanteessa, jossa miesammatteihin työllistyy tai halutaan työllistyvän 

ainoastaan miehiä, työn tarjonta sektorilla M vähenee eli tarjontakäyrä siirtyy sisäänpäin, Sm0  

Smd. Tällöin uusi palkkataso Wmd sektorilla M määräytyy kysyntäkäyrän Dm ja tarjontakäyrän Smd 

leikkauspisteen määräämän tasapainon mukaan. Uudessa sektorin tasapainopisteessä Emd työllistyy 

aiempaa vähemmän henkilöitä, kun enää 60 prosenttia (Lmd = 60 %) työvoimasta työskentelee sek-

torilla M. Ne naiset, jotka jäävät pois työmarkkinoilta M, joutuvat tai ovat vapaasta tahdostaan val-

miita siirtymään sektorille N. Naisten niin sanottu tungostuminen sektorille N siirtää sektorin työn 

tarjontakäyrää ulospäin, Sn0 Snd, minkä vuoksi sektorilla palkkataso laskee W0 Wnd ja työnteki-

jöiden osuus koko työvoiman määrästä kasvaa L0  Lnd. Tungostumisen vuoksi sektorilla N työs-

kentelee työmarkkinoiden työvoimasta nyt 40 prosenttia (Lnd = 40 %). Tungostumismallin mukai-

sesti syrjinnästä tai muista syistä aiheutuvan ammatillisen segregaation vuoksi nais- ja miesvaltais-

ten työmarkkinasektorien välille saattaa syntyä palkkaeroa. Tällöin tuottavuudeltaan samanlaisten 

naisten ja miesten välisten palkkaerojen ilmeneminen on mahdollista. (Blau ym. 2010, 221–222.) 

 

Ammattisegregaation palkkatasovaikutukset saattavat välillisesti vaikuttaa myös työntekijöiden 

tuottavuuteen. Sektorilla N työnantajat työllistävät segregaation vallitessa aiempaa enemmän työn-

tekijöitä, Lnd > Ln0. Koska naisten palkkaaminen on alemman palkkatason Wnd vuoksi halvempaa, 

sektorilla N toimivien yritysten on kannattavampaa korvata pääomaa työvoimalla. Miesvaltaisella 

sektorilla M tilanne on päinvastainen. Siellä yritysten kannattaa puolestaan korvata suhteellisesti 

kallista työvoimaa pääomalla. Täten tungostumismallin mukaan naiset ansaitsevat miehiä vähem-

män, mutta molemmille sukupuolille maksetaan heidän tuottavuutensa mukaista palkkaa. Syrjinnäs-

tä aiheutuva tungostuminen aiheuttaa siis työmarkkinoilla potentiaalisesti yhtä tuottavien naisten ja 

miesten välille palkkaeroa, mutta eroa myös heidän tuottavuudessaan. Naiset ovat tuottavuudeltaan 

miehiä heikompia, koska tungostumisen ja ammattisegregaation vuoksi naisilla on työssään vä-

hemmän pääomaa höydynnettävissä. (Blau ym. 2010, 222.) Yleisesti ottaen tungostumismallin pe-

rusteella voidaan todeta, että ansiot naisvaltaisissa ammateissa ovat pääasiassa pienemmät kuin 

miesvaltaisissa ammateissa. Naisten niin sanottu tungostuminen näille naisvaltaisille aloille joko 

omien preferenssiensä tai esimerkiksi syrjinnästä aiheutuvien vaihtoehtoisten työmahdollisuuksien 

puutteen vuoksi vaikuttavat osaltaan naisvaltaisten alojen alhaisempaan palkkatasoon. (Blau ym. 

2010, 220.) 
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3.4.5 Syrjinnän mittaaminen 

 

Yksinkertainen ja hyvin pelkistetty tapa mitata sukupuolten välisiä palkkaeroja on laskea ero suo-

raan kaavalla 

 

                       (20) 

 

missä       on miesten keskimääräisen palkan logaritmi ja       on naisten keskimääräisen palkan 

logaritmi. Tämä palkkaeron mitta ei kuitenkaan ole mielenkiintoinen, sillä se ei ota huomioon hen-

kilöiden erilaisia ominaisuuksia palkan määräytymisen taustalla. (Borjas 2005, 374.) 

 

Hyvin yleinen sukupuolten välisten palkkaerojen ja samalla diskriminaation mittaustapa on Oaxaca-

hajotelma (Oaxaca 1973), joka huomioi erot henkilöiden ominaisuuksissa. Hajotelman muodosta-

miseksi tulee ensin estimoida erikseen naisille ja miehille palkkayhtälö 

 

         
           (21) 

 

missä wi on työntekijän i tuntipalkka, kun i = 1, …, n,   
  on henkilön i taustaominaisuuksien vekto-

ri, β on regressiokertoimien vektori ja ui on virhetermi.
16

 Estimoimalla yhtälöä (21) saadaan 

 

miehille            
     ja     (22) 

 naisille            
     ,     (23) 

 

missä    
  ja    

  ovat keskimääräisten ominaisuuksien vektorit miehille ja naisille, ja     sekä     

ovat ominaisuuksia vastaavien estimoitujen regressiokerrointen vektorit. (Oaxaca 1973, 695–969.) 

Yhtälöiden (22) ja (23) virhetermit ui ovat yksilöllisiä satunnaistermejä, joiden odotusarvo lineaari-

sessa mallissa on nolla, E{ui} = 0. Tällöin määritelmän mukaisesti virhetermejä ei ole mukana yhtä-

löissä (22) ja (23). (Veerbek 2004, 15.) 

 

Estimoiduista palkkayhtälöistä voidaan nyt muodostaa sukupuolten välisen palkkaeron Oaxaca-

hajotelma (liite 3). Hajotelma saa muodon 

                                                 
16

 Oaxacan (1973) palkkayhtälössä ei ole mukana vakiokerrointa. Vakioiden voidaan kuitenkin ajatella sisältyvän mal-

liin siten, että keskiarvojen vektorin     ensimmäinen alkio saa arvon yksi ja kerroinvektorien     ja     ensimmäinen 

alkio on mallista estimoitu vakiotermi (Vartiainen 2001, 15). 
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          (24) 

 

Kaavan (24) ensimmäinen termi         kuvaa miesten ja naisten ominaisuuksien keskiarvojen ero-

tusta eli termi ilmaisee sukupuolten erilaisista ominaisuuksista aiheutuvan palkkaeron. Toinen termi 

   
     ilmaisee miesten ja naisten keskimääräisten ominaisuuksien regressiokerrointen eron eli su-

kupuolten välisen erilaisen kohtelun vaikutuksen palkkaeroon. Yhtälön (24) jälkimmäistä termiä 

kutsutaan palkkaeron selittämättömäksi osaksi, joka voi aiheutua syrjinnästä eli siitä, että naisia ja 

miehiä palkitaan samoista ominaisuuksistaan eri tavalla. (Oaxaca 1973, 696–697.) 

 

Palkkaeron hajotelmassa (24) on miesten palkkarakenne valittu reilun kohtelun palkkarakenteeksi, 

jolla laskettiin taustaominaisuuksien keskiarvojen erotus. Hajotelman jälkimmäinen termi siis kuvaa 

sitä palkan osuutta, jonka naistyöntekijä ansaitsisi lisää, jos häntä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin 

havaittavilta taustaominaisuuksiltaan vastaavaa miestä kohdellaan. Ajatus voidaan kääntää myös 

toisinpäin eli tarkastella sitä, kuinka paljon miesten palkka laskisi, jos heitä kohdeltaisiin kuin naisia 

olettaen, että miehet ovat taustaominaisuuksiltaan samanlaisia kuin naiset. Se, kumman sukupuolen 

palkkarakennetta pidetään normaalina referenssirakenteena, vaikuttaa referenssikertoimen valin-

taan. Oaxaca-hajotelma saa muodon 

 

                 
          (25) 

 

jos naisten palkkarakenne oletetaan tällaiseksi referenssipalkkarakenteeksi, johon nähden miesten 

erilaista kohtelua edustava palkkarakenne suhteutetaan. (Vartiainen 2001, 16.) 

 

Kuviossa 9 on Oaxaca-hajotelmaa havainnollistettu graafisesti yksinkertaistetulla mallilla. Kuvioon 

on piirretty palkkayhtälö erikseen miehille ja naisille. Tässä esimerkissä vain yhden taustamuuttujan 

Z oletetaan vaikuttavan henkilöiden palkkaan. Kyseinen muuttuja vaikuttaa ansioiden kasvuun eri 

tavalla naisilla ja miehillä, mikä kuviossa näkyy palkkayhtälöiden kulmakertoimien erona. Lisäksi 

kuvion tilanteessa miesten palkkayhtälön vakiokerroin αi on suurempi kuin naisilla, αm > αn. Ero 

kulmakertoimissa tarkoittaa sitä, että ottamatta huomioon taustaominaisuuden Z keskiarvoa miehet 

ansaitsevat silti naisia enemmän. (Borjas 2005, 376.) 
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KUVIO 9. Oaxaca-hajotelman havainnollistaminen (Borjas 2005, 376). 

 

 

Oletetaan, että naisten taustaominaisuuden keskiarvo on miehiä pienempi eli        . Tällöin nais-

ten palkka määräytyy palkkayhtälön mukaisesti ollen    . Jos naisia palkittaisiin taustaominaisuu-

destaan samaan tapaan kuin miehiä, naisten palkka olisi   
 . Tällöin syrjinnästä aiheutuva selittämä-

tön palkkaero kuviossa 9 on näiden kahden palkan erotus   
     . Palkkaero       

  aiheutuu 

miesten ja naisten erilaisesta taustaominaisuuden keskiarvosta. (Borjas 2005, 376–377.) 

 

Hajotelman selittämätön palkkaero antaa hyvin karkean arvion mahdolliselle syrjinnän vaikutuksel-

le, sillä palkkaerotutkimuksissa ei useinkaan aineiston rajoitusten vuoksi kyetä ottamaan kaikkia 

palkkaeroihin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä huomioon. Tällöin estimoitavista palkkayhtälöistä saat-

taa puuttua joitain olennaisia selittäviä muuttujia, mikä puolestaan vaikuttaa selittämättömän palk-

kaeron suuruuteen. Esimerkiksi kompensoivien palkkaerojen huomioiminen töiden ominaisuuksien 

näkökulmasta on usein aineiston rajoitusten vuoksi hankalaa, sillä aineistot eivät sisällä sellaisia 

muuttujia, kuten työn riskitaso tai niin sanottu äitiystävällisyys. Osa sukupuolten välisestä selittä-

mättömästä palkkaerosta voi siis johtua syrjinnästä, mutta myös näistä puuttuvista muuttujista ja 

niiden vaikutuksesta henkilöiden erilaiseen palkan määräytymiseen. 

  

Palkka 

Taustaominaisuuden keskiarvo 

Naisten palkkayhtälö 

Miesten palkkayhtälö 
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4 TYÖURAN ALUN PALKKAKEHITYKSEN JA PALKKAEROJEN 

AIEMPIA EMPIIRISIÄ TUTKIMUKSIA 

 

Palkkaeroja on tutkittu paljon sekä ulkomailla että Suomessa. Yleiseen palkkaerotutkimukseen ver-

rattuna työuran alun erilaista palkkakehitystä sukupuolten välillä ja siitä aiheutuvia mahdollisia 

palkkaeroja on kuitenkin toistaiseksi tutkittu melko vähän. Naisten ja miesten palkkakehityksen 

eriytyminen työuran alussa on koko työuran palkkaerojen kannalta tärkeä tutkimusaihe, sillä useissa 

tutkimuksissa todetaan koko työuran ajan palkkaeroista huomattavan osan muodostuvan juuri työ-

uran ensimmäisinä vuosina (mm. Manning & Swaffield 2005, Napari 2007). Palkkaeroja ja eroja 

palkkakehityksessä on tutkimuksissa tyypillisesti lähdetty tarkastelemaan luvussa 3 esiteltyjen eri 

teorioiden pohjalta. Useissa tutkimuksissa on pyritty kontrolloimaan henkilöiden eroja inhimillises-

sä pääomassa eli palkkaeroja on selitetty henkilöiden erilaisilla taustaominaisuuksilla, kuten koulu-

tustasolla, koulutusalalla, työkokemuksella tai iällä. Työhön liittyvistä ominaisuuksista on tarvitta-

essa otettu huomioon esimerkiksi yritys, yrityksen koko ja toimiala. Hyvin tärkeäksi palkkakehitys-

tä selittäväksi tekijäksi on useissa tutkimuksissa todettu työliikkuvuus, joka vahvistaa etsintä- ja 

kohtaamisteorioiden merkitystä palkkaerojen taustalla. Vertailemalla palkkakehitystä työpaikkaa 

vaihtaneiden ja samassa työpaikassa pysyneiden välillä on saatu tietoa työliikkuvuuden merkityk-

sestä palkkakehitykseen ja sen eriytymiseen sukupuolten välillä. 

 

Palkkakehitystä ja palkkaerojen muutosta työuran alussa ovat tutkineet muun muassa Loprest 

(1992), Manning ja Swaffield (2005) sekä suomalaisilla aineistoilla Lilja (1997) ja Napari (2007). 

Luvussa 4.1 tarkastellaan tutkimustuloksia keskimääräisen palkkaeron muutoksista työuran alussa. 

Myöhemmissä luvuissa 4.2–4.4 keskitytään niihin tekijöihin, jotka tutkimusten perusteella johtavat 

naisten ja miesten erilaiseen palkkakehitykseen ja täten palkkaeroihin. Tekijöitä, joiden vaikutuksia 

tarkastellaan syvemmin, ovat muun muassa naisten ja miesten erot taustamuuttujissa, työliikkuvuu-

dessa ja ylenemismahdollisuuksissa. Luvussa 4.5 esitellään palkkaerojen tutkimusalalla uusi ja siksi 

toistaiseksi vähän tutkittu näkemys psykologisista tekijöistä palkkaerojen taustalla. Yksityiskohtai-

sempien tarkastelujen kohteeksi on lukuihin 4.1–4.5 valittu sellaisia tutkimuksia ulkomailta ja 

Suomesta, jotka antavat erilaisia näkökulmia ja selityksiä sukupuolten välisille palkkaeroille sekä 

eroille työuran alun palkkakehityksessä. 
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4.1 Keskimääräiset palkkaerot ja palkkakehitys työuran alussa 

 

Loprest (1992) on tutkimuksessaan havainnut sukupuolten välisten palkkaerojen suurenemisen työ-

uran edetessä. Huolimatta siitä, että hänen tutkimuksensa keskittyy työmarkkinatulokkaiden urien 

tarkasteluun 30 vuoden takaa, tutkimustuloksiin viitataan edelleen useissa alan tutkimuksissa. Tut-

kimuksen havainnot työuran alun palkkakehityksestä ovat hyvin samanlaisia kuin uudempienkin 

tutkimusten tulokset. Yhdysvalloissa nuorilla työmarkkinatulokkailla keskimääräinen palkkaero oli 

tutkimuksen mukaan 11 prosenttia
17

 ja jo neljän ensimmäisen työvuoden aikana ero nousi 15 pro-

senttiin. Kokopäivätyötä tekevillä miehillä reaalipalkan kehitys oli 35,6 prosenttia ensimmäisen 

neljän työuravuoden aikana ja vastaava kehitys naisilla oli 29,1 prosenttia. (Loprest 1992, 527.) 

Myös Topel ja Ward (1992) ovat havainneet huomattavaa kehitystä työuran alun palkoissa. Tutki-

mustulosten mukaan lukiosta (high school) valmistuneilla yhdysvaltalaisilla nuorilla miehillä koko 

työuran ajan palkan kasvusta noin 66 prosenttia tapahtui kymmenen ensimmäisen uravuoden aikana 

(Topel & Ward 1992, 439). 

 

Viimeaikainen tutkimus Yhdysvaltain työmarkkinoilta on Bertrandin, Goldinin ja Katzin (2010) 

tutkimus rahoitus- ja yrityssektorilla työskentelevien MBA-tutkinnon eli liiketalouden maisterin 

tutkinnon suorittaneiden palkkaerojen muutoksista työuran edetessä. Vaikka tutkimus keskittyy 

tarkastelemaan palkkaeroja tietyllä toimialalla ja tietyn tutkinnon suorittaneiden keskuudessa, kehit-

tyvät palkkaerot työuran alussa hyvin samalla tavalla kuin havaitaan muidenkin tutkimusten yhtey-

dessä. Tutkimuksessa on tarkasteltu vuosina 1990–2006 valmistuneita MBA-tutkinnon suorittanei-

ta, jotka suorittivat tutkintonsa kaupallisen alan huippuyliopistossa, The Booth School of Business 

of the University of Chicagossa (Bertrand, Goldin & Katz 2010, 229). Heti valmistumisen jälkeen 

naisten ja miesten ansioiden ero on 11 prosenttia (Bertrand ym. 2010, 237). Viisi vuotta tutkinnon 

suorittamisen jälkeen miesten vuotuisten ansioiden ero naisiin nähden on jo 30 prosenttia ja ero 

kasvaa edelleen lähes 60 prosenttiin, kun valmistumisesta on kulunut 10–16 vuotta. (Bertrand ym. 

2010, 229.) Tutkimuksessa ansioita on tarkasteltu vuositasolla siten, että huomioon on otettu koko-

naisansiot, joihin kuuluvat siis myös erilaiset lisät (Bertrand ym. 2010, 236). 

 

Edellisten tutkimusten tapaan Manning ja Swaffield (2005) havaitsivat tutkimuksessaan Ison-

Britannian työmarkkinoilla merkittävää kasvua sukupuolten välisissä palkkaeroissa heti työuran 

                                                 
17

 Useissa luvun 4 tutkimusten tuloksissa prosenttien sijaan tulisi oikeammin puhua logaritmiprosenteista. Logaritmi-

prosentit voidaan kuitenkin likimäärin tulkita prosentteina (Verbeek 2004, 72). Tämän tutkielman yhteydessä tulosten 

raportoinnissa käytetään ainoastaan prosentin käsitettä, vaikka todellisuudessa kyseessä olisivatkin logaritmiprosentit. 
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alussa. Naisten ja miesten palkkataso on hyvin samanlainen työmarkkinoille siirryttäessä ja palkka-

ero täten pieni. Kymmenen vuotta työmarkkinoille tulon jälkeen huomattava palkkaero sukupuolten 

välillä on kuitenkin syntynyt. (Manning & Swaffield 2005, 1.) Työmarkkinoille tultaessa miesten 

palkan kasvu vuodessa on 14,5 prosenttia. Viiden työvuoden jälkeen vuotuisen kasvun voi enää 

odottaa olevan 6,8 prosenttia ja kymmenen vuoden jälkeen 1,3 prosenttia. Naisilla ensimmäisen 

uravuoden palkan kasvu on 12 prosenttia. Naisilla palkan vuotuinen kasvu on siis hitaampaa kuin 

miehillä jo työmarkkinoille tultaessa ja se jatkuu hitaampana myös työuran edetessä. (Manning & 

Swaffield 2005, 11.) Viiden uravuoden jälkeen vuotuinen palkkakehitys on 4,0 prosenttia ja kym-

menen vuoden jälkeen enää 0,9 prosenttia (Manning & Swaffield 2005, 43). Erilaisesta palkkakehi-

tyksestä johtuen sukupuolten välinen palkkaero viiden työvuoden jälkeen on 14,4 prosenttia ja 

kymmenen vuoden jälkeen jopa 24,8 prosenttia (Manning & Swaffield 2005, 12). Suurimmillaan 

palkkaero on noin 20 vuoden työkokemuksen jälkeen (Manning & Swaffield 2005, 1). 

 

Vastaavanlaisia muutoksia työuran alun palkkaeroissa on havaittu myös suomalaisilla aineistoilla 

tehdyissä tutkimuksissa. Teollisuuden toimihenkilöiden palkkaeroja ja palkkakehitystä työuran 

alussa on yksityiskohtaisemmin tutkinut Napari (2007). Tutkimuksen mukaan miesten keskimääräi-

nen aloitustuntipalkka on 10 prosenttia korkeampi kuin naisten. Toinen merkittävä havainto on se, 

että ensimmäisen kymmenen vuoden aikana sukupuolten välinen palkkaero yli kaksinkertaistuu. 

(Napari 2007, 5.) Tämä palkkaeron voimakas kasvu näinä kymmenenä ensimmäisenä uravuotena 

muodostaa koko työuran ajan palkkaerosta noin puolet. Suurimmillaan sukupuolten välinen palkka-

ero on noin 26–28 uravuoden jälkeen. (Napari 2007, 25.) Palkkaerojen kasvu johtuu naisten ja 

miesten selvästi erilaisesta palkkakehityksestä työuran alussa. Tulosten mukaan naisten vuotuinen 

palkan kasvu työuran alussa on keskimäärin 8,46 prosenttia, joka on huomattavasti pienempi kuin 

miesten 9,20 prosentin keskimääräinen palkan kasvu vuodessa. (Napari 2007, 26.) Lisäksi naisilla 

palkkakehitys muuttuu negatiiviseksi noin 11 uravuoden kohdalla, minkä jälkeen palkkataso uran 

edetessä laskee tasaisesti (Napari 2007, 25). 

 

Palkkakehitystä voi ilman ekonometrisia menetelmiä tutkia tarkastelemalla esimerkiksi henkilön 

suhteellisen palkka-aseman muutoksia. Henkilön suhteellinen asema tarkoittaa niiden työntekijöi-

den suhteellista osuutta, jotka ovat säännöllisen työajan tuntiansiolla mitattuna tarkasteltavan työn-

tekijän tuntiansion alapuolella (Vartiainen 2000, 51). Teollisuustyöntekijöiden palkkarakennetta ja 

työuria analysoivassa tutkimuksessaan Vartiainen (2000) on tarkastellut teollisuuden työvoimaan 

ilmaantuvien henkilöiden ensimmäisten uravuosien palkkakehitystä suhteellisen aseman muutoksil-

la. Nämä uudet tulokkaat eli niin sanotut nuoret kympit ovat henkilöitä, jotka siirtyivät teollisuuden 
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työvoimaan alle 30-vuotiaina. (Vartiainen 2000, 51.) Suhteellisen palkka-aseman kehityksessä nais-

ten ja miesten välillä on havaittavissa suuria eroja. Naiset ovat työuransa alussa palkkajakaumassa 

noin 23 prosentin kohdalla eli vajaa neljännes teollisuuden kaikista työntekijöistä ansaitsee alhai-

sempaa palkkaa. Miehet puolestaan sijoittuvat palkkajakaumassa lähes 50 prosentin kohdalle eli 

puolet kaikista alan työntekijöistä saa uralla aloittelevaa miestä alhaisempaa palkkaa. Lisäksi mie-

hillä suhteellinen asema paranee kymmenen ensimmäisen uravuoden aikana enemmän kuin naisilla. 

Naisilla kymmenen vuoden aikana suhteellinen asema nousee vain noin 7 prosenttiyksikköä vajaa-

seen 30 prosenttiin, kun taas miehillä parannusta suhteellisessa asemassa tapahtuu noin 10 prosent-

tiyksikköä. Miehillä kymmenen työuravuoden jälkeen noin 60 prosenttia teollisuuden työntekijöistä 

ansaitsee alhaisempaa palkkaa kuin nuoret mieskympit. (Vartiainen 2000, 52.) Naisten ja 

 

 

TAULUKKO 1. Palkkaerojen muutos ja palkkakehitys työuran alussa. 

Tutkimus, tarkasteluperiodi 

ja työntekijäryhmät 

Aloitus-

palkkaero 

Palkkaero työ-

uran edetessä 
Palkkakehitys 

Loprest (1992): 

Yhdysvallat, 1970–1980-

lukujen vaihde, kaikki sektorit 

11 % 
4 vuoden jälkeen 

15 % 

4 vuoden aikana 

miehet: 35,6 % 

naiset: 29,1 % 

Bertrand, Goldin ja Katz 

(2010): 

Yhdysvallat, 1990–2006,  

rahoitus- ja yrityssektori 

11 % 

5 vuoden jälkeen 

30 %, 

10–16 uravuoden 

jälkeen jopa 60 % 

 

Manning & Swaffield (2005): 

Iso-Britannia, 1991–2002, 

kaikki sektorit 

ei eroa 

5 vuoden jälkeen 

14,4 %, 

10 vuoden päästä 

noin 25 % 

5 uravuoden kohdalla 

miehet: 6,8 %/v 

naiset: 4,0 %/v 

Napari (2007): 

Suomi, 1995–2004,  

teollisuustoimihenkilöt 

10 % 
10 vuoden jälkeen 

yli 20 % 

keskimääräinen vuosikasvu 

10 ensimmäisenä uravuotena 

miehet: 9,20 % 

naiset: 8,46 % 
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miesten palkkakehitys teollisuuden nuorilla kympeillä on siis hyvin erilainen. (Vartiainen 2000,  

52–54.) Naiset juuttuvat vaativuudeltaan alhaisemman tason töihin ja jäävät ansiokehityksessä mie-

hiä jälkeen (Vartiainen 2000, 88). 

 

Molemmille sukupuolille tyypillistä suhteellisen aseman muutoksessa on se, että aseman paranemi-

nen hidastuu melko pian työuran alkuvuosien jälkeen, naisilla miehiä aiemmin. Naisilla aseman 

paraneminen tyrehtyy jo noin neljän vuoden jälkeen, kun taas miehillä vasta noin seitsemän vuoden 

jälkeen. Selityksenä suhteellisen palkka-aseman hidastumiselle saattaa olla nopea tekninen muutos, 

sillä teollisuuden työvoimaan tulevilla uusilla nuorilla on aina edeltäjiään ajanmukaisempi koulutus 

sekä uusien ja tuottavampien tekniikoiden tuntemus, jolloin alalla jo hetken aikaa olleilla suhteelli-

sen aseman säilyttäminen on vaikeaa. (Vartiainen 2000, 52.) 

 

Taulukkoon 1 on koottu tärkeimpiä tuloksia työuran alun keskimääräisistä palkkaeroista ja palkka-

kehityksestä tehdyistä tutkimuksista. Kuten yllä yksityiskohtaisemmissa tutkimustulosten tarkaste-

luiden yhteydessä havaittiin, voidaan helposti myös taulukkoon 1 kootuista tuloksista nähdä, että 

työuran alku on merkittävä vaihe sukupuolten välisen palkkakehityksen eriytymisessä ja täten palk-

kaerojen muodostumisessa. Työkokemuksen merkitys miesten palkkoihin on siis suurempi kuin 

naisten palkkoihin. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan niitä yleisimpiä tekijöitä, jotka tutkimusten 

mukaan voisivat mahdollisesti selittää näitä naisten ja miesten välisiä eroja työuran alun palkkake-

hityksessä. Tutkimuksissa keskeisimmät lähtökohdat ovat olleet henkilön erilaiset taustaominaisuu-

det, työliikkuvuus sekä naisten ja miesten erilaiset ylenemismahdollisuudet. 

 

 

4.2 Henkilön taustaominaisuuksien vaikutus palkkakehitykseen 

 

Koulutus on yksi tärkeimmistä henkilön taustaominaisuuksista, joka vaikuttaa hänen palkkatasoon-

sa ja palkkakehitykseensä. Muita palkan määräytymiseen vaikuttavia taustamuuttujia ovat muun 

muassa henkilön aiempi työkokemus ja koulutusala. Seuraavaksi tarkastellaan erilaisia inhimillisen 

pääoman teorian kannalta olennaisia näkökulmia ja seikkoja, jotka edellä luvussa 4.1 esitellyissä 

tutkimuksissa on otettu huomioon sukupuolten palkkakehityksen eriytymistä selittävinä tekijöinä. 

 

Inhimilliseen pääomaan liittyvät erot naisten ja miesten väillä on otettu huomioon erityisesti Bert-

randin ym. (2010) sekä Manningin ja Swaffieldin (2005) tutkimuksissa. Bertrand ym. (2010) ovat 
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tutkimuksessaan selvittäneet koulutukseen liittyvien tekijöiden vaikutuksia sukupuolten välisten 

palkkaerojen kasvuun. Tulosten tarkastelun yhteydessä viitataan lyhyesti myös muihin tutkimukses-

sa havaittuihin, olennaisesti palkkakehitykseen vaikuttaviin tekijöihin. Manning ja Swaffield (2005) 

tarkastelivat tutkimuksessaan kolmea sukupuolten välisiin palkkaeroihin vaikuttavaa teoriaa, joista 

yksi oli inhimillisen pääoman teoria. Suomen teollisuustoimihenkilöitä tarkastelevassa tutkimukses-

saan Lilja (1997) on keskittynyt erityisesti selvittämään iän ja työkokemuksen merkitystä palkka-

erojen muutoksiin työuran edetessä eri koulutustason suorittaneilla. 

 

Kuten luvussa 4.1 todettiin Bertrand ym. (2010) ovat tarkastelleet palkkaerojen muutoksia työuran 

alussa tietyn koulutuksen suorittaneiden henkilöiden keskuudessa. Silti koulutuksen sisällössä ja 

rakentumisessa on naisten ja miesten välillä eroja, jotka voivat vaikuttaa sukupuolten palkkakehi-

tyksen eriytymiseen. Naisilla ja miehillä eroja on muun muassa tutkintoon kuuluvien suoritettujen 

kurssien ja niiden arvosanojen osalta. Miehet käyvät naisia enemmän rahoitusalan kursseja ja hei-

dän keskiarvonsa on naisia korkeampi. Vaikka erot tutkintoon liittyen sukupuolten välillä eivät ole 

suuria, ne osaltaan vaikuttavat ansioiden eroihin. Syynä tähän on se, että MBA-tutkinnon eli liiketa-

louden tutkinnon suorittaneilla kurssien ja keskiarvon tuottoaste rahoitusmarkkinasektorilla on suu-

ri. Muita syitä sukupuolten välisten ansioiden erolle työuran alussa ovat naisten ja miesten erot ura-

katkoissa sekä tehdyissä viikkotyötunneissa, jotka vaikuttavat henkilön työkokemuksen kertymi-

seen. (Bertrand ym. 2010, 230.) Lapset ovat pääasiallinen syy naisten miehiä vähäisempään työko-

kemukseen, yleisempään uran katkonaisuuteen ja vähäisempiin työtunteihin (Bertrand ym. 2010, 

230). Naiset, joilla on lapsia, ovat 15 vuotta MBA-tutkinnon suorittamisen jälkeen noin 8 kuukautta 

miehiä jäljessä tutkinnon jälkeisessä työkokemuksessa. Naiset, joilla ei ole lapsia, ovat keskimää-

räistä miestä jäljessä vain noin 1,5 kuukautta. Lisäksi naiset, joilla on lapsia, työskentelevät viikko-

tunneissa keskimäärin 24 prosenttia vähemmän kuin keskimääräinen mies, kun taas lapsettomat 

naiset työskentelevät vain noin 3,3 prosenttia vähemmän kuin miehet. Yleisesti ottaen tutkinnon 

sisältö, urakatkot sekä tehdyt työtunnit yhdessä selittävät tutkimuksen mukaan noin 84 prosenttia 

karkeasta 31 prosentin ansioiden erosta 15 ensimmäisen uravuoden ajalta. (Bertrand ym. 2010, 

230.) 

 

Manningin ja Swaffieldin (2005) tutkimuksessaan tekemien estimointien perusteella inhimillisellä 

pääomalla on vaikutusta sukupuolten välisiin eroihin työuran alun palkkakehityksessä, mutta huo-

mattava osa erosta jää edelleen selittämättä. Sukupuolten välisestä 25 prosentin palkkaerosta kym-

menen vuoden jälkeen inhimilliseen pääomaan liittyvät tekijät selittävät korkeintaan 12,5 prosent-

tiyksikköä eli noin puolet. Tutkimuksessa huomioituja henkilön taustamuuttujia ovat työkokemus, 
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työhön liittyvä spesifi kouluttautuminen ja koulutustausta yleisesti. Erot nuorten miesten ja naisten 

välisessä työkokemuksessa, kuten urakatkoissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa, selittävät korkeintaan 

6,5 prosenttiyksikköä 25 prosentin palkkaerosta. Työhön liittyvä koulutus puolestaan selittää kor-

keintaan vain noin 4,5 prosenttiyksikköä palkkaerosta, vaikka erot koulutukseen hakeutumisessa 

ovat miesten ja naisten välillä selviä. Miehet osallistuvat pääsääntöisesti naisia useammin työs-

pesifiin koulutukseen. (Manning & Swaffield 2005, 23.) Henkilöiden koulutuksen pituuksissa ei ole 

suuria eroja työmarkkinatulokkaiden kesken, mutta koulutustaustoissa sekä sen myötä ammattiva-

linnoissa on eroja sukupuolten välillä (Manning & Swaffield 2005, 3–4). Kuitenkin ammatillisten-

kin erojen selitysosuus kokonaispalkkaerosta on hyvin pieni, noin 1,5 prosenttiyksikköä (Manning 

& Swaffiel 2005, 23). 

 

Lilja (1997) on tutkinut rekrytointihetken koulutustason merkitystä työuran aikana ilmeneviin palk-

kaeroihin teollisuustoimihenkilöiden keskuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten 

eri koulutustasoilla palkkaerot muuttuvat työuran aikana ja miten selittämättömän palkkaeron osuus 

työuran edetessä muuttuu. Palkkaerojen kehittymistä työuran aikana on tutkittu kolmella eri koulu-

tustasolla, jotka ovat peruskoulun, keskiasteen ja yliopistotason koulutuksen suorittaneet (Lilja 

1997, 3). Suurimmillaan sukupuolten välinen palkkaero rekrytointihetkestä lähtien yli kymmenen 

ensimmäisen työvuoden on peruskoulun suorittaneiden ryhmässä, missä miesten palkat ovat noin 

1,5-kertaiset naisiin verrattuna. Keskiasteen tutkinnon suorittaneilla työuran edetessä palkkaeroissa 

on nähtävissä heikkoa kaventumista. Ensimmäisenä vuonna miehet ansaitsevat noin 1,4-kertaisesti 

naisiin nähden, mutta ero laskee hieman ollen kymmenen työvuoden jälkeen noin 1,35-kertainen. 

Pienin ero sukupuolten välisissä palkoissa on selvästi yliopistokoulutuksen suorittaneilla. Palkka-

erossa tapahtuu jonkin verran vaihtelua työuran edetessä, mutta keskimäärin ero pysyy noin 1,2-

kertaisina. (Lilja 1997, 4.) 

 

Keskiasteen suorittaneilla henkilöillä tapahtuvat kaikista suurimmat muutokset palkkaeroja selittä-

vien tekijöiden osuuksissa. Työuran edetessä keskiasteen suorittaneet toimihenkilöt tulevat tausta-

ominaisuuksiltaan samankaltaisemmiksi, mutta näiden taustaominaisuuksien erilaisesta palkitsemi-

sesta aiheutuva palkkaeron osuus kasvaa selvästi kymmenen ensimmäisen vuoden ajan rekrytointi-

hetkestä lähtien. (Lilja 1997, 19–20.) Iästä ja aiemmasta työkokemuksesta saadut erilaiset tuotot 

sukupuolten välillä ovat tärkeimmät yksittäiset tekijät työuran edetessä kasvavien selittämättömien 

palkkaerojen taustalla. Peruskouluasteen suorittaneilla noin 71 prosenttia selittämättömästä palkka-

erosta johtuu naisten ja miesten iästä ja aiemmasta työkokemuksesta saaduista erilaisista tuotoista ja 

keskiasteen suorittaneilla vastaava osuus on noin 92 prosenttia. Erot iän ja työkokemuksen palkit-
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semisessa osoittautuvat olevan keskeisiä sukupuolten välisen selittämättömän palkkaeron kehityk-

sen tekijöitä (Lilja 1997, 21–23.) Yliopistotutkinnon suorittaneilla ikä ja työkokemus eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä selittäjiä. Sen sijaan sillä, että naisia palkitaan työtehtävistä sekä toimialal-

la jatkamispäätöksestä eri tavalla kuin miehiä, oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus selittämättömän 

palkkaeron syntyyn yliopistotutkinnon suorittaneiden keskuudessa. (Lilja 1997, 23–24). 

 

 

4.3 Työuran alun työliikkuvuus ja palkkakehitys 

 

Työliikkuvuuden vaikutusta naisten ja miesten palkkakehitykseen ovat tarkastelleet muun muassa 

Loprest (1992), Manning & Swaffield (2005) ja Napari (2007). Loprest (1992) on tarkastellut tut-

kimuksessaan palkkakehityksen riippuvuutta työliikkuvuudesta, johon liittyy muun muassa se, mil-

laiseen työhön ihmiset vaihtavat ja millä todennäköisyydellä. Todennäköisyys vaihtaa työpaikkaa 

vähintään kerran vuodessa ensimmäisten neljän uravuoden aikana oli naisilla 33 prosenttia ja mie-

hillä 36 prosenttia. Työliikkuvuuden todennäköisyys oli siis hyvin samanlaista molemmilla suku-

puolilla. Sen sijaan itse työpaikan vaihtamisen vaikutus palkkakehitykseen on tutkimuksen mukaan 

erilaista naisilla ja miehillä. Keskimääräinen vuotuinen palkkakasvu työpaikkaa vaihtaneilla miehil-

lä oli 8,7 prosenttia ja naisilla vastaavasti 4,1 prosenttia. Työpaikan vaihdon pakosta tai vapaasta 

tahdosta kokeneilla miehillä palkkojen nousu vaihdon seurauksena oli siis yli 50 prosenttia nope-

ampaa kuin naisilla. Samassa työpaikassa pysyneillä palkkakehityksessä naisten ja miesten välillä ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. (Loprest 1992, 527.) Työliikkuvuuden merkitys työuran alun 

palkkakehitykseen ja palkkaeroihin sukupuolten välillä on siis keskeinen. 

 

Mahdollisia syitä sukupuolten erilaiselle palkkakehitykselle työuran alussa ovat naisten ja miesten 

erilaiset preferenssit työn suhteen. Niitä käsiteltiin aiemmin luvuissa 3.2 ja 3.3. Työuransa alussa 

olevat naiset vaihtavat miehiä useammin kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Naisilla tarkasteluperiodin 

aikana osa-aikatyöhön kokoaikatyöstä vaihtoi 12,7 prosenttia kaikista työpaikkaa vaihtaneista nai-

sista, ja vastaava osuus miehillä oli 7,9 prosenttia. Osa-aikatyöhön vaihtamisen vaikutus palkkoihin 

oli sekä naisilla että miehillä keskimäärin palkkoja laskeva, mutta naisilla moninkertainen miehiin 

nähden. Naisilla palkan muutos oli -8,6 prosenttia ja miehillä -1,6 prosenttia. Tuloksen perusteella 

näyttäisi siltä, että naisten ja miesten preferensseissä työliikkuvuuden suhteen on eroja. Naiset saat-

tavat miehiä useammin preferoida työtä, jossa palkka on alhaisempi, mutta esimerkiksi työajat jous-

tavampia. (Loprest 1992, 528.) Tutkimuksessa tehtyjen analyysien mukaan työuran alun palkkake-
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hityksen erosta suurin osa selittyy naisten ja miesten palkan kasvun eroilla liittyen työliikkuvuuteen 

(Loprest 1992, 532). 

 

Myös Manning ja Swaffield (2005) toteavat tutkimuksessaan, että työliikkuvuus selittää osaltaan 

työuran alun palkkaeroja naisten ja miesten välillä. Tutkimuksessaan he ovat laskeneet työliikku-

vuuteen myös ylennykset, kun taas joissain tutkimuksissa työliikkuvuudeksi ajatellaan ainoastaan 

työnantajan vaihto. Työuransa alussa olevien työntekijöiden erot työliikkuvuudessa ovat melko pie-

niä. Sen sijaan työuravuosien 10 ja 25 välillä naisten työliikkuvuus on selvästi suurempaa kuin 

miesten johtuen muun muassa perheen perustamisen ja lapsien suuremmasta vaikutuksesta äitien 

kuin isien työliikkuvuuteen. Yleisenä huomiona työliikkuvuudesta todetaan, että molemmilla suku-

puolilla liikkuvuusaste on hyvin korkea työuran alussa ja laskee melko nopeasti uran edetessä. 

(Manning & Swaffield 2005, 24.) Havainnot tukevat etsintäteoriaa työliikkuvuuden kannattavuu-

desta työuran alkuvuosina.  

 

Naisilla ja miehillä on tutkimuksessa havaittu eroja työliikkuvuuden syissä. Miehistä ylennyksen 

vuoksi työtä vaihtaa 47 prosenttia, kun naisilla vastaava osuus vaihtajista on 43 prosenttia. Miehistä 

15 prosenttia ja naisista 9 prosenttia lopettaa työnsä irtisanomisen vuoksi. Lapsen vuoksi työnsä 

naisista lopettaa noin 7 prosenttia, kun miehillä osuus on noin 0 prosenttia. (Manning & Swaffield 

2005, 24–25.) Tutkimuksessa eri syistä tapahtuvat muutokset työasemassa on jaettu kahteen ryh-

mään, niin sanottuihin hyviin ja huonoihin siirtymiin. Hyvään työhön siirtyminen tarkoittaa työn 

päättymistä parempaan työhön siirtymisen vuoksi, kuten ylennystä. Huonot siirtymät tarkoittavat 

esimerkiksi irtisanomisesta tai määräaikaisen työsuhteen päättymisestä johtuvaa työliikkuvuutta. 

Sukupuolten väliset erot työuran alussa näissä kahdessa ryhmässä näkyvät lähinnä siirtymissä huo-

noihin töihin, joissa naisten siirtymätodennäköisyys on miehiä suurempi. Hyvä siirtymä johtaa mie-

hillä keskimäärin 8,6 prosentin palkan kasvuun, kun naisilla vastaava kasvu on 6,3 prosenttia. Huo-

non siirtymän vaikutus palkan muutokseen on miehillä selvästi negatiivinen, -3,9 prosenttia, kun 

taas naisten palkkakehitykseen huono siirtymä ei juuri vaikuta. (Manning & Swaffield 2005, 26.) 

Huolimatta työliikkuvuuteen liittyvistä eroista sukupuolten välillä, 10 vuoden jälkeisestä 25 prosen-

tin palkkaerosta korkeintaan 1,5 prosenttiyksikköä selittyy työliikkuvuudella. Kyse ei kuitenkaan 

ole siitä, ettei työliikkuvuus olisi tärkeä tekijä työuran alun palkkakehitykseen, vaan siitä, että erot 

työliikkuvuudessa nuorten naisten ja miesten välillä ovat työuran alussa pieniä. (Manning & Swaf-

field 2005, 4.) 
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Napari (2007) toteaa tutkimuksessaan Suomen teollisuustoimihenkilöistä, että riippumatta työpai-

kan vaihdosta tai samassa työssä pysymisestä, naiset jäävät miehiä jälkeen keskimääräisessä palkan 

vuosikasvussa. Samassa yrityksessä pysyneillä palkan vuotuinen kasvu työuran alussa on miesten 

kohdalla 8,94 prosenttia ja naisilla 8,27 prosenttia, jolloin miesten palkkakehitys vuodessa on 0,67 

prosenttiyksikköä suurempi kuin naisilla. Yritystä vaihtaneilla ero palkan kasvussa on jopa 1,92 

prosenttiyksikköä, kun miesten palkkakehitys vuodessa on keskimäärin 14,23 prosenttia ja naisten 

12,31 prosenttia. (Napari 2007, 6.) Erot palkkakehityksessä eivät niinkään johdu naisten ja miesten 

erilaisesta alttiudesta työliikkuvuuteen, vaan siitä, että naiset jäävät miehiä palkkakehityksessä jäl-

keen sekä työpaikkaa vaihtaessaan että samassa työpaikassa pysyessään (Napari 2007, 7). 

 

Loprestin (1992) tapaan Napari (2007) mainitsee naisten ja miesten erilaiset preferenssit työn suh-

teen mahdolliseksi tekijäksi, joka selittää sukupuolten erilaisia työliikkuvuudesta saatavia tuottoja. 

Koska naiset ovat usein miehiä enemmän vastuussa kotitöistä, naiset saattavat miehiä useammin 

tyytyä alempaan palkkatasoon, jos työtunnit ovat joustavat tai niitä on vähemmän. Miehet puoles-

taan saattavat naisia enemmän preferoida palkkaa ja muita rahallisia kannustamia. (Napari 2007, 7.) 

Työn ominaisuuksien merkitystä palkkakehitykseen työpaikan vaihtuessa on voitu selvittää yksi-

tyiskohtaisemmin estimoimalla palkkakasvun yhtälöä erilaisilla selittävien muuttujien kombinaa-

tioilla. Riippumatta kontrolloiduista selittävistä muuttujista tulosten perusteella teollisuuden nais-

toimihenkilöt hyötyvät kaikissa tapauksissa työpaikan vaihdosta vähemmän kuin miehet. Vaikka 

estimoinneissa on kontrolloitu muun muassa henkilöiden koulutustausta ja töiden ominaisuuksien 

erot, naisten palkkakehitys on noin 2,0–2,4 prosenttiyksikköä hitaampaa kuin miehillä. Huomattava 

osa palkkakehityksen erosta sukupuolten välillä jää siis edelleen selittämättä. (Napari 2007, 13.) 

Palkkakehityksen niin sanottu sukupuolirangaistus samassa työpaikassa pysyneille naisille on 1,0–

1,2 prosenttiyksikköä miesten palkkakehitykseen nähden riippumatta palkkakehitystä mahdollisesti 

selittävien muuttujien kontrolloinnista (Napari 2007, 34). Samassa työpaikassa pysyneiden naisten 

rangaistus palkkakehityksessään on kuitenkin noin puolet pienempi kuin työpaikkaa vaihtaneilla. 

  

Kuten luvussa 3.3 etsintäteorian ja kohtaamismallin yhteydessä todettiin, työliikkuvuus on inves-

toinnin näkökulmasta hyödyllisintä työuran alussa, minkä vuoksi huomattavan suuri osa työpaikan 

vaihdoista ajoittuu juuri työuran ensimmäisiin vuosiin. Muun muassa Topel ja Ward (1992, 439) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että ensimmäisten kymmenen uravuoden aikana miestyöntekijällä on 

keskimäärin seitsemän työpaikkaa. Koko työuransa aikana miehellä on keskimäärin kymmenen eri 

työpaikkaa eli noin kaksi kolmasosaa työliikkuvuudesta tapahtuu ensimmäisten kymmenen uravuo-

den aikana (Topel & Ward 1992, 439). Yhdysvaltalaisten miesten 10 ensimmäisen uravuoden palk-
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kakehityksestä noin kolmasosa aiheutuu tästä työuran alun työliikkuvuudesta (Topel & Ward 1992, 

439). Myös Vartiaisen (2000) tulokset työpaikkasiirtymien ajankohdasta tukevat etsintäteoriaa kos-

kien työliikkuvuuden kannattavuutta. Henkilön suhteellisen aseman paranemisen eli palkkakehityk-

sen kannalta on hyödyllisintä, että siirtymät ajoittuvat työuran alkuvuosiin (Vartiainen 2000,  

57–59). Sen sijaan työpaikkasiirtymien lukumäärä eli työliikkuvuuden tiheys kymmenen ensimmäi-

sen uravuoden aikana ei tutkimuksen perusteella nopeuta suhteellisen aseman paranemista (Vartiai-

nen 2000, 57). 

 

 

4.4 Naisten ja miesten erilaiset ylenemismahdollisuudet 

 

Useissa työuran alun palkka- ja urakehityksen tutkimuksissa on tulosten perusteella voitu tehdä joh-

topäätöksiä naisten ja miesten erilaisista mahdollisuuksista edetä uralla. Suomalaisista esimerkiksi 

Lilja (1997) sekä Napari (2007) ovat tutkimustulostensa perusteella pohtineet sukupuolten erilaisten 

ylenemismahdollisuuksien vaikutuksia palkkakehityksen eriytymiseen naisten ja miesten välillä. 

Lilja (1997, 20) havaitsi tutkimuksessaan teollisuuden toimihenkilöistä, että selittämätön palkkaero 

erityisesti keskiasteen ja yliopiston käyneillä kasvaa huomattavasti työuran edetessä verrattuna pe-

rusasteen suorittaneisiin, joilla selittämätön palkkaero pysyy melko vakaana. 

 

Peruskoulun käyneiden toimihenkilöiden ryhmässä palkkaerosta työuran alussa 18 prosenttia johtuu 

siitä, että naisia ja miehiä palkitaan taustaominaisuuksistaan eri tavalla (selittämätön palkkaero), ja 

osuus pysyy 18 prosentissa 10 uravuoden jälkeenkin (Lilja 1997, 19–20). Keskiasteen tutkinnon 

suorittaneilla tapahtuvat kaikista huomattavimmat muutokset palkkaeron selittämättömässä osuu-

dessa. Työuran alussa 15 prosenttia palkkaerosta aiheutuu naisten ja miesten taustaominaisuuksien 

erilaisesta palkitsemisesta. Työuran edetessä naiset ja miehet tulevat ominaisuuksiltaan samankal-

taisemmiksi, mutta silti toimihenkilöiden erilainen ominaisuuksien palkitseminen sukupuolen mu-

kaan lisää selitysosuuttaan palkkaerosta työuran edetessä. Tarkasteluvuosien lopussa palkkaeron 

selittämätön osuus on noin 23 prosenttia. (Lilja 1997, 19–20.) Vastaavanlaista kehitystä 10 ensim-

mäisen työvuoden aikana tapahtuu yliopistotutkinnon suorittaneilla. Taustaominaisuuksien erilainen 

palkitseminen selittää uran alun keskimääräisestä palkkaerosta noin 16 prosenttia, ja kymmenen 

vuoden aikana selitysosuus nousee 20 prosenttiin. (Lilja 1997, 19–21.) Työvuosien vaikutus selit-

tämättömään palkkaeroon on siis erityisesti kouluttautuneille naisille epäedullinen. (Lilja 1997, 21.) 

Tämä selittämättömän palkkaeron kasvu saattaa heijastaa naisten ja miesten erilaisia mahdollisuuk-
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sia edetä urallaan (Lilja 1997, 20). Lisäksi tutkimuksen mukaan naisia ja miehiä palkitaan iän sekä 

työkokemuksen karttumisesta eri tavoin, millä on olennainen vaikutus palkkaerojen kasvuun työ-

uran aikana. Myös tämä tulos viittaa siihen, että naisten ja miesten erot urakehityksessä ovat tärkeä 

syy sukupuolten välisille palkkaeroille. (Lilja 1997, 21–23.) 

 

Myös Napari (2007) on teollisuuden toimihenkilöiden palkkakehitystä käsittelevässä tutkimukses-

saan havainnut viitteitä naisten ja miesten erilaisista urakehitysmahdollisuuksista. Tutkimuksessa 

palkkakehitystä on tarkasteltu palkkajakauman eri osissa sekä työpaikkaa vaihtaneilla että samassa 

työssä pysyneillä. Molemmissa työliikkuvuuden mukaan jaetuissa ryhmissä naisten palkkakehitys 

suhteessa miehiin on selvästi hitaampaa palkkajakauman yläosissa. Sukupuoli- eli naisdummyn 

negatiivinen kerroin kasvaa läpi koko palkkajakauman ja vieläpä kiihtyvästi siirryttäessä palkkaja-

kaumassa ylöspäin. Mitä korkeammalla palkkajakaumassa olevien palkkakehitystä siis tarkastel-

laan, sitä enemmän naiset jäävät miehiä jälkeen. Alimmissa palkkajakauman luokissa eroja palkka-

kehityksessä ei sukupuolten välillä ole. Nämä tulokset voidaan tulkita jonkinlaisiksi todisteiksi niin 

sanotun lasikaton olemassaolosta. (Napari 2007, 14, 20, 31, 38.) 

 

Lazearin ja Rosenin (1990) sekä Pekkarisen ja Vartiaisen (2004) tutkimustulokset tukevat Liljan ja 

Naparin havaintoja ja päätelmiä naisten miehiä heikommista mahdollisuuksista edetä urallaan. La-

zear ja Rosen (1990) ovat tutkimuksessaan todenneet, että naisten on miehiä vaikeampi saada ylen-

nys. Koska naisten oletetaan olevan miehiä tuottavampia kotitöissä ja täten naisten todennäköisyys 

jättää työnsä on korkeampi kuin miehillä, naisilta vaaditaan ylennyksen saadakseen korkeampaa 

kyvykkyyttä kuin miehiltä. Samasta työstä naisia ja miehiä saatetaan palkita hyvinkin samalla taval-

la, mutta naisten palkat ovat yleisesti alhaisempia siksi, että heidän suhteellinen osuutensa korkea-

palkkaisissa tehtävissä on pieni. Naisten pienempi todennäköisyys saada ylennys eli sukupuolten 

väliset erot urakehityksessä ovat siis keskeinen syy sukupuolten välisiin palkkaeroihin. (Lazear & 

Rosen 1990, 108.) Myös Pekkarinen ja Vartiainen (2004) havaitsivat tutkimuksessaan vastaavanlai-

sia tuloksia sukupuolten välisistä eroista uralla etenemisessä. Suomen metallityöntekijöistä koostu-

vasta aineistosta tehtyjen analyysien perusteella selvitettiin, onko naisen oltava miestä tuottavampi 

tullakseen valituksi haastavampaan työhön. Tutkimuksen kohteena olivat työuransa alussa olevat 

työntekijät, jotka aloittivat uransa työn haastavuudeltaan samanlaisista työtehtävistä. (Pekkarinen & 

Vartiainen 2004, 2.) Tulosten perusteella miehet siirtyvät vaativampiin ja monimutkaisempiin töihin 

naisia todennäköisemmin, ja naisten eteneminen uralla on hitaampaa kuin miesten (Pekkarinen & 

Vartiainen 2004, 10–11). Lisäksi naisten tulee olla tuottavampia kuin miesten saadakseen ylennys 

(Pekkarinen & Vartiainen 2004, 12). 
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4.5 Psykologiset tekijät uusi näkökulma palkkaerojen tarkasteluun 

 

Psykologisten tekijöiden vaikutus naisten ja miesten työmarkkinakäyttäytymisen selittäjänä on mel-

ko uusi teoria palkkaerojen tutkimusalalla. Manning ja Swaffield (2005, 4–5) mainitsevat tutkimuk-

sessaan, että työmarkkinatulokkaan persoonallisuudella saattaa olla vaikutusta hänen ansioihinsa. 

Yleisimpänä esimerkkinä naisten ja miesten persoonallisuuksien eroista on mainittu sukupuolten 

erilainen suhtautuminen ja käyttäytyminen palkkaneuvottelutilanteissa
18

. Naiset eivät esimerkiksi 

usko voivansa esimiehen kanssa neuvottelemalla vaikuttaa työolosuhteisiinsa ja pelkäävät näiden 

toimien muuttavan vallitsevaa työnantaja-työntekijäsuhdetta. Lisäksi naisten voimakkaaseen itse-

varmuuteen saatetaan osin suhtautua kielteisemmin kuin miesten. (Manning & Swaffield 2005, 28.) 

Manningin ja Swaffieldin (2005, 4–5) tutkimustulosten mukaan nämä sukupuolten erot persoonalli-

suuksissa pystyvät selittämään ainoastaan noin 0,5 prosenttiyksikköä keskimääräisestä 25 prosentin 

palkkaerosta kymmenen uravuoden jälkeen. 

 

Vaikka psykologisten tekijöiden vaikutus sukupuolten välisiin palkkaeroihin on hyvin pieni, tuovat 

sukupuolten erot persoonallisuuksissa uuden näkökulman palkkaerojen taustalle. Yhdysvaltalaisista 

naisista ja miehistä on koottu tilastotietoja koskien neuvottelutilanteita (Babcock & Laschever 

2011). Jos henkilö ei neuvottele ensimmäistä palkkaansa, hän saattaa rahallisesti menettää yli 

500 000 dollaria 60 ikävuoteen mennessä. Koska miehet tekevät aloitteen neuvotteluista neljä ker-

taa useammin kuin naiset, rahallinen menetys neuvottelemattomuudesta kohdistuu useammin nai-

siin kuin miehiin. Neuvotteluihin liittyvän pessimistisemmän asenteen vuoksi naiset tyypillisesti 

pyytävät ja täten myös saavat miehiä vähemmän neuvotteluiden tuloksena. Keskimäärin neuvottelu-

jen tuloksena naiset saavat 30 prosenttia vähemmän kuin miehet. Naiset eivät myöskään tiedä työn-

sä arvoa ja arvioivat sen alhaisemmaksi kuin samassa työssä olevat miehet. (Babcock & Laschever 

2011.) Näiden kysely- ja tutkimustulosten perusteella naisten ja miesten persoonallisuuksissa ja 

suhtautumisessa vallitseviin työolosuhteisiin on selviä eroja, mutta niiden vaikutuksista sukupuolten 

välisiin palkkaeroihin ei toistaiseksi vähäisten tutkimustulosten perusteella voi tehdä yleistäviä joh-

topäätöksiä.  

                                                 
18

 Manningin ja Swaffieldin (2005) mainitsemat esimerkit henkilöiden erilasten persoonallisuuksien mahdollisista vai-

kutuksista palkkaeroon ovat teoksesta Women Don’t Ask: Negotiation and the Gender Divide, jonka kirjoittivat vuonna 

2003 Linda Babcock ja Sara Laschever, Princeton University Press. Teos on yksi keskeisimmistä teoksista, jotka käsit-

televät naisten heikompia työmarkkinaolosuhteita sukupuolten välisillä eroilla persoonallisuudessa (Manning & Swaf-

field 2005, 28). 
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5 AINEISTO JA KÄYTETTY TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Ennen varsinaista valtiosektorin työuran alkua tutkivaa luvun 6 empiiristä osuutta tässä luvussa tar-

kastellaan tutkimuksessa käytettyä aineistoa ja sen muuttujia sekä aineistoon liittyviä haasteita. Li-

säksi esitellään käytössä ollut tutkimusmenetelmä. Luvussa 5.1 käydään läpi tarkemmin aineiston 

kokoamisessa ja käyttämisessä huomioitavia yleisiä asioita. Kuten tutkimuksissa yleensä aineisto 

asettaa omia rajoituksiaan erilaisten tarkasteluiden suorittamiselle. Näitä aineiston asettamia haas-

teita ja mahdollisia puutteita käsitellään luvussa 5.2. 

 

Valtion työuran alun palkkakehityksen ja palkkaerojen tutkimusosuudessa luvussa 6 tutkimusmene-

telmänä käytetään regressioanalyysiä, jonka perusajatus käydään läpi luvussa 5.3. Aineistoon liitty-

vät rajaukset sekä valinnat ovat suurelta osin vastaavat kuin Naparin (2007) tutkimuksessa, jota on 

käytetty esikuvatutkimuksena valtiosektorin empiirisessä tutkimuksessa. Tehtyjä rajauksia ja valin-

toja käsitellään erikseen kunkin valtiosektoria koskevan tarkastelun yhteydessä luvussa 6. 

 

 

5.1 Aineisto ja muuttujat 

 

Valtiosektorin empiirisessä tutkimuksessa käytettävä aineisto on koottu valtion henkilöstötietojär-

jestelmä Tahtista vuosilta 2006–2010. Virastojen ja laitosten tulee kuukausittain raportoida järjes-

telmään henkilöstöä koskevia tietoja, kuten palkkatietoja. Koska tiedot järjestelmästä on otettava 

tietyltä kuukaudelta, on aineiston kokoamisessa tarkastelukuukaudeksi valittu kunkin vuoden loka-

kuu. Tarkastelukuukausi valitaan tyypillisesti syksyltä, sillä tällöin keväällä palkkaneuvotteluissa 

sovitut virka- ja työehtosopimusten tarkennukset, kuten palkankorotukset, näkyvät jo kuukausi-

ansioiden tasossa. 

 

Kaikissa tarkasteluissa palkkakäsitteenä on käytetty säännöllisen työajan kuukausiansioita. Aineis-

toa on kuukausiansioiden osalta rajattu lisäksi siten, että palkan alarajaksi on asetettu 1 500 euroa. 

Näin aineistosta on saatu poistettua sellaisia poikkeuksellisen alhaisia kuukausiansiotietoja, jotka 

todennäköisesti aiheutuvat virheistä kuukausiansiotietoja järjestelmään syötettäessä tai muista poik-

keuksellisista olosuhteista kyseisinä tarkastelukuukausina. Tällainen poikkeuksellinen tilanne voi 

syntyä esimerkiksi takautuvasti maksetuista eristä. Palkkatilastoja ei varsinaisesti ole suunniteltu yli 

työuran tarkasteluihin, mutta eri vuosien aineistoja yhdistämällä järjestelmän tietoja on pystytty 
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hyödyntämään myös työuran alun aikasarjaominaisuuksia vaativiin tarkasteluihin. Henkilön kuu-

kausiansioiden muutosta työuran edetessä on pystytty seuraamaan henkilötunnuksen avulla. 

 

Aineiston havaintoyksikköinä ovat valtion virka- ja työsuhteissa olevat henkilöt. Aineiston kokoa-

misessa käytetty ansiorajaus ottaa huomioon ainoastaan kokoaika- ja jaksotyötä tekevät henkilöt. 

Jaksotyötä tekeville ansiot on muutettu vastaamaan kuukausiansioita. Muunnos on tehty jo järjes-

telmässä käyttämällä laskennassa kertoimia, jotka riippuvat työjakson pituudesta. Tällöin empiiri-

seen tutkimukseen valikoituvat ne henkilöt, joille säännöllisen työajan kuukausiansiot ovat vertailu-

kelpoisia. Vuoden 2010 alusta Suomen yliopistojen työnantajayhdistys SYTY liittyi Yksityisen 

opetusalan liittoon, jonka seurauksena yliopistot ja niiden harjoittelukoulut eivät enää ole osa val-

tiosektoria (Valtiovarainministeriö 2010a, 5). Tästä syystä yliopistoja ja niiden harjoittelukouluja ei 

ole otettu mukaan tutkimuksen tarkasteluihin minkään vuoden osalta. Luvun 6 työuran alun tarkas-

teluihin aineistoa on edelleen rajattu tarvittavin ehdoin, joita selvitetään kunkin tarkastelun yhtey-

dessä erikseen. 

 

Työuran alun palkkakehityksen ja sukupuolten välisten palkkaerojen tutkimuksessa henkilön taus-

taominaisuuksia kuvaavista muuttujista tullaan pääasiassa käyttämään henkilön potentiaalista työ-

kokemusta, joka saadaan laskemalla kaavasta 
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Potentiaalisen työkokemuksen lisäksi huomioon otetaan henkilön koulutusaste, kun naisten ja mies-

ten palkka-työkokemusprofiili sekä palkan vuosimuutos eri työkokemusvuosina muodostetaan eri 

koulutusasteen suorittaneille henkilöille. Työhön liittyvistä ominaisuuksista muutamissa tarkaste-

luissa tullaan huomioimaan toimiala, jolla henkilö työskentelee. Näin pyritään kontrolloimaan val-

tiosektorin ammatillista segregaatiota sekä voidaan selvittää, miten palkka tarkasteluperiodin aikana 

on eri toimialoilla kehittynyt. 

 

 

                                                 
19

 Koulutuksen kesto keskimäärin eri koulutusasteilla: perusaste 9 vuotta, keskiaste 12 vuotta, alin korkea-aste 15 vuot-

ta, alempi korkeakouluaste 15 vuotta, ylempi korkeakouluaste 17 vuotta ja tutkijakoulutusaste 21 vuotta. Koulutus-

vuosien arvioinnissa on käytetty lähtökohtana Tilastokeskuksen (2011a) koulutusastejaottelua. Tutkijakoulutusasteen 

koulutusvuodet perustuvat Tampereen yliopiston (2011) tohtorin tutkinnon tavoitteelliseen suorittamisaikaan. 
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5.2 Aineistoon liittyviä ongelmia 

 

Koska henkilöstötietojärjestelmän tietoja ei varsinaisesti ole suunniteltu hyödynnettäväksi ekono-

metrisissä analyyseissä, aineistojen kokoaminen ja analysoitavaan muotoon muokkaaminen ovat 

työläitä. Lisäksi järjestelmä otettiin käyttöön vasta vuonna 2006, eikä kaikkien tietojen raportoimi-

nen järjestelmään ole ollut valtion virastoille ja laitoksille alusta asti pakollista. Täten aineistossa on 

tutkimuksen taustamuuttujien osalta puutteita erityisesti ensimmäisiltä tarkasteluvuosilta 2006 ja 

2007. Tällainen taustamuuttuja on esimerkiksi työn tehtävätaso, jonka avulla voisi kontrolloida ver-

tikaalista segregaatiota valtiolla. 

 

Aineiston muokkaamisessa yksi ongelma on potentiaalisen työkokemuksen laskeminen. Vaikka 

potentiaalisen työkokemuksen laskeminen itsessään on suoraviivaista, se aiheuttaa muutamia on-

gelmia aineiston kannalta. Ensiksi, joillekin aineiston henkilöille potentiaalinen työkokemus voi 

laskennasta johtuen olla negatiivinen. Koska työkokemuksen laskennassa on käytetty tutkintojen 

suorittamisen arvioituja tavoiteaikoja, negatiivinen työkokemus saadaan niille henkilöille, jotka 

ovat esimerkiksi suorittaneet tutkintonsa tavoitetta nopeampaan tahtiin. Nämä havainnot, joille las-

kennassa tulee negatiivinen potentiaalisen työkokemuksen arvo, on poistettu aineistosta ennen min-

kään tarkastelun tai estimoinnin suorittamista. Lisäksi aineistosta rajattiin ulkopuolelle ne henkilöt, 

joille puuttuvien koulutustietojen vuoksi ei potentiaalista työkokemusta voitu laskea. 

 

Toinen mahdollinen ongelma potentiaalisen työkokemuksen käytössä on se, että joillain henkilöillä 

tarkasteluperiodin aikana työkokemus voi vähentyä. Tällainen tilanne voi syntyä, jos henkilö suorit-

taa töiden ohella aiempaa koulutustaan korkeamman asteen tutkinnon. Kun potentiaalinen työko-

kemus tällöin pienenee, mutta kuukausiansiot valtion aiemman työkokemuksen vuoksi luonnollises-

ti eivät, henkilön aiempaa alhaisemmalla työkokemuksella ansiot saattavat olla poikkeuksellisen 

suuret verrattuna muihin henkilöihin samalla potentiaalisella työkokemuksella. Jotta aineistoa esti-

moitaessa potentiaalisen työkokemuksen mahdollinen väheneminen ei aiheuttaisi virhettä, nämä 

poikkeukset työkokemuksen karttumisessa pyrittiin poistamaan aineistosta. Muokatusta aineistosta 

estimoitiin niin sanottuina testikierroksina palkka-työkokemusprofiili sekä palkankasvumalli. Tu-

lokset eivät kuitenkaan merkittävästi muuttuneet verrattuna tilanteeseen, jossa poikkeukselliset ha-

vainnot olivat mukana aineistoa estimoitaessa. Koska potentiaalisen työkokemuksen vähenemisen 

poistaminen aineistosta vaati aineistonkäsittelyllisesti paljon eikä poistomenetelmän suorittamisen 

onnistumisesta ollut lopulta varmuutta, mahdolliset työkokemuksen epäjohdonmukaiset muutokset 

henkilön työuran alussa jätettiin aineistoon. Näistä mahdollisista ongelmista huolimatta työkoke-
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muksen mittariksi valtiosektorin empiiriseen tutkimukseen on valittu potentiaalinen työkokemus 

valtiosektorin todellisen työkokemuksen sijaan, sillä henkilölle on kuitenkin saattanut karttua ennen 

valtiolle siirtymistä arvokasta työkokemusta muilta työmarkkinasektoreilta. 

 

Osana työuran alun palkka- ja urakehitystä olisi kiinnostavaa, mutta myös olennaista tarkastella 

perhemuuttujien, kuten lasten lukumäärän, perhevapaiden käytön sekä siviilisäädyn, vaikutuksia 

henkilön palkkakehitykseen. Järjestelmä ei kuitenkaan mahdollista näiden perhetekijöiden huo-

mioonottamista tarkasteluissa. Lisäksi työuran alussa tapahtuvat urakatkot olisi kiinnostavaa ottaa 

analyyseissä huomioon, kuten luvun 4 yhteydessä tarkastelluissa muutamissa tutkimuksissa oli teh-

ty. Henkilöstötietojärjestelmän mahdollistamalla melko lyhyellä tarkasteluperiodilla ja alkuvuosien 

vajailla tiedoilla urakatkojen tarkasteleminen ei kuitenkaan olisi mielekästä. Urakatko valtiosekto-

rilla saattaa aiheutua perhesyistä, mutta myös esimerkiksi tilapäisestä siirtymisestä muille sektoreil-

le, eikä näiden eri syiden välille pysty järjestelmän mahdollistamilla tiedoilla tekemään eroa. Ura-

katkoihin liittyen työliikkuvuus olisi kiinnostava ja useiden luvussa 4 esiteltyjen tutkimustulosten 

perusteella myös tärkeä tekijä työuran alun palkkakehityksen taustalla. Työliikkuvuuden tarkaste-

leminen henkilöstötietojärjestelmään syötettävin tulo- ja lähtösuunnin on erittäin epävarmaa, sillä 

syötetyt tiedot ovat monilta osin virheellisiä ja puutteellisia. Työliikkuvuutta voisi tarkastella myös 

seuraamalla henkilön työuran alussa tapahtuvia muutoksia virastossa, jossa hän työskentelee kuna-

kin tarkasteluvuonna. Virastoissakin tapahtuu kuitenkin koko ajan muutoksia ja yhdistymisiä, joita 

järjestelmän tuottamissa aineistoissa ei voida kontrolloida. Täten myös virastojen seuraaminen työ-

liikkuvuuden kuvaajana sisältää virhettä. 

 

 

5.3 Palkkaregressiot ja OLS-estimointimenetelmä 

 

Palkkaero- ja palkkakehitystutkimuksissa palkkayhtälöiden estimoinnit suoritetaan usein pienim-

män neliösumman menetelmällä eli OLS-menetelmällä (Ordinary Least Squares). Muitakin esti-

mointimenetelmiä käytetään, esimerkiksi kiinteiden vaikutusten FE-estimointimenetelmää, mutta 

tyypillisesti tutkimusten lähtökohtana on OLS-menetelmä. Yleisesti palkkayhtälöt ovat muotoa 

 

        
            (27) 
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missä selitettävänä muuttujana on reaalipalkan wi logaritmi ja yhtälön oikealla puolella   
  on selit-

tävien muuttujien vektori, kun havaintojen lukumäärä i = 1, …, n. Gauss-Markov-oletusten mukai-

sesti virhetermin εi odotusarvo on nolla eli E{εi} = 0 ja varianssi on vakio eli V{εi} = ζ
2
, kun i = 1, 

…, n (Verbeek 2004, 16). Lisäksi oletuksiin kuuluu, että virhetermit {ε1, …, εn} sekä selittävät 

muuttujat {x1, …, xn} ovat riippumattomia ja että virhetermit eivät korreloi keskenään eli cov{εi, εj} 

= {εi εj} = 0, kun i, j = 1, …, n ja     (Verbeek 2004, 16). Virhetermin oletukset eivät kuitenkaan 

aina toteudu, esimerkiksi heteroskedastisuuden vallitessa, kun virhetermin varianssi ei ole vakio yli 

kaikkien havaintojen (Verbeek 2004, 82). 

 

Valtiosektorin empiirisessä tutkimuksessa palkkatasoa estimoitaessa selitettävänä muuttujana on 

reaalipalkan
20

 logaritmi ja vastaavasti estimoitaessa palkan muutosta käytetään logaritmoitujen 

reaalipalkkojen differenssiä ∆       perättäisiltä vuosilta t ja t-1. Tarkastelemalla reaalipalkkoja 

pystytään selvittämään todellisesta urakehityksestä aiheutuvaa palkkakehitystä eikä inflaation vuok-

si tapahtuneita muutoksia palkoissa. Reaalipalkkojen logaritmoinnissa on tulosten tulkinnan ja eko-

nometrian kannalta muutamia etuja, joiden vuoksi palkkatutkimuksissa tyypillisesti käytetään ni-

menomaan ansioiden logaritmia. Ensinnä, selitettävän muuttujan logaritmoinnin myötä regres-

siokerroin βk, missä k viittaa selittävään muuttujaan, tulkitaan palkan wi suhteelliseksi muutokseksi 

selittävän muuttujan xik absoluuttiseen muutokseen nähden (Verbeek 2004, 53). Tällöin esimerkiksi 

sukupuolidummy-muuttujan regressiokerroin voidaan suoraan tulkita naisten ja miesten välisenä 

suhteellisena palkkaerona (Verbeek 2004, 53). Todellisuudessa tämä suhteellinen ero tulisi tulkita 

logaritmiprosentteina, mutta koska logaritmiprosentit antavat hyvän approksimaation todellisille 

prosenteille, tutkimuksissa tulokset ilmoitetaan usein prosentteina (Verbeek 2004, 72). Luvussa 6 

suoritettavissa estimoinneissa selittävät muuttujat ovat dummy-muuttujia, jolloin palkan logarit-

mointi helpottaa tulosten tulkintaa. 

 

Ekonometrian kannalta log-lineearisen mallin estimoinnin edut liittyvät mallin mahdolliseen hete-

roskedastisuusongelmaan. Log-lineaarisessa mallissa sekä selitettävä että selittävät muuttujat on 

logaritmoitu poislukien dummy-muuttujat (Verbeek 2004, 71). Log-lineaarisen mallin estimointi 

lineaarisen mallin sijaan on yksinkertainen keino yrittää poistaa tai vähentää heteroskedastisuus-

ongelmaa (Verbeek 2004, 70). Mahdollisten heteroskedastisuusongelmien vuoksi estimointien yh-

teydessä luvussa 6 on perinteisten keskivirheiden ohella tarkasteltu heteroskedastisuuden suhteen 

                                                 
20

 Reaalisen kuukausiansion laskennassa on käytetty kuluttajahintaindeksiä siten, että 2005 = 100 (Tilastokeskus 

2011b). 
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korjattuja regressiokerrointen keskivirheitä (HCSE) (Verbeek 2004, 88). Koska käytössä oleva ai-

neisto on paneeliaineisto eli siinä on poikkileikkausaineiston lisäksi aikasarja-aineiston ominaisuuk-

sia, mallin virhetermi saattaa olla autokorreloitunut. Tällöin perättäisten vuosien virhetermit saatta-

vat korreloida keskenään, mikä rikkoo virhetermin Gauss-Markov-oletuksia. (Verbeek 2004, 97.) 

Mahdollisen autokorrelaation vuoksi tarkasteluissa on tulostettu myös heteroskedastisuuden ja au-

tokorrelaation suhteen korjatut keskivirheet (HACSE) (Verbeek 2004, 111). Näitä eri keskivirheitä 

ja niiden avulla laskettuja t-arvoja tarkastellaan perinteisten t-arvojen ohella siksi, että vaikka reg-

ressiokerrointen arvo ei riipu mallin heteroskedastisuudesta tai autokorrelaatiosta, nämä tekijät saat-

tavat vaikuttaa kerrointen tilastolliseen merkitsevyyteen (Verbeek 2004, 97). 
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6 VALTIOSEKTORIN EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

Valtiosektorin työuran alun tarkastelua lähestytään pääosin potentiaalisen työkokemuksen näkö-

kulmasta. Ennen varsinaisia työuran alun palkkakehitykseen liittyviä estimointeja tutkimuksen koh-

teena olevaa henkilöstöä tarkastellaan luvussa 6.1 muutamien keskeisten taustamuuttujien  

jakaumien avulla. Luvussa 6.2 tarkastellaan valtion nais- ja miestyöntekijöiden palkka-

työkokemusprofiilia, josta nähdään työkokemuksen karttumisen vaikutus palkkatasoon. Profiilin 

tulosten käsittelyn ohella luvussa selvitetään, miten profiili on muodostettu. Naisten ja miesten 

palkkakehitystä työuran alussa on palkkatyökokemusprofiilin lisäksi selvitetty estimoimalla pal-

kanmuutosta perättäisiltä tarkasteluvuosilta. Luvussa 6.3 keskitytään tähän palkkakehityksen tarkas-

telutapaan ja sen avulla saatuihin tuloksiin. Valtiosektorin naisten ja miesten työuran alun palkka-

kehityksen selvittäminen keskittyy näiden kahden tarkastelutavan ympärille. Luvussa 6.4 samat 

tarkastelut suoritetaan eri koulutusasteilla ja vertaillaan, millaisia eroja eri koulutusasteen suoritta-

neiden palkkakehityksessä tapahtuu. Valtion henkilöstön ansiokehityksessä on käytössä olevan 

henkilöstötietojärjestelmän ja siihen syötettävien tietojen määrittelyjen vuoksi havaittu muutamia 

huomionarvoisia ongelmia, jotka vaikuttavat tulosten luotettavuuteen ja oikeellisuuteen. Näitä jär-

jestelmän kannalta erityisesti ansiokehityksen mittaamiseen liittyviä haasteita tarkastellaan lopuksi 

luvussa 6.5. 

 

Valtion henkilöstön työuran alkua käsittelevät tutkimustulokset ovat hyvin sidonnaisia tarkastelu-

ajankohtaan. Tulosten tulkinnan yhteydessä tulee muun muassa huomioida tarkasteluperiodin 2006–

2010 aikana valtiosektorin keskimääräisessä sukupuolten välisessä palkkaerossa tapahtuneet muu-

tokset ja ne tekijät, jotka ovat johtaneet keskimääräisen palkkaeron kaventumiseen. Näitä viime 

vuosien aikana tapahtuneita muutoksia sukupuolten välisessä keskimääräisessä palkkaerossa käsi-

teltiin aiemmin luvussa 2.3. Lisäksi kyseiseen viiden vuoden tarkasteluperiodiin sisältyy uusien 

palkkausjärjestelmien käyttöönottoa eri virastoissa sekä useita muutoksia valtion organisaatioissa. 

Nämä organisaatiomuutokset, kuten virastojen yhdistymiset, ovat osaltaan muokanneet virastoissa 

käytössä olleita palkkausjärjestelmiä (Valtiovarainministeriö 2011b). 
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6.1 Työuran alussa olevan henkilöstön kuvaus 

 

Valtiolla työskenteleviä, työuransa alussa olevia naisia ja miehiä kuvataan tässä luvussa heidän kou-

lutustaustansa sekä toimialansa mukaan. Lisäksi tarkastellaan naisten ja miesten lukumääriä poten-

tiaalisen työkokemusvuosien mukaan, jotta saadaan käsitys viime vuosina valtiolle rekrytoitujen 

määristä. Valtiolla uraansa aloittelevien henkilöiden kuvailu mainittujen muuttujien näkökulmista 

perustuu aineistoon, jossa henkilöiden potentiaalinen työkokemus on rajattu kymmeneen vuoteen. 

Saman aineiston pohjalta luvussa 6.2 muodostetaan myös ensimmäinen varsinainen palkkakehitystä 

kuvaava tarkastelu eli palkka-työkokemusprofiili. Tästä samasta aineistosta on muodostettu myös 

yksinkertainen palkankasvumalli luvussa 6.3 sekä koulutusasteittaiset tarkastelut luvussa 6.4. 

 

 

TAULUKKO 2. Naisten ja miesten koulutusjakauma. 

Koulutusaste 

Miehet 

n = 33 794 

% 

Naiset 

n = 21 805 

% 

Molemmat 

n = 55 599 

% 

Naisten osuus 

% 

Perusaste 1,8 0,7 1,4 18,8 

Keskiaste 42,3 21,7 34,2 24,9 

Alin korkea-aste 9,6 5,5 8,0 27,0 

Alempi korkeakouluaste 13,3 25,9 18,3 55,6 

Ylempi korkeakouluaste 28,6 41,8 33,8 48,5 

Tutkijakoulutusaste 4,3 4,4 4,3 39,6 

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 39,2 

 

 

Yksi tärkeimmistä henkilön taustamuuttujista työn kannalta on hänen koulutustaustansa. Taulukos-

sa 2 näkyy naisten ja miesten jakaumat koulutusasteittain sekä yleinen koulutusjakauma uransa 

alussa olevalle henkilöstölle. Taulukosta näkyy myös aineiston havaintomäärät. Olennaista onkin 

korostaa, että kyseessä on havaintomäärä eikä henkilömäärä. Aineisto on saatu yhdistämällä kunkin 

tarkasteluvuoden 2006–2010 havainnot, jotka täyttävät potentiaalisen työkokemuksen asettaman 

rajoitusehdon. Tällöin sama henkilö saattaa esiintyä aineistossa useampana vuotena. Myös muissa 

tämän luvun kuvailevissa tarkasteluissa kyseessä on aina tutkimuksessa käytetyn aineiston havain-

tomäärä, vaikka tekstissä viitattaisiinkin esimerkiksi työuran alussa olevaan henkilöstöön. Yhteensä 

aineistossa on siis 55 599 havaintoa, joista naisia on 21 805 ja miehiä 33 794. Naisten reilun 39 pro-
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sentin osuus aineistossa on selvästi alhaisempi kuin naisten osuus koko valtion henkilöstöstä. 

Vuonna 2009 naisia koko valtion henkilöstöstä oli 49,6 prosenttia (Valtiovarainministeriö 2010a, 

4). Valtiosektorilla naisia onkin enemmän korkeammissa ikäluokissa ja miehiä puolestaan alemmis-

sa ikäluokissa (Valtiovarainministeriö 2010a, 5). Taulukon 2 perusteella voidaankin todeta, että 

viime vuosina valtiolle on rekrytoitu uransa alussa olevia miehiä useammin kuin naisia. Keski-ikä 

tutkimuksen aineistossa on molemmilla sukupuolilla lähes sama, naisilla 28,9 vuotta ja miehillä 

28,2 vuotta. 

 

Tyypillisin koulutus valtion nuorilla työntekijöillä on keskiasteen tai ylemmän korkeakouluasteen 

tutkinto, jonka suorittaneita on molempia noin 34 prosenttia havainnoista. Perusasteen korkeimpana 

koulutusasteenaan suorittaneita uraansa aloittelevista on vain 1,4 prosenttia. Naiset ovat miehiä sel-

västi useammin suorittaneet alemman tai ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon. Naisista lähes 68 

prosenttia on korkeimpana tutkintonaan suorittanut korkeakouluasteen tutkinnon, kun taas miehillä 

vastaava osuus on noin 42 prosenttia. Alimmilla koulutusasteilla miesten osuudet puolestaan ovat 

huomattavasti korkeammat kuin naisilla. Yleisesti ottaen suomalaisten naisten koulutustaso on vii-

me vuosina parantunut nopeammin kuin miehillä, ja mitä nuorempaa ikäluokkaa tarkastellaan, sitä 

suurempi on naisten suhteellinen osuus korkeasti koulutettujen ryhmässä (Kaukonen 2009). Jos 

tarkastellaan koko valtion henkilöstön koulutusjakaumaa ja verrataan sitä taulukon 2 tietoihin, olen-

naisin havainto on se, että yli 45-vuotiaiden ikäluokasta ylöspäin miehet ovat naisia useammin suo-

rittaneet korkeakoulututkinnon (Valtiovarainministeriö 2010a, 19). Tämä tulos viittaa siihen, että 

Suomessa yleisesti naisten ja miesten koulutusasteissa tapahtuneet muutokset näkyvät myös valtio-

sektorin henkilöstön keskuudessa. 

 

Valtiosektorin kolme suurinta toimialaa henkilöstömäärän perusteella ovat turvallisuustoiminta 

(41 %), elinkeinotoiminta (16 %) ja tutkimustoiminta (11 %) (Valtiovarainministeriö 2011a). Myös 

henkilöstöstä, jonka potentiaalinen työkokemus on korkeintaan kymmenen vuotta, suurin osa työs-

kentelee näillä kolmella toimialalla (liite 4). Jopa yli puolet työuransa alussa olevista henkilöistä 

työskentelee turvallisuustoiminnan alalla, vajaa 12 prosenttia tutkimustoiminnan alalla ja noin 10 

prosenttia elinkeinotoiminnan palveluiden toimialalla. Kun toimialoittaista sijoittumista tarkastel-

laan vielä sukupuolittain, saadaan käsitys työuransa alussa olevien nuorten työntekijöiden ammatil-

lisesta segregaatiosta. Kuviosta 10 voi nähdä, että ammatillinen segregaatio valtiolla on voimakasta 

heti työuran alussa. Verrattuna koko valtion henkilöstön horisontaalisen segregaatioon, mikä kuvi-

ossa 10 näkyy kunkin toimialan kohdalla alempana vaakapalkkina, jakautuminen nuorilla 
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KUVIO 10. Ammatillinen segregaatio työuran alussa olevalle henkilöstölle ja koko henkilöstölle.
21

 

 

 

työntekijöillä on pääosin hyvin samanlaista. Suurin ero nuorten työntekijöiden ja koko henkilöstön 

segregaatiota tarkasteltaessa on valtiovarainhoidon sekä vakuutus- ja rahoituspalveluiden alalla. 

Tällä toimialalla nuorten naisten osuus on yli 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin koko henkilöstöl-

lä. Näyttäisi siis siltä, että valtiovarainhoidon sekä vakuutus- ja rahoituspalveluiden alalla ammat-

tisegregaatio olisi mahdollisesti tulevaisuudessa tasoittumassa. Sen sijaan opetus- ja koulutuspalve-

luiden sekä ministeriötason toiminnan aloilla naisten osuus työuran alussa on suurempi kuin koko 
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 Muiden toimintojen alaan kuuluu vain muutamia virastoja, joita ovat esimerkiksi Puolustushallinnon rakennuslaitos 

sekä Suomenlinnan hoitokunta. 
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Kulttuuripalvelut (nuoret)

Oikeustoimi (nuoret)

Ministeriötason toiminta (nuoret)

Opetus- ja koulutuspalvelut (nuoret)

naiset miehet

Kunkin toimialan kohdalla ensin on ilmoitettu ammattisegregaatio työuran alussa olevalle henkilöstölle (nuoret) 

ja sen alapuolella koko henkilöstölle.
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henkilöstön segregaation tarkastelussa. Näillä aloilla ammatillinen jakautuminen olisi kuvion 10 

jakauman perusteella siis kasvamassa. Turvallisuustoiminta on koko henkilöstön tapaan erittäin 

miesvaltainen ala myös nuorten työntekijöiden keskuudessa, kun jopa 80 prosenttia alan henkilös-

töstä on miehiä. 

 

 

 

KUVIO 11. Naisten ja miesten havaintomäärät potentiaalisen työkokemuksen mukaan. 

 

 

Kuviossa 11 on valtiolla tarkasteluperiodin 2006–2010 aikana työskennelleiden, uransa alussa ol-

leiden naisten ja miesten havaintomäärät työkokemusvuosilla 0–10. Ensimmäinen huomioitava 

seikka on miesten naisia korkeampi käyrä, mikä viittaa siihen, että viime vuosien aikana valtiosek-

torille on tullut enemmän miehiä kuin naisia. Vastaava havainto työuransa alussa olevista valtion 

työntekijöistä tehtiin myös taulukon 2 käsittelyn yhteydessä. Toinen tärkeä havainto liittyy potenti-

aalisen työkokemuksen mukaisesti muodostettujen käyrien muotoon. Tarkasteluajalta naisten ja 

miesten määrä alimmilla työkokemusvuosilla on hyvin pieni, mikä saattaa osaltaan olla seurausta 

valtionhallinnossa käynnissä olevasta tuottavuusohjelmasta. Vuonna 2003 alkaneen tuottavuusoh-

jelman tarkoituksena on ollut parantaa julkisen sektorin tuottavuutta, mutta myös vähentää valtion 

työvoimatarvetta (Valtiovarainministeriö 2011c). Työvoiman vähentämistä on tapahtunut muun 
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muassa luonnollisen poistuman avulla, kun suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle kaikkia avoi-

meksi jääneitä virkoja ei ole täytetty (Valtiovarainministeriö 2011c). 

 

 

6.2 Palkka-työkokemusprofiili 

 

Useissa tutkimuksissa (mm. Manning & Swaffield 2005, Napari 2007) työuran alun palkkakehityk-

sen tutkiminen on aloitettu tarkastelemalla yksinkertaista palkka-työkokemusprofiilia, ja niin myös 

tässä valtiosektoria käsittelevässä tutkimusosuudessa lähdetään tutkimuskysymystä lähestymään. 

Valtion palkka-työkokemusprofiilin muodostamiseksi aineisto on rajattu tarkasteluvuosina 2006–

2010 niihin henkilöihin, joiden potentiaalinen työkokemus on korkeintaan 10 vuotta. Profiilit on 

saatu estimoimalla erikseen naisille ja miehille palkkayhtälöä 

 

          
       

          (28) 

 

missä w on reaalinen säännöllisen työajan kuukausiansio, Xs on työkokemusvuosien dummy-

muuttujien vektori, missä s = 1, …, 10, Yit on vuosidummy-muuttujien vektori ja ε on virhetermi. 

Tässä tarkastelussa henkilön taustamuuttujista otetaan huomioon siis ainoastaan potentiaalinen työ-

kokemus. Palkat on profiilia varten normalisoitu siten, että miesten keskimääräinen logaritmoitu 

reaalipalkka työkokemusvuosilla nolla on 0. Profiilista on nähtävissä myös sukupuolten välinen 

aloituspalkkaero, kun sukupuolten välinen keskimääräinen palkkaero on laskettu miesten ja naisten 

profiilien erotuksena. 

 

Kuviossa 12 on esitetty työuran alun palkka-työkokemusprofiili miehille ja naisille. Tyypillisesti 

työkokemuksen karttuessa palkkataso nousee, mutta hidastuvasti, jolloin käyrä saa konkaavin muo-

don. Valtion henkilöstöllä profiilien käyrät ovat odotusten mukaisesti nousevia, lukuun ottamatta 

kuviossa miesten ensimmäisen vuoden aikana tapahtuvaa laskua palkkatasossa. Kuten luvussa 6.1 

todettiin, havaintoja työkokemusvuosilla 0 on erittäin vähän, jolloin muutamakin poikkeava arvo 

vaikuttaa voimakkaasti keskimääräisen palkan tasoon. Esimerkiksi potentiaalisen työkokemuksen 

käyttämiseen liittyvät luvussa 5.2 käsitellyt ongelmat saattavat vaikuttaa keskimääräiseen palkka-

tasoon heti työmarkkinoille tultaessa. Valtiolla työskentelevä henkilö voi työn ohella suorittaa kor-

keamman asteen tutkinnon, jonka seurauksena hänen potentiaalinen työkokemuksensa  
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KUVIO 12. Palkka-työkokemusprofiili potentiaalisella työkokemuksella 0–10 vuotta.  

 

TAULUKKO 3. Tarkasteluvuoden vaikutus palkka-työkokemusprofiilissa. 
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miehet naiset palkkaero

  Regressiokertoimet Vuosimuutos, % 

   Miehet Naiset Miehet Naiset Erotus miehet-naiset, % 

Vakiotermi, vuosi 

2006 (perusryhmä) 

7,6925 

(315,29)** 

7,5919 

(376,76)**    

Vuosi 2007 0,0183 

(4,08)** 

0,0084 

(1,63) 
0,0183 0,0084 0,0099 

Vuosi 2008 0,0414 

(9,37)** 

0,0631 

(12,62)** 
0,0231 0,0547 -0,0316 

Vuosi 2009 0,0916 

(20,83)** 

0,1142 

(22,72)** 
0,0502 0,0509 -0,0007 

Vuosi 2010 0,0686 

(15,45)** 

0,1067 

(21,07)** 
-0,0230 -0,0075 -0,0155 

t-arvot suluissa: 

* tilastollisesti merkitsevä 5 % merkitsevyystasolla, 

** tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla 
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laskee, mutta palkkataso luonnollisesti ei laske aiemman työkokemuksen vuoksi. Tällöin palkkataso 

potentiaalisen työkokemuksen alhaisilla arvoilla voi olla poikkeuksellisen suuri muihin aineiston 

havaintoihin nähden. Jos työuran alussa tällaisia poikkeuksellisia palkkatietoja on aineistossa mie-

hillä enemmän kuin naisilla, vaikuttaa se profiilin muotoon ja täten myös palkkaeron suuruuteen. 

 

Valtiolla työuransa alussa olevien henkilöiden palkka-työkokemusprofiili ei saa täysin odotetunlais-

ta muotoa ensimmäisen kolmen työkokemusvuoden osalta, eikä palkkaerossa näinä vuosina tapahdu 

minkäänlaista systemaattista muutosta. Näiden ensimmäisten uravuosien profiileista ei kannata teh-

dä suuria päätelmiä, sillä havaintomäärät ovat selvästi pienemmät kuin lähestyttäessä 10 työkoke-

musvuotta. Potentiaalisen työkokemuksen käytön ja vähäisempien havaintojen vuoksi näiden en-

simmäisten uravuosien mahdolliset kuukausipalkan poikkeukselliset arvot vaikuttavat 

enemmän keskimääräiseen palkkatasoon kuin työkokemusvuosina, joina aineistossa on enemmän 

havaintoja. Lisäksi työkokemusdummy-muuttujien regressiokerrointen tilastolliset merkitsevyydet 

ensimmäisten uravuosien osalta jäivät etenkin miehillä heikoiksi (liite 5). Se, että palkka-

työkokemusprofiili ensimmäisten uravuosien osalta ei saa aivan ennakko-odotusten mukaista muo-

toa, voi johtua myös siitä, että valtion henkilöstön keskuudessa tarkasteluperiodilla 2006–2010 on 

tapahtunut ja on edelleen tapahtumassa rakennemuutosta naisten ja miesten töiden vaativuustasossa. 

Kuten aiemmin luvussa 6.1 todettiin, naisten koulutustaso Suomessa on kasvanut nopeammin kuin 

miesten, mikä on vaikuttanut varmasti myös naisten työtehtävien vaativuustasoon. Nämä mahdolli-

set muutokset vertikaalisessa segregaatiossa vaikuttavat erityisesti naisten keskimääräisiin kuukau-

siansioihin ja voivat täten tasoittaa palkkaeroa, jonka laskennassa ei työkokemuksen lisäksi ole 

huomioitu muita henkilön taustamuuttujia. 

 

Myös sukupuolten välinen palkkaero on nähtävissä palkka-työkokemusprofiilista. Huolimatta ai-

neiston muutamista puutteista ja ongelmista alimmilla potentiaalisen työkokemuksen arvoilla, kuvi-

on 12 avulla voidaan todeta, että heti työuran alussa sukupuolten välillä on palkkaeroa ja se kasvaa 

työuran edetessä. Sukupuolten välinen palkkaero ensimmäisten kolmen uravuoden ajalta on profii-

lin perusteella keskimäärin 4 prosenttia, mutta 10 uravuoden aikana palkkaero kasvaa 10,3 prosent-

tiin. Työuran ensimmäisistä vuosista palkkaero on siis yli kaksinkertaistunut. 

 

Palkka-työkokemusprofiili on muodostettu myös 20 potentiaalisen työkokemusvuoden mukaan, ja 

siitä on nähtävissä naisten ja miesten palkkojen selvä eriytyminen 10 uravuoden jälkeen (liite 6). 

Miesten palkkataso jatkaa melko tasaista nousuaan työkokemuksen kasvaessa, mutta naisilla palk-

kakehitys hidastuu selvästi 10 vuoden jälkeen ja muuttuu jopa negatiiviseksi noin 15 vuoden koh-
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dalla. Palkkaero 20 työkokemusvuoden jälkeen on noin 23 prosenttia eli uravuosina 10–20 palkka-

ero jälleen yli kaksinkertaistuu. Valtiolla työuran alun palkka-työkokemusprofiili on melko saman-

lainen kuin Napari (2007) havaitsi tutkimuksessaan teollisuuden toimihenkilöistä. Kun verrataan 

valtion henkilöstön 20 työkokemusvuoden profiilia teollisuustoimihenkilöiden vastaavaan, voidaan 

molemmissa profiileissa nähdä naisten palkkakehityksen kääntyminen laskuun. Teollisuuden nais-

toimihenkilöillä palkkatason kehitys uran edetessä kääntyy laskuun hieman aiemmin kuin valtiolla, 

noin 11 työkokemusvuoden kohdalla. Myös palkkaero 20 vuoden aikana kehittyy profiilien perus-

teella hyvin samalla tavalla. Teollisuuden toimihenkilöillä sukupuolten välinen palkkaero heti uran 

alussa on yli 10 prosenttia eli ero on hieman suurempi kuin valtiosektorilla. Kymmenen vuoden 

jälkeen ero molemmilla aloilla on noin kaksinkertaistunut, ja se on valtiolla noin 11 prosenttia ja 

teollisuuden toimihenkilöillä noin 22 prosenttia. Uravuosina 10–20 palkkaero valtiolla edelleen 

kaksinkertaistuu hieman yli 23 prosenttiin, kun taas teollisuustoimihenkilöillä sukupuolten välinen 

ero palkoissa kasvaa enää noin kuudella prosenttiyksiköllä 28 prosenttiin. 

 

Kuvion 12 yhteydessä on raportoitu myös palkka-työkokemusprofiilin muodostamiseksi estimoidun 

mallin (28) vuosidummien regressiokertoimet taulukossa 3. Kertoimet eivät vaikuta profiilien tai 

palkkaeron työkokemusvuosien mukaiseen kehittymiseen eli käyrien muotoon, ainoastaan käyrien 

sijaintiin. Taulukon olennaisin tieto on viimeisessä sarakkeessa, johon on raportoitu miesten ja nais-

ten vuosivaikutusten erotus. Vuosien 2006–2007 ja 2008–2009 aikana miesten ja naisten palkkata-

son muutos oli hyvin samanlaista, eikä erotus ollut edes yhtä prosenttia. Sen sijaan vuodesta 2007 

vuoteen 2008 naisten palkkataso nousi keskimäärin noin 3 prosenttia nopeammin kuin miesten ja 

vuosina 2009–2010 noin 1,6 prosenttia nopeammin. Keskimäärin koko tarkasteluperiodin aikana 

naisten palkkataso on vuosittain noussut noin prosentin nopeammin kuin miesten palkkataso. Palk-

ka-työkokemusprofiilissa naisten miehiä nopeampi palkkatason nousu näkyisi naisten ja miesten 

käyrien lähentymisenä, jolloin palkkaero siis pienenee. Luvussa 2.3 todettiin valtiosektorin suku-

puolten välisen palkkaeron kaventuneen 2000-luvun aikana. Esimerkiksi vuodesta 2006 vuoteen 

2009 keskimääräinen naisten ja miesten välinen palkkaero laski 18,4 prosentista 15,5 prosenttiin, 

mikä on keskimäärin noin prosenttiyksikön vuodessa. Osaltaan tähän sukupuolten välisen keski-

määräisen palkkaeron kaventumiseen on vaikuttanut uusien rekrytoitujen keskuudessa tapahtunut 

palkkaeron pieneneminen tutkimuksen tarkasteluperiodin aikana. 
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6.3 Palkan kasvumalli 

 

Palkka-työkokemusprofiili antaa hyvän lähtökohdan työuran alun palkkakehityksen tutkimiselle. 

Työkokemuksen vaikutusta naisten ja miesten palkkakehitykseen voi tutkia myös estimoimalla vuo-

tuisen palkkakehityksen mallia. Yksinkertaisimmillaan palkkakehityksen yhtälö saa muodon 

 

                      
       

       
         (29) 

 

missä                    ,   on reaalinen kuukausipalkka,   on potentiaalinen työkoke-

mus vuosina ja   on virhetermi.
22

 Yhtälö estimoidaan OLS-menetelmällä erikseen miehille ja naisil-

le. Koska palkkakehitystä tutkitaan tässä yhteydessä erityisesti työuran alussa, estimointi toteutetaan 

sille ryhmälle, jonka potentiaalinen työkokemus x tarkasteluvuosien aikana on korkeintaan 10 vuot-

ta. 

 

Miesten ja naisten keskimääräinen palkkakehitys kunakin työkokemusvuotena on raportoitu tauluk-

koon 4, jonka arvot on saatu laskemalla kaavan (29) estimointitulosten perusteella (liite 7). Taulu-

kon tulosten perusteella naisten palkkakehitys on miehiä nopeampaa työuran ensimmäisinä 10 vuo-

tena. Keskimääräinen palkkakehitys työuran alussa on estimointien mukaan miehillä noin 5,8 pro-

senttia ja naisilla noin 6,6 prosenttia. Tarkastelun tulokset antavat samanlaisia viitteitä valtiosekto-

rilla tarkasteluperiodin 2006–2010 aikana tapahtuneista muutoksista naisten ja miesten palkkaerossa 

kuin mitä todettiin palkka-työkokemusprofiilin tarkastelun yhteydessä luvussa 6.2. Havaintoja 

palkkakehitysmallissa oli yhteensä 28 891, joista miehiä oli 18 641 ja naisia 10 250. Havaintomäärä 

on pienempi kuin palkka-työkokemusprofiilin yhteydessä, sillä profiilia muodostettaessa aineistoon 

kuuluivat kaikki henkilöt, joille potentiaalinen työkokemus oli korkeintaan 10 vuotta. Palkan kas-

vumallissa palkkakehitystä on estimoitu vain niille henkilöille, jotka esiintyvät aineistossa perättäi-

sinä vuosina. Tällöin aineistosta profiiliin verrattuna ovat jääneet ulkopuolelle ne henkilöt, joille ei 

ole kuukausiansiotietoja valitulta tarkastelukuukaudelta perättäisinä vuosina. Taulukkoon 4 on es-

timoinnissa käytetyn aineiston havaintolukumäärän lisäksi raportoitu aineiston henkilömäärä. Kes-

kimäärin yhden henkilön palkkakehitystä on kyetty seuramaan noin kolmen vuoden eli kahden vuo-

simuutoksen ajan. 

 

                                                 
22

 Palkkakehityksen yhtälössä mallin selittävänä muuttujana on työkokemuksen x neljännen asteen polynomi, jonka 

mukaan työkokemus nostaa palkkoja, mutta hidastuvasti. Murphy ja Welch (1990, 217) toteavat tutkimuksessaan, että 

kyseinen malli on parempi kuin tyypillisesti palkkakehitysmalleissa käytetty työkokemuksen kvadraattinen muoto. 
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TAULUKKO 4. Ennustettu palkkakehitys eri työkokemusvuosina. 

Potentiaalinen työkokemus 
Miehet 

% 

Naiset 

% 

Erotus Miehet-Naiset 

% 

0 0,0866 0,1083 -0,0217 

1 0,0921 0,1025 -0,0104 

2 0,0888 0,0937 -0,0049 

3 0,0813 0,0845 -0,0032 

4 0,0729 0,0765 -0,0036 

5 0,0657 0,0705 -0,0048 

6 0,0608 0,0668 -0,0060 

7 0,0578 0,0647 -0,0069 

8 0,0555 0,0630 -0,0075 

9 0,0512 0,0596 -0,0084 

10 0,0411 0,0517 -0,0106 

Painotettu keskiarvo 0,0578 0,0662 -0,0084 

Havaintojen lukumäärä 18 641 10 250 
 

Henkilöiden lukumäärä 8 639 5 388 
 

Korjattu R
2
 0,0042 0,0067 

 
Taulukon arvot on laskettu sijoittamalla työkokemusvuosien arvot 0–10 kaavaan 

(29). 

 

 

Taulukon 4 perusteella naisten palkkakehitys valtiolla on siis ollut miehiä nopeampaa, ja vastaava 

tulos voitiin päätellä tarkasteluperiodin ajalta myös taulukon 3 ansio-työkokemusprofiilin vuosivai-

kutusten tarkastelu yhteydessä. Taulukon tulosten avulla ei kuitenkaan voida tehdä työkokemuksen 

vaikutuksesta miesten ja naisten palkkakehitykseen muita päätelmiä kuin, että palkkakehitys työko-

kemuksen karttuessa hidastuu molemmilla sukupuolilla. Tällöin siis sekä palkan kasvumallin tulok-

set että ansio-työkokemusprofiilin muoto tukevat yleistä alan kirjallisuudessa todettua tulosta palk-

kakehityksen hidastumisesta työuran edetessä. Palkan kasvumallissa (29) ja taulukon 4 tuloksissa 

on kuitenkin kaksi olennaista asiaa, joita tulee tarkentaa. Ensiksi, kasvumallissa ei ole kontrolloitu 

vuosivaikutuksia eli eri vuosien mahdollista erilaista vaikutusta palkkakehitykseen. Lisäksi, koska 

kuviossa 12 ansio-työkokemusprofiilia muodostettaessa vuosivaikutukset on otettu huomioon, ver-

tailu palkan kasvumallin ja profiilin välillä on luotettavampaa, jos vuosivaikutukset huomioidaan 



 

76 

 

myös palkan kasvumallissa. Toiseksi, taulukon 4 tuloksista ei voida päätellä mitään siitä, millainen 

on työkokemuksen niin sanottu puhdas vaikutus miesten ja naisten palkkakehitykseen. Jotta tämä 

työkokemuksen puhdas vaikutus palkan kasvuun voidaan selvittää, tulee palkkakehityksen lasken-

nassa jättää huomioimatta tarkasteluvuosien ajan palkkatason kehityksen yleinen trendi miehillä ja 

naisilla. Seuraavaksi tarkastellaankin palkan kasvua siten, että vuosivaikutukset kontrolloidaan es-

timoitavassa palkan kasvumallin yhtälössä ja työkokemuksen puhdas vaikutus palkan kasvuun sel-

vitetään muuttamalla hieman kokemusvuosittaisen palkkakehityksen laskentaa. 

 

Vuosivaikutukset voidaan palkan kasvumallissa ottaa huomioon lisäämällä yhtälöön (29) vuosi-

dummy-muuttujien vektori    
 . Tarkemmin ilmaistuna tässä yhteydessä vuosidummyt ovat vuosi-

muutosten dummymuuttujia, jolloin esimerkiksi vuosidummy 2007 tarkoittaa muutosta vuodesta 

2006 vuoteen 2007. Huomioitaessa vuosivaikutukset estimoitava yhtälö saa muodon 

 

                      
       

       
     

          (30) 

 

Vuosidummy-muuttujien lisääminen palkan kasvumalliin ei juuri vaikuta mallin estimointituloksiin 

eikä regressiokerrointen tilastolliseen merkitsevyyteen, kun perinteisten t-arvojen lisäksi on tarkas-

teltu myös heteroskedastisuuden sekä heteroskedastisuuden ja autokorrelaation suhteen korjattuja 

keskivirheitä (liite 7 ja liite 8). Sen sijaan palkan kasvumallin korjatut selitysasteet R
2
 paranivat 

huomattavasti sekä naisilla että miehillä. Miehillä mallin korjattu selitysaste R
2
 nousi 0,4 prosentista 

2,8 prosenttiin ja naisilla puolestaan 0,7 prosentista 3,7 prosenttiin vuosivaikutusten kontrolloinnin 

seurauksena. 

 

Taulukkoon 5 on raportoitu mallin (30) estimointitulosten (liite 8) avulla laskettu miesten ja naisten 

palkkakehitys. Erona taulukon 4 tuloksiin on se, että estimointivaiheessa vuosivaikutukset on nyt 

kontrolloitu ja palkkatason kehityksen yleinen trendi on rajattu pois työkokemuksen niin sanotun 

puhtaan vaikutuksen selvittämiseksi. Taulukon 5 arvot on siis saatu huomioimalla laskennassa ai-

noastaan yhtälön (30) työkokemuksen x neljännen asteen polynomi. Nyt tuloksia tulkittaessa tulee 

huomata, että taulukossa ei tarkastella palkkakehityksen tasoa vaan palkkakehityksen muutosta uran 

edetessä. Taulukon arvoja ei siis tule tulkita negatiivisena palkan kasvuna. Se, mitä taulukon 5 tu-

loksista voidaan taulukon 4 ja ansio-työkokemusprofiilin tapaan päätellä, on palkkakehityksen hi-

dastuminen uran edetessä molemmilla sukupuolilla. Olennaisin taulukon informaatio on kuitenkin 

miesten ja naisten palkkakehityksen erotus kunakin työkokemusvuotena. Taulukosta nähdään, että 

miesten ja naisten palkkakehityksen erotus on positiivinen eli naisten palkkakehitys uran edetessä 
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hidastuu miehiä nopeammin. Tulosten perusteella suurin ero miesten ja naisten palkkakehityksessä 

on työkokemusvuosina 2–5, jolloin myös sukupuolten välisen palkkaeron kasvun voidaan odottaa 

olevan voimakkainta. Kuvion 12 ansio-työkokemusprofiili tukee näitä palkan kasvumallin estimoin-

tituloksia. 

 

 

TAULUKKO 5. Ennustettu työkokemuksen vaikutus palkkakehitykseen, kun mallissa on mukana 

vuosidummy-muuttujat. 

Potentiaalinen työkokemus 
Miehet 

% 

Naiset 

% 

Erotus Miehet-Naiset 

% 

0 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,0053 -0,0055 0,0108 

2 0,0019 -0,0141 0,0160 

3 -0,0057 -0,0233 0,0177 

4 -0,0141 -0,0315 0,0175 

5 -0,0212 -0,0378 0,0166 

6 -0,0261 -0,0419 0,0158 

7 -0,0290 -0,0442 0,0152 

8 -0,0315 -0,0459 0,0145 

9 -0,0361 -0,0489 0,0128 

10 -0,0469 -0,0559 0,0089 

Painotettu keskiarvo -0,0294 -0,0422 0,0128 

Havaintojen lukumäärä 18 641 10 250 
 

Henkilöiden lukumäärä 8 639 5 388 
 

Korjattu selitysaste R
2
 0,0282 0,0369 

 
Taulukon arvot on laskettu sijoittamalla työkokemusvuosien arvot 0–10 kaavaan (30), 

mutta arvojen laskennassa ei ole huomioitu vakiokerrointa    eikä vuosidummy-

muuttujia    . 

 

 

Taulukossa 6 on mallin (30) estimointitulokset vuosidummy-muuttujien osalta. Taulukon viimei-

sessä sarakkeessa näkyy miesten ja naisten palkan kasvun erotus kunakin tarkasteluvuonna. Tulos-

ten perusteella naisten palkan kasvu on ollut nopeampaa kuin miesten palkan kasvu kaikkina vuosi-
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na lukuun ottamatta vuosia 2008–2009. Tällöin palkkakehitys oli lähes yhtä suurta molemmilla su-

kupuolilla, kun erotus kehityksessä oli vain 0,3 prosenttia. Aritmeettisena keskiarvona laskettuna 

naisten vuotuinen palkkakehitys on tehtyjen estimointien ja taulukossa esitettyjen tulosten perus-

teella ollut noin 1,2 prosenttia nopeampaa kuin miehillä. Taulukon 4 tulosten tarkastelun yhteydessä 

naisten palkkakehityksen tarkasteluvuosien aikana todettiin olleen keskimäärin noin 0,8 prosenttia 

miehiä nopeampaa. Myös luvussa 6.2 taulukossa 3 palkka-työkokemusprofiilin yhteydessä tarkas-

teltujen vuosivaikutusten perusteella todettiin, että naisten palkkakehitys oli tarkasteluvuosina kes-

kimäärin noin prosentin nopeampaa kuin miehillä. 

 

 

TAULUKKO 6. Vuosivaikutukset palkan kasvumallissa. 

 

Regressiokertoimet 

   Miehet Naiset Erotus miehet-naiset, % 

Vakiotermi, muutos 

2006-2007 (perusryhmä) 

0,0854 

(2,41)* 

(2,81)** 

0,0975 

(3,69)** 

(3,36)** 

-0,0121 

Muutos 2007-2008 
0,0114 

(3,16)** 

(3,29)** 

0,0317 

(8,96)** 

(8,62)** 

-0,0203 

Muutos 2008-2009 
0,0348 

(9,80)** 

(9,90)** 

0,0314 

(9,26)** 

(8,96)** 

0,0034 

Muutos 2009-2010 
-0,0381 

(-10,76)** 

(-10,86)** 

-0,0186 

(-5,44)** 

(-5,52)** 

-0,0195 

Ylemmissä suluissa t-arvot, alemmissa heteroskedastisuuden ja autokorrelaation suhteen korjattu-

jen keskivirheiden avulla lasketut t-arvot 

* tilastollisesti merkitsevä 5 % merkitsevyystasolla, 

** tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla 

 

 

Vuosimuuttujien lisääminen palkan kasvumalliin on varsin perusteltua, sillä kuten taulukon 6 tulok-

sistakin nähdään, eri vuosina palkkakehitys voi olla erilaista ja kehityksessä voi olla eroja sukupuol-

ten välillä vuodesta riippuen. Taulukosta nähdään myös, että vuosidummy-muuttujien regressioker-
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toimet ovat kaikki tilastollisesti merkitseviä 5 prosentin merkitsevyystasolla, kun tarkastellaan t-

HACSE-arvoja. Lisäksi, kuten jo todettiin, vuosimuuttujien huomioiminen paransi palkan kasvu-

mallin selitysastetta. 

 

Luvussa 6.2 tarkasteltu valtiosektorin palkka-työkokemusprofiili on monin osin hyvin samanlainen 

kuin mitä muun muassa Napari (2007) havaitsi omassa tutkimuksessaan teollisuuden toimihenkilöi-

den työuran alusta. Aiemmin luvussa 4.1 Naparin (2007) tutkimustulosten tarkastelun yhteydessä 

todettiin, että teollisuuden miestoimihenkilöillä palkkakehitys uran alussa on nopeampaa kuin nais-

toimihenkilöillä, ja sukupuolten välinen palkkaero uran edetessä kasvaa. Sen sijaan taulukossa 4 

raportoitu valtiosektorin miesten ja naisten palkan kasvu uran ensimmäisinä vuosina antaa täysin 

päinvastaisia tuloksia Naparin (2007) tutkimustuloksiin verrattuna. Valtiosektorilta saatuja tuloksia 

ja Naparin (2007) palkkakehityksen tutkimustuloksia verratessa tulee kuitenkin muistaa, että tutki-

musten aineisto on kerätty eri työmarkkinasektorilta ja eri ajankohdalta. Koska valtiosektorilla on 

muun muassa tapahtumassa selvää rakennemuutosta naisten ja miesten töiden vaativuustasossa, ja 

tutkimus onkin vahvasti sidoksissa tarkasteluajankohtaan, olisivat valtiosektorin tulokset voineet 

olla hyvin erilaisia Naparin (2007) tutkimusta vastaavina vuosina. Työkokemuksen vaikutuksesta 

palkkakehitykseen voidaan taulukon 5 ja ansio-työkokemusprofiilin perusteella todeta, että valtio-

sektorilla sukupuolten välinen palkkaero kasvaa uran edetessä, koska työkokemuksen karttuessa 

palkkakehitys kokemuksen vaikutuksesta hidastuu naisilla miehiä nopeammin. 

 

Toimialoittaista palkan kasvua on voitu tarkastella estimoimalla yhtälöä (30), johon on lisätty selit-

täviksi muuttujiksi toimialadummy-muuttujat. Tällöin estimoitava yhtälö saa muodon 

 

                      
       

       
     

       
       ,  (31) 

 

missä    
  on toimialadummy-muuttujien vektori. Palkkakehitys eri toimialoilla on naisilla ja miehil-

lä ollut pitkälti hyvin samanlaista (liite 9). Hitainta palkkakehitys molemmilla sukupuolilla on ollut 

muiden toimintojen sekä tutkimustoiminnan alalla. Tosin tutkimustoiminnan regressiokerroin ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä 5 prosentin merkitsevyystasolla, kun tarkastellaan heteroskedastisuu-

den ja autokorrelaation suhteen korjattujen keskivirheiden avulla laskettuja t-arvoja. Tässä mallissa 

toimialamuuttujien osalta HACSE-keskivirheiden käyttäminen paransi toimialamuuttujien regres-

siokerrointen tilastollista merkitsevyyttä. Nopeimmin palkka nousi ministeriötason toiminnan, val-

tiovarainhoidon sekä vakuutus- ja rahoituspalveluiden, oikeustoimen sekä liikenne ja liikennepalve-

luiden aloilla. Molemmilla sukupuolilla näiden toimialojen regressiokertoimet olivat tilastollisesti 
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merkitseviä 5 prosentin merkitsevyystasolla, kun merkitsevyydet perustuvat t-HACSE-arvioihin. 

Lisäksi nämä neljä nopeimman palkkakehityksen toimialaa sekä tutkimustoiminta ovat pääsääntöi-

sesti valtion korkeimmin palkatut alat. 

 

 

6.4 Koulutusaste ja työuran alun palkkakehitys 

 

Seuraavaksi on selvitetty työuran alun palkkakehitystä eri koulutusasteen suorittaneiden ryhmissä. 

Tyypillisesti tutkimuksissa perus- ja keskiasteen suorittaneita tarkastellaan omina ryhminään. Lu-

vussa 6.1 taulukon 2 yhteydessä kuitenkin havaittiin, että valtiolla perusasteen suorittaneita on suh-

teellisesti hyvin vähän, ja siksi perus- ja keskiasteen suorittaneet henkilöt on koulutusasteittaisia 

tarkasteluja varten yhdistetty omaksi ryhmäkseen. Kaksi muuta koulutusasteittaista ryhmää ovat 

alimman korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen suorittaneet sekä ylemmän korkeakouluas-

teen ja tutkijakoulutusasteen korkeimpana tutkintonaan suorittaneet. Alimman korkea-asteen tutkin-

toja ovat esimerkiksi teknikon, agrologin, hortonomin, artenomin sekä sairaanhoitajan tutkinnot, 

jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja (Tilastokeskus 2011a). Näiden tutkintojen suorittami-

nen kestää keskiasteen jälkeen noin 3 vuotta eli keskimäärin saman verran kuin alemman korkea-

koulututkinnon suorittaminen, minkä vuoksi koulutusasteita tarkastellaan samassa ryhmässä. Kai-

kille kolmelle koulutusasteen mukaan jaetulle ryhmälle on muodostettu luvun 6.2 mukainen palkka-

työkokemusprofiili ja on estimoitu luvun 6.3 palkan kasvumallin yhtälöä (30). 

 

Kuvioon 13 on koottu valtion henkilöstön palkka-työkokemusprofiilit kaikille kolmelle koulutusas-

teen mukaan jaetulle ryhmälle. Profiilien mukaan aloituspalkkaerot nousisivat koulutustason nous-

tessa. Työkokemusdummy-muuttujien regressiokertoimet odotetusti kärsivät ensimmäisten vuosien 

osalta kuitenkin samasta merkitsevyysongelmasta kuin havaittiin luvun 6.1 koko valtion henkilös-

tön palkka-työkokemusprofiilin yhteydessä. Suurimmat merkitsevyysongelmat olivat ylemmän 

korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneiden miesten ryhmässä, missä regressioker-

toimet kokemusvuosille 1–3 eivät olleet lähellekään tilastollisesti merkitseviä. Täten kuvion 13 

palkka-työkokemusprofiileihin ensimmäisten uravuosien osalta kannattaa jälleen suhtautua kriitti-

sesti. 

 

Luvussa 4.2 käsiteltiin Liljan (1997) tutkimustuloksia eri koulutusasteen suorittaneiden teollisuuden 

toimihenkilöiden palkkaeroista 10 vuotta rekrytointihetkestä eteenpäin. Kyseisessä tutkimuksessa 
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KUVIO 13. Palkka-työkokemusprofiilit koulutusasteittain. 
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henkilöt oli jaettu perusasteen, keskiasteen sekä yliopistotason koulutuksen suorittaneisiin. Tulosten 

mukaan palkkaerot uran ensimmäisinä vuosina olivat sitä pienemmät, mitä korkeamman koulu-

tusasteen suorittaneita tarkasteltiin. (Lilja 1997, 3–4.) Valtiosektorin henkilöstön keskuudessa vas-

taavanlaista riippuvuutta koulutusasteen ja palkkaerojen välillä ei ole havaittavissa. Itse asiassa val-

tiolla sukupuolten välinen palkkaero on työuran alussa pienin nimenomaan alimmalla koulutus-

tasoryhmällä eli perus- ja keskiasteen suorittaneilla, joilla ero oli ensimmäisten 10 uravuoden ajalta 

keskimäärin noin 8,2 prosenttia. Alimman korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen suoritta-

neilla keskimääräinen palkkaero 10 vuoden ajalta oli 15,2 prosenttia ja ylemmän korkeakouluasteen 

sekä tutkijakoulutusasteen suorittaneilla 11,9 prosenttia. 

 

Palkkaerot työuran alussa muuttuvat eri tavalla eri koulutusasteen suorittaneilla. Ylemmän korkea-

kouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneilla palkkaero uran ensimmäisenä kymmenenä vuo-

tena laskee hitaasti noin 14 prosentista 10 prosenttiin. Sen sijaan perus- ja keskiasteen sekä alimman 

korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen suorittaneilla palkkaero uran alussa selvästi kasvaa. 

Perus- ja keskiasteen käyneillä palkkaero uran ensimmäisinä vuosina on noin 5 prosenttia tai jopa 

alle, mutta 10 vuoden jälkeen ero on yli kaksinkertaistunut noin 12 prosenttiin. Sukupuolten välinen 

aloituspalkkaero alimman korkea-asteen tai alemman korkeakouluasteen korkeimpana tutkintonaan 

suorittaneiden ryhmässä on 11,7 prosenttia. Palkkaero kasvaa melko tasaisesti kolmannesta uravuo-

desta eteenpäin, ja 10 vuoden jälkeen ero on kasvanut lähes 20 prosenttiin. Lilja (1997) tutkimuk-

sessaan teollisuuden toimihenkilöistä havaitsi puolestaan, että palkkaerot koulutustasosta riippumat-

ta pysyivät melko vakaina uran edetessä. 

 

Palkka-työkokemusprofiileja katsottaessa tulee muistaa, että profiilit eivät kerro mitään henkilöiden 

todellisesta palkkatasosta työuran aikana, ainoastaan tason muutoksesta lähtötasoon nähden. Vaikka 

palkkataso ensimmäisen 10 uravuoden aikana on suhteellisesti noussut eniten perus- ja keskiasteen 

suorittaneilla naisilla ja miehillä, taso on edelleen alhaisempi kuin korkeamman asteen suorittaneilla 

henkilöillä (liite 10). Tosin palkkatason nousu uran edetessä perus- ja keskiasteen suorittaneilla nai-

silla on sen verran suurta, että palkkataso tässä ryhmässä nousee alimman korkea-asteen ja alemman 

korkeakouluasteen suorittaneita korkeammaksi noin seitsemännestä työkokemusvuodesta lähtien. 

Muutoin eri työkokemusvuosina ja eri koulutusasteilla palkkataso muuttuu odotusten mukaisesti. 

Mitä korkeamman koulutusasteen suorittaneita tarkastellaan, sitä korkeampi on myös palkkataso 

uran ensimmäisinä 10 vuotena. 
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TAULUKKO 7. Ennustettu palkan kasvu koulutusasteittain, kun mallissa on mukana vuosidummy-

muuttujat. 

 

Perus- ja keskiaste 
Alin korkea-aste ja 

alempi korkeakouluaste 

Ylempi korkeakouluaste 

ja tutkijakoulutusaste 

Potentiaalinen 

työkokemus 

Miehet 

% 

(1) 

Naiset 

% 

(2) 

Erotus 

% 

(1)-(2)=(3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,0124 -0,0703 0,0827 0,1093 -0,0158 0,1251 -0,0468 -0,0063 -0,0406 

2 0,0108 -0,1061 0,1169 0,1549 -0,0332 0,1881 -0,0695 -0,0125 -0,0570 

3 0,0015 -0,1205 0,1219 0,1629 -0,0487 0,2116 -0,0770 -0,0183 -0,0587 

4 -0,0111 -0,1236 0,1125 0,1533 -0,0599 0,2133 -0,0765 -0,0235 -0,0531 

5 -0,0237 -0,1231 0,0993 0,1406 -0,0661 0,2067 -0,0736 -0,0277 -0,0459 

6 -0,0351 -0,1236 0,0885 0,1333 -0,0675 0,2008 -0,0720 -0,0312 -0,0407 

7 -0,0454 -0,1274 0,0821 0,1343 -0,0660 0,2002 -0,0738 -0,0341 -0,0397 

8 -0,0562 -0,1337 0,0775 0,1405 -0,0644 0,2049 -0,0793 -0,0367 -0,0426 

9 -0,0710 -0,1393 0,0683 0,1434 -0,0672 0,2106 -0,0872 -0,0394 -0,0478 

10 -0,0947 -0,1380 0,0433 0,1283 -0,0799 0,2082 -0,0944 -0,0430 -0,0514 

Painotettu 

keskiarvo 
-0,0529 -0,1298 0,0768 0,1382 -0,0667 0,2049 -0,0794 -0,0324 -0,0470 

Havaintojen 

lukumäärä 
7 484 1 827 

 
4 227 3 225 

 
6 211 4 628 

 

Henkilöiden 

lukumäärä 
3 890 1 079 

 
1 986 1 699 

 
2 786 2 484 

 

Korjattu R² 0,0287 0,0250 
 

0,0304 0,0505 
 

0,0261 0,0295 
 

Taulukon arvot on laskettu sijoittamalla työkokemusvuosien arvot 0–10 kaavaan (30), mutta arvojen las-

kennassa ei ole huomioitu vakiokerrointa    eikä vuosidummy-muuttujia    . 

 

 

Luvussa 6.3 estimoitiin palkan kasvumallia (30), jonka avulla voitiin taulukkoon 5 koota tiedot työ-

kokemuksen vaikutuksesta palkkakehitykseen. Vastaavalla tavalla palkan kasvua on estimoitu eri 

koulutusasteilla, ja näiden estimointitulosten avulla lasketut tiedot on koottu yhteen taulukkoon 7. 

Koska tässäkin tarkastelussa on taulukon 5 tapaan palkkatason yleinen kehittyminen tarkasteluvuo-

sina 2006–2010 rajattu pois, palkkakehityksen todellista suuruutta ei tiedetä eikä tällöin myöskään 
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palkkakehityksen suuruutta eri koulutusasteiden välillä voida verrata. Sen sijaan olennaista on jäl-

leen tarkastella miesten ja naisten palkkakehityksen erotusta työuran edetessä.  

 

Taulukon 7 perusteella työkokemuksen vaikutus palkkakehitykseen on miehillä suurempaa kuin 

naisilla perus- ja keskiasteen sekä alimman korkeasteen ja alemman korkeakouluasteen suorittaneil-

la. Sen sijaan ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneiden ryhmässä miesten 

palkkakehitys hidastuu uran edetessä naisia nopeammin. Täten taulukon 7 tulosten perusteella su-

kupuolten välinen palkkaero kasvaa perus- ja keskiasteen sekä alimman korkea-asteen ja alemman 

korkeakouluasteen suorittaneilla. Ylimmässä koulutusryhmässä palkkaero uran edetessä puolestaan 

tulosten mukaan pienenee. Vastaanvanlaisia havaintoja palkkaeron muutoksesta kunkin koulutusas-

teryhmän osalta tehtiin kuvion 13 ansio-työkokemusprofiilien yhteydessä. Taulukon 7 tulokset 

miesten ja naisten keskimääräisestä palkkakehityksen erotuksesta työuran ensimmäisiltä vuosilta 

eivät tosin suuruudeltaan vastaa profiilista nähtävää palkkaeron muutosta vastaavilta vuosilta. Syy, 

miksi palkkakehityksen eron suuruutta sukupuolten välillä ei voida tarkastella, on taulukon 7 arvo-

jen laskennassa huomioimatta jätetty palkkatason kehityksen yleinen trendi eli vakiokerroin β0. Li-

säksi, alimman korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen miesten estimointitulokset poikkesivat 

huomattavasti miesten ja naisten muiden koulutusasteiden estimointituloksista erityisesti vakioker-

toimen ja työkokemuksen lineaarisen termin x osalta, mikä taulukossa 7 näkyy miesten palkkakehi-

tyksen positiivisena muutoksena työuran edetessä. Tässä muodossaan tulos viittaisi siihen, että työ-

kokemuksen karttuessa alimman korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen suorittaneiden mies-

ten ryhmässä palkkakehitys oletusten vastaisesti kasvaisi aina edellisestä vuodesta. Täten taulukon 7 

tuloksissa kiinnostavinta onkin palkkakehityksen erotuksen keskiarvon tarkastelu eli lähinnä ero-

tuksen etumerkki. Positiivinen etumerkki viittaa miesten naisia suurempaan palkkakehitykseen työ-

kokemuksen vaikutuksesta eli palkkaerojen suurenemiseen työuran edetessä. Negatiivinen etu-

merkki puolestaan viittaa palkkaerojen kapenemiseen. 

 

Kuviossa 14 on havainnollistettu työkokemuksen niin sanottua puhdasta vaikutusta sukupuolten 

välisiin eroihin palkkakehityksessä eri koulutusasteen suorittaneiden ryhmissä. Kuviosta on nähtä-

vissä, että kaikkien kolmen koulutusryhmän keskuudessa työkokemuksen vaikutus palkkakehityk-

sen eroon on voimakkainta heti työuran ensimmäisten 3 vuoden aikana. Kuitenkin, kuten kaikissa 

aiemmissa valtiosektorin empiirisen tutkimusosuuden yhteydessä tehdyissä tarkasteluissa, myös 

kuvion 14 yhteydessä alhaisilla potentiaalisen työkokemuksen arvoilla saatuihin tuloksiin tulee vä-

häisten havaintomäärien vuoksi suhtautua kriittisesti. Alimman korkea-asteen ja alemman korkea-

kouluasteen sekä ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneilla noin 
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KUVIO 14. Ennustettu palkkakehityksen erotus miesten ja naisten välillä. 

 

 

kolmannen uravuoden jälkeen sukupuolten välinen ero palkkakehityksen muutoksessa tasaantuu, 

mikä edellä mainitussa koulutustasoryhmässä tarkoittaa palkkaeron tasaista suurenemista ja jäl-

kimmäisessä koulutustasoryhmässä eron tasaista pienenemistä uran edetessä. Perus- ja keskiasteen 

suorittaneilla miesten palkkakehitys on naisia nopeampaa koko työuran ajan eli naiset jäävät miehiä 

palkkakehityksessä jälkeen kaikkina työkokemusvuosina. Kuviosta 14 kuitenkin nähdään, että 

palkkakehityksen erotuksen käyrä kääntyy laskuun muutama vuosi työmarkkinoille tulon jälkeen eli 

naiset uran edetessä edelleen jäävät miehiä palkkakehityksessä jälkeen, mutta joka uravuosi vä-

hemmän. Koulutusasteittaiset ansio-työkokemusprofiilit osin tukevat taulukon 7 ja kuvion 14 tulok-

sia sukupuolten välisen palkkakehityksen erosta. Kuvion 13 profiileista on nähtävissä, että palkka-

eron kasvu työuran edetessä hidastuu huomattavimmin perus- ja keskiasteen suorittaneilla, kun taas 

muissa koulutusasteryhmissä palkkaero muuttuu melko tasaisesti työuran kymmenenä ensimmäise-

nä vuotena. 
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6.5 Ansiokehityksen mittauksen yleiset ongelmat 

 

Valtion henkilöstötietojärjestelmä Tahtin hyödyntämisessä yleisen ansiokehityksen ja ansiotasojen 

mittaamiseksi on havaittu useita ongelmia, jotka aiheuttavat virheitä ja luotettavuusongelmia tulok-

siin (Valtiovarainministeriö 2011b). Nämä samat ongelmat saattavat vaikuttaa myös luvun 6.2–6.4 

estimointituloksiin ja saattaavat selittää sitä, miksi mallien selitysasteet jäivät melko heikoiksi. 

Yleisesti ansiokehityksen seurannan haasteiksi on listattu muun muassa maksupäiväperiaatteen 

käyttö tilastoinnissa sekä takautuvien palkanerien käsittelysäännöt järjestelmässä (Valtiovarainmi-

nisteriö 2011a). Maksupäiväperiaatteen mukaisesti palkkatiedot järjestelmään raportoidaan aina 

siltä kuukaudelta, jolloin palkat on maksettu. Tällöin tiedot eivät siis kohdistu niille kuukausille, 

jolloin palkka on ansaittu. (Valtiovarainministeriö 2011b.) 

 

Raportointia ja tilastointia ajatellen takautuvasti maksetut palkanerät aiheuttavat useita erilaisia on-

gelmia, joista ehkä huomattavimpana niin sanotut ansiopiikit. Kun ansioita seurataan vuosittain 

tiettynä kuukautena, takautuvasti maksetut erät saattavat aiheuttaa henkilön muutoin johdonmukai-

seen ansiokehityksen sarjaan niin sanottuja ansiopiikkejä eli poikkeavia havaintoja kuukausiansioi-

hin ja sekoittaa näin ansiokehityksen seurantaa. Tällöin henkilön perättäisten vuosien kuukausiansi-

oiden vertailu sekä ennen että ansiopiikin jälkeen tuottavat virheellistä tietoa ansiokehityksestä. 

Myös esimerkiksi valtion uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto on saattanut joissain virastoissa 

aiheuttaa poikkeuksellista enemmän takautuvia maksujaksoja kyseisten tarkasteluvuosien ajalta. 

Ansioiden seurantaa vaikeuttavat lisäksi muun muassa säännölliseen työaikaan laskettavat suoritus-

perusteiset palkanlisät sekä pidemmältä ajalta kuin yhdeltä kuukaudelta maksettujen palkkojen ja 

palkanlisien käsittelysäännöt. Suoritusperusteiset palkanlisät maksetaan virastojen omien käytäntei-

den mukaisesti. Joissakin virastoissa esimerkiksi kesän ajalta kertyneet tietyt lisät maksetaan kerral-

la, kun taas joissain virastoissa lisät maksetaan kuukausittain. Nämä palkanlisien erilaiset maksu-

käytännöt saattavat myös aiheuttaa poikkeuksellisia kuukausikeskiansioiden arvoja. (Valtiovarain-

ministeriö 2011b.)  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten naisten ja miesten palkkakehitys eroaa työuran alussa ja 

miten mahdollinen palkkakehityksen eriytyminen näkyy palkkaeroissa. Lisäksi tarkoituksena oli 

tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat sukupuolten välisiin eroihin palkkakehityksessä. Aiheesta aiemmin 

tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella havaittiin, että miesten palkkakehitys uran alussa on nope-

ampaa kuin naisilla. Heti työmarkkinoilla tultaessa sukupuolten välillä on palkkaeroa, joka kasvaa 

entisestään uran edetessä. Muun muassa Bertrand ym. (2010), Loprest (1992) ja Napari (2007) ha-

vaitsivat tutkimuksissaan noin 10 prosentin aloituspalkkaeron sukupuolten välillä. Riippuen tutki-

muksesta ja tarkasteluperiodin pituudesta, palkkaerot uran ensimmäisten vuosien aikana saattoivat 

jopa yli kaksinkertaistua. Tutkimustulosten mukaan palkkakehitykseen vaikuttavat muun muassa 

henkilön taustamuuttujat, kuten koulutustausta ja työkokemus. Lisäksi työliikkuvuus, urakatkot 

sekä ylenemismahdollisuudet vaikuttavat eri tavoin naisten ja miesten palkkoihin. Vaikka useissa 

tutkimuksissa näiden tekijöiden todettiin vaikuttavan palkkakehitykseen ja palkkaeroihin, huomat-

tava osa palkkaerosta jäi edelleen selittämättä. Osa tästä selittämättömästä palkkaerosta saattaa ai-

heutua syrjinnästä, mutta suurelta osin myös niistä tekijöistä, joita tutkimuksissa ei aineiston puit-

teissa ole kyetty kontrolloimaan. 

 

Hyvin yleisesti tutkimuksissa mainittu selitys palkkaeroille on naisten ja miesten erilaiset preferens-

sit työn ominaisuuksien suhteen, jotka vaikuttavat muun muassa inhimilliseen pääomaan sijoittami-

seen ja työn etsintään. Myös kompensoivien palkkaerojen yhteydessä todettiin, että henkilö saattaa 

elämäntilanteestaan riippuen preferoida erilaisia työhön liittyviä ominaisuuksia, kuten palkkaa, 

joustavia työaikoja tai lyhyttä työmatkaa. Esimerkiksi Budig ja England (2001) kompensoivien 

palkkaerojen teorian tarkastelun yhteydessä mainitsivat työn niin sanotuista äitiystävällisistä omi-

naisuuksista, jotka usein perheenperustamisen vuoksi vaikuttavat naisten työmarkkinakäyttäytymi-

seen. Myös muun muassa Loprest (1992) ja Napari (2007) mainitsivat tutkimuksissaan miesten ja 

naisten erilaiset preferenssit mahdolliseksi syyksi palkkaerojen taustalla. Sukupuolten erilaisia pre-

ferenssejä työn suhteen on vaikea sellaisenaan ottaa huomioon palkkaeroja tutkittaessa. Päätelmiä 

preferenssien merkityksestä voidaan lähinnä tehdä tutkimalla töiden erilaisten ominaisuuksien vai-

kutusta naisten ja miesten palkkakehitykseen. Esimerkiksi estimoimalla palkan kasvua erilaisilla 

selittävien muuttujien kombinaatioilla voidaan selvittää työtä kuvaavien eri tekijöiden vaikutuksia. 

Työliikkuvuuden yhteydessä sukupuolten erilaisista preferensseistä voidaan tehdä johtopäätöksiä 

sen työn luonteen perusteella, johon henkilöt vaihtavat. 
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Inhimillisen pääoman teorian, etsintäteorian, kompensoivien palkkaerojen sekä syrjinnän teorian 

lisäksi palkkaerojen taustalla on uusi näkökulma, psykologisten tekijöiden vaikutus. Psykologisten 

tekijöiden keskeinen ajatus on, että naiset ja miehet ovat psykologisilta ominaisuuksiltaan erilaisia, 

mikä johtaa heidän erilaiseen käyttäytymiseensä työympäristössä. Hyvänä esimerkkinä psykologis-

ten tekijöiden eroista voisi mainita käyttäytymisen neuvottelutilanteissa, joissa miehet uskaltavat 

muun muassa ottaa ikäviä asioita herkemmin esiin ja naisia rohkeammin pyytävät enemmän palk-

kaa. Psykologisten tekijöiden vaikutuksia palkkakehitykseen on toistaiseksi tutkittu vähän, mutta 

tulevaisuudessa näitä tutkimustuloksia toivottavasti saadaan lisää. 

 

Tutkielman empiirisessä osuudessa luvussa 6 tehtyjen tarkastelujen perusteella valtion henkilöstön 

palkkakehityksestä työuran ensimmäisten vuosien ajalta voidaan ottaa esiin muutama keskeinen 

tulos. Valtion henkilöstön palkka-työkokemusprofiili on muodoltaan hyvin samanlainen kuin on 

havaittu muissakin alan tutkimuksissa ulkomailla ja Suomessa (mm. Manning & Swaffield 2005, 

Napari 2007). Profiilin perusteella voidaan todeta, että palkkakehitys sekä naisilla että miehillä on 

positiivinen, mutta hidastuu uran edetessä. Noin 15 vuoden työuran jälkeen naisilla palkkakehitys 

kääntyy profiilin perusteella jopa negatiiviseksi. Kuitenkin sekä palkka-työkokemusprofiilin vuosi-

vaikutusten että palkan kasvumallin mukaan tarkasteluvuosien aikana naisten palkkakehitys on ollut 

keskimäärin vuodessa noin prosentin nopeampaa kuin miehillä. Naisten miehiä nopeampi palkka-

kehitys on ensin ajateltuna yllättävä tulos, kun sitä verrataan aiempiin tutkimustuloksiin sukupuol-

ten eroista palkkakehityksessä. Sekä ansio-työkokemusprofiilin että palkan kasvumallin tuloksia 

tulee kuitenkin tarkastella vahvasti sidonnaisina tarkasteluajankohtaan eli vuosiin 2006–2010, jol-

loin keskimääräinen palkkaero valtiosektorilla on kaventunut. Esimerkiksi vuosina 2006–2009 ylei-

nen sukupuolten välinen palkkaero valtiolla kaventui 18,4 prosentista 15,5 prosenttiin, mikä vuosi-

tasolla tarkasteltuna tarkoittaa palkkaeron kaventumista noin 1 prosenttiyksiköllä. Lisäksi viime 

vuosien aikana naisten koulutustaso on kasvanut miehiä nopeammin, mikä puolestaan antaa naisille 

entistä paremman mahdollisuuden sijoittua vaativamman tason työtehtäviin, ja näin myös saavuttaa 

miesten palkkatasoa. Osa valtion keskimääräisen palkkaeron pienenemisestä onkin seurausta uusien 

rekrytoitujen keskuudessa saavutetuista parannuksista naisten palkkatasossa. 

 

Valtiosektorin empiirisessä tutkimuksessa selvitettiin myös työkokemuksen niin sanottua puhdasta 

vaikutusta miesten ja naisten palkkakehitykseen. Kun palkkakehityksen tarkastelusta poistettiin 

palkkatason kehityksen yleinen trendi tarkasteluperiodin ajalta, tulosten perusteella palkkakehityk-

sen työkokemuksen vaikutuksesta voitiin todeta olevan miehillä suurempaa kuin naisilla. Palkkake-

hitys työuran edetessä siis hidastuu sekä miehillä että naisilla, mutta naisilla nopeammin kuin mie-
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hillä. Tällöin sukupuolten välinen palkkaero työuran edetessä kasvaa. Vastaava tulos työkokemuk-

sen vaikutuksesta palkkakehitykseen ja palkkaeroihin havaittiin myös työuran alussa olevan henki-

löstön palkka-työkokemusprofiilista. 

 

Valtion henkilöstön palkkakehityksen tutkimus kärsi useista muuttujien merkitsevyysongelmista, ja 

monissa estimoiduissa malleissa korjattu selitysaste R
2
 jäi hyvin pieneksi, esimerkiksi palkan kas-

vumalleissa lähes poikkeuksetta alle 5 prosentin. Tahti-järjestelmän hyödyntämisessä ansiokehityk-

sen mittaamiseksi on havaittu yleisiä ongelmia, jotka todennäköisesti vaikuttivat myös tämän tut-

kielman valtiosektoria koskeviin estimointituloksiin. Yhtenä merkittävimpänä ongelmana ovat hen-

kilön poikkeuksellisen suuret kuukausipalkan arvot, jotka aiheutuvat muun muassa takautuvasti 

maksetuista eristä. Virastoilla on omia palkanlisien maksukäytäntöjä, mikä tarkoittaa sitä, että tietyt 

virastot saattavat esimerkiksi maksaa useamman kuukauden ajalta kertyneet lisät kerralla, kun taas 

toiset virastot maksavat lisät kuukausittain. Muun muassa nämä takautuvat maksukäytännöt saatta-

vat sekoittaa ansioiden seurantaa ja palkkakehityksen estimointia, jos henkilön muutoin johdonmu-

kaisessa palkkakehityksen sarjassa esiintyy mainittuja poikkeuksellisen suuria kuukausiansioiden 

arvoja. 

 

Yhtenä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat naisten ja miesten palkkake-

hityksen eriytymiseen työuran alussa. Näiden vaikuttavien tekijöiden osalta valtion henkilöstön 

palkkakehityksen tutkimukselle asetetut tavoitteet jäivät toteutumatta, kun tarkasteluissa huomioon 

pystyttiin ottamaan ainoastaan henkilön potentiaalinen työkokemus ja koulutustausta. Lyhyesti tar-

kasteltiin myös palkan kasvua toimialoittain. Kiinnostavaa ja useiden muilta sektoreilta saatujen 

tutkimustulosten perusteella myös hyvin keskeistä olisi ollut selvittää muun muassa työliikkuvuu-

den ja urakatkojen merkitystä uran alkuvuosien palkkakehitykseen. Käytössä olleet valtion henki-

löstötietojärjestelmä Tahtin aineistot sekä melko lyhyt tarkasteluperiodi vuodesta 2006 vuoteen 

2010 eivät kuitenkaan mahdollistaneet kaikkien haluttujen muuttujien luotettavaa huomioonottamis-

ta, kun esimerkiksi ensimmäisten tarkasteluvuosien ajalta tietyt järjestelmään syötetyt tiedot olivat 

melko puutteellisia. Valtiosektorin henkilöstön työuran alussa tapahtuvan palkkakehityksen ja palk-

kaerojen muodostumisen tutkimista olisikin tulevaisuudessa olennaista jatkaa juuri yllä mainituista 

näkökulmista.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Horisontaalinen segregaatio valtiosektorilla 2009 

 

 

Lähde: Valtiovarainministeriö (2010a, 12) 
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Liite 2. Naisjohtajien osuuden kasvu valtiolla 2000-luvulla 

 

 

Lähde: Valtiovarainministeriö (2010a, 16) ja Valtiovarainministeriö (2010b) 
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Liite 3. Oaxaca-hajotelman muodostaminen välivaiheittain 

 

Naisilla ja miehille erikseen estimoidaan palkkayhtälö 

         
          

missä i = 1,…,n, wi on työntekijän i tuntipalkka,   
  on henkilön i taustaominaisuuksien vektori, β 

on regressiokertoimien vektori ja ui on virhetermi. Pienimmän neliösumman menetelmällä esti-

moidut palkkayhtälöt ovat 

           
      (miehille) ja 

           
       (naisille), 

missä    
  ja    

  ovat keskimääräisten ominaisuuksien vektorit miehille ja naisille, ja     ja     ovat 

ominaisuuksia vastaavien estimoitujen regressiokerrointen vektorit. Tällöin palkkaero voidaan las-

kea yhtälön 

                     
        

      

mukaisesti. Merkitään ominaisuuksien sekä regressiokerrointen erotusta seuraavasti: 

        
     

  ja 

              

Edelleen regressiokerrointen erotuksen kaavasta voidaan laskea            , joka sijoitetaan 

palkkaeron kaavaan. Tällöin saadaan 

         
        

            

      
        

        
      

       
     

         
      

              
       

(Oaxaca 1973, 695–697.) 
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Liite 4. Työuran alussa olevan henkilöstön jakautuminen toimialoittain 
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Liite 5. Palkka-työkokemusprofiilin estimointitulokset 

  

 
Miehet Naiset 

 
Kerroin t-arvo t-HCSE t-HACSE Kerroin t-arvo t-HCSE t-HACSE 

Vakio 7,6925 315,29 275,25 277,96 7,5919 376,76 375,54 463,78 

1. kokemusvuosi -0,0059 -2,20 -1,92 -2,16 0,0141 0,62 0,62 0,72 

2. kokemusvuosi -0,0146 -0,06 -0,50 -0,53 0,0650 3,04 3,06 3,61 

3. kokemusvuosi 0,0458 1,83 1,61 1,64 0,0844 4,04 4,05 4,91 

4. kokemusvuosi 0,0689 2,78 2,43 2,47 0,0892 4,32 4,32 5,30 

5. kokemusvuosi 0,0932 3,79 3,31 3,32 0,1068 5,20 5,20 6,40 

6. kokemusvuosi 0,1244 5,06 4,43 4,40 0,1235 6,03 6,02 7,41 

7. kokemusvuosi 0,1480 6,03 5,28 5,24 0,1484 7,27 7,24 8,89 

8. kokemusvuosi 0,1625 6,62 5,80 5,73 0,1714 8,39 8,35 10,27 

9. kokemusvuosi 0,1843 7,52 6,58 6,49 0,1872 9,16 9,11 11,20 

10. kokemusvuosi 0,1988 8,11 7,10 7,00 0,1962 9,60 9,54 11,68 

Vuosi 2007 0,0183 4,08 4,19 5,68 0,0084 1,63 1,64 1,63 

Vuosi 2008 0,0414 9,37 9,39 10,67 0,0631 12,62 12,77 12,41 

Vuosi 2009 0,0916 20,83 20,91 20,83 0,1142 22,72 22,87 22,53 

Vuosi 2010 0,0686 15,45 15,48 15,45 0,1067 21,07 21,24 20,88 

(Perusryhmä Vu-

osi 2006) 
        

Havainnot 33 794 
   

21 805 
   

Korjattu R2
 0,0669 

   
0,0742 

   
F-testi F(14,33779) = 174,1 [0,000]** F(14,21790) = 125,8 [0,000]** 

** tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla 
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Liite 6. Palkka-työkokemusprofiili työkokemusvuosilla 0–20 

 

 

  

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

%

potentiaalinen työkokemus

miehet naiset palkkaero



 

102 

 

Liite 7. Palkan kasvumallin estimointitulokset 

 

 
Miehet Naiset 

  Kerroin t-arvo t-HCSE t-HACSE Kerroin t-arvo t-HCSE t-HACSE 

Vakio 0,0866 2,41 2,48 2,76 0,1083 4,05 3,55 3,65 

Kokemus 0,0117 0,39 0,40 0,44 -0,0034 -0,14 -0,13 -0,13 

Kokemus
2
 -0,0072 -0,84 -0,85 -0,92 -0,0030 -0,42 -0,38 -0,39 

Kokemus
3
 0,0011 1,04 1,05 1,13 0,0006 0,67 0,63 0,63 

Kokemus
4
 -4,95E-05 -1,18 -1,20 -1,29 -3,08E-05 -0,84 -0,79 -0,80 

Havainnot 18 641       10 250       

Selitysaste R2
 0,0042 

  
  0,0067 

   

F-testi F(4,18636) = 20,84 [0,000]**   F(4,10245) = 18,32 [0,000]** 
 

** tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla 
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Liite 8. Estimointitulokset palkan kasvumallista, jossa vuosidummy-muuttujat mukana 

 

 
Miehet Naiset 

  Kerroin t-arvo t-HCSE t-HACSE Kerroin t-arvo t-HCSE t-HACSE 

Vakio 0,0854 2,41 2,45 2,81 0,0975 3,69 3,29 3,36 

Kokemus 0,0115 0,39 0,40 0,44 -0,0030 -0,13 -0,12 -0,12 

Kokemus
2
 -0,0072 -0,85 -0,85 -0,94 -0,0031 -0,43 -0,40 -0,40 

Kokemus
3
 0,0011 1,06 1,07 1,17 0,0006 0,67 0,63 0,63 

Kokemus
4
 -5,04E-05 -1,22 -1,24 -1,34 -2,97E-05 -0,82 -0,78 -0,77 

Muutos  

2007–2008 
0,0114 3,16 3,25 3,29 0,0317 8,96 8,71 8,62 

Muutos  

2008–2009 
0,0348 9,80 10,02 9,90 0,0314 9,26 9,09 8,96 

Muutos  

2009–2010 
-0,0381 -10,8 -10,86 -10,86 -0,0186 -5,44 -5,60 -5,52 

(Perusryhmä 

Muutos  

2006–2007) 

        

Havainnot 18 641       10 250       

Selitysaste R2
 0,0282 

  
  0,0369 

   

F-testi F(7,18633) = 78,31 [0,000]**   F(7,10242) = 57,05 [0,000]** 
 

** tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla 
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Liite 9. Palkkakehitys työuran alussa eri toimialoilla   (1/2) 

 

Miehet 

Selitettävä muuttuja ∆wit 

     regressiokerroin t-arvo t-HACSE 

Vakio 0,0811 1,93 2,10 

Kokemus 0,0113 0,38 0,36 

Kokemus_toiseen -0,0072 -0,84 -0,80 

Kokemus_kolmanteen 0,0010 1,04 1,00 

Kokemus_neljanteen -4,92E-05 -1,19 -1,16 

Alue- ja ympäristöpalvelut 0,0042 0,17 0,55 

Elinkeinotoiminnan palvelut 0,0124 0,54 2,08 

Kulttuuripalvelut 0,0135 0,42 1,11 

Liikenne ja liikennepalvelut 0,0237 0,96 3,11 

Ministeriötason toiminta 0,0313 1,33 3,36 

Oikeustoimi 0,0316 1,30 2,34 

Opetus- ja koulutuspalvelut 0,0046 0,16 0,39 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 0,0113 0,46 1,32 

Turvallisuustoiminta 0,0037 0,17 0,64 

Tutkimustoiminta -0,0071 -0,31 -1,26 

Valtiovarainhoito sekä vakuutus- ja rahoituspalvelut 0,0277 1,20 4,40 

(Perusryhmä Muut toiminnat) 
   

Muutos 2007–2008 0,0117 3,24 3,18 

Muutos 2008–2009 0,0347 9,76 9,93 

Muutos 2009–2010 -0,0374 -10,50 -10,70 

(Perusryhmä Muutos 2006–2007) 
   

n = 18 641 

korjattu R
2
 = 0,0304 

F(15, 18625) = 33,42 [0,000]** 

   ** tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla 
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Liite 9 jatkuu       (2/2) 

 

Naiset 

Selitettävä muuttuja ∆wit 

     regressiokerroin t-arvo t-HACSE 

Vakio 0,0717 2,02 2,34 

Kokemus -0,0036 -0,15 -0,14 

Kokemus_toiseen -0,0028 -0,40 -0,37 

Kokemus_kolmanteen 0,0005 0,63 0,59 

Kokemus_neljanteen -2,74E-05 -0,76 -0,72 

Alue- ja ympäristöpalvelut 0,0338 1,38 2,77 

Elinkeinotoiminnan palvelut 0,0234 0,98 2,12 

Kulttuuripalvelut 0,0086 0,32 0,60 

Liikenne ja liikennepalvelut 0,0394 1,56 3,10 

Ministeriötason toiminta 0,0398 1,66 3,42 

Oikeustoimi 0,0480 1,98 3,57 

Opetus- ja koulutuspalvelut 0,0235 0,94 1,88 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 0,0191 0,78 1,56 

Turvallisuustoiminta 0,0183 0,77 1,62 

Tutkimustoiminta 0,0070 0,29 0,63 

Valtiovarainhoito sekä vakuutus- ja rahoituspalvelut 0,0403 1,68 3,62 

(Perusryhmä Muut toiminnat) 
   

Muutos 2007–2008  0,0320 9,08 8,82 

Muutos 2008–2009  0,0320 9,43 9,37 

Muutos 2009–2010 -0,0170 -4,96 -5,16 

(Perusryhmä Muutos 2006–2007) 
   

n = 10 250 

korjattu R
2
 = 0,0462 

F(15, 10234) = 28,58 [0,000]** 
   

** tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla 
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Liite 10. Palkkatasot eri koulutusasteilla työuran alussa 
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