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Tiivistelmä: Tulospalkkaus on yleistynyt nopeasti suomalaisissa yrityksissä
1990-luvun aikana. Tuoreimman saatavilla olevan vuoden 2000 palkkatilaston
mukaan tulospalkkoja sai jo yli puolet teollisuuden toimihenkilöistä. Sitomalla
työntekijöiden palkkaus yrityksen tulokseen kannustetaan työntekijöitä toimi-
maan yrityksen omistajien tavoitteiden mukaisesti. Pyrkimyksenä on parantaa
yrityksen tuottavuutta ja taloudellista tulosta. Tässä tutkimuksessa selvitetään
käytössä olevien tulospalkkajärjestelmien tuottavuusvaikutuksia. Tutkimuksen
aineistona on uusi Teollisuuden ja työnantajien palkkatilastoista ja Verohallituk-
sen elinkeino- ja verorekisteristä muodostettu linkitetty työntekijä-yrityspaneeli
vuosilta 1996 – 2000. Tutkimuksessa yrityksen arvonlisäystä selitetään yrityksen
työvoiman rakenteella, pääomakannalla ja tulospalkkausta kuvaavilla muuttujilla.
Tulosten mukaan erityisesti toimihenkilöiden tulospalkkauksella on tuottavuutta
parantava vaikutus. Yritykset, joissa toimihenkilöille maksetaan tulospalkkoja
ovat keskimäärin 10 prosenttia muita tuottavampia.
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Abstract: Output-based pay has become increasingly common in the Finnish
companies during the 1990’s. According to the most recent statistics, more than
half of the white-collar workers received output-based pay in the year 2000. By
linking the worker compensation to the company performance, the firms can
create incentives for the workers to increase their work effort. The ultimate goal
is to improve the firm productivity and to increase profits. This paper investigates
the effect of the existing output-based pay schemes on productivity. The analysis
is based on a newly created worker-firm panel data that links together the Wage
Statistics of the Confederation of Finnish Industry and Employers and Company
Tax Registers of Finnish Tax Administration. In the paper, we explain the
valued-added by the structure of the firm’s labor, capital stock and measures of
output-based pay. According to the results, output-based pay for the white-collar
workers increases productivity. The firms that base the compensation to the
white-collar workers on output are, on average, 10 percent more productive than
other similar firms.
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1 Johdanto

Tulospalkkaus on yleistynyt suomalaisissa yrityksissä nopeasti 1990-luvun aika-
na. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) palkkatilastojen mukaan
vuonna 1985 tulospalkkoja sai alle 5 prosenttia teollisuuden toimihenkilöistä.
Vuoteen 1995 mennessä tulospalkkoja saaneiden osuus oli kasvanut jo noin 30
prosenttiin. Tuoreimman saatavilla olevan vuoden 2000 palkkatilaston mukaan
tulospalkkoja sai jo yli puolet teollisuuden toimihenkilöistä. Työntekijöiden
osalta käytettävissä ei ole yhtä pitkiä aikasarjoja. TT:n palkkatilastojen mukaan
tulospalkkoja saaneiden työntekijöiden osuuskin on kuitenkin kasvanut ripeästi.
Vuonna 1994 tulospalkkauksen piirissä oli vain 15 prosenttia teollisuuden työn-
tekijöistä. Vuoteen 2000 mennessä osuus oli kasvanut 34 prosenttiin.

Tulospalkkaus on teollisuuden lisäksi levinnyt myös yksityisen sektorin palvelu-
aloille sekä kunta- ja valtiosektorille. Valtiovarainministeriön selvityksen mu-
kaan tulospalkkoja sai vuonna 1998 vajaa neljännes Palvelutyönantajien
keskusliittoon kuuluvien yritysten palkansaajista. Kuntasektorilla tulospalkat oli-
vat suhteellisen harvinaisia. Tulospalkkauksen piirissä oli vuonna 1998 vain 2
prosenttia palkansaajista. Valtiolla tulospalkkoja on vuoden 1994 ja 1999 välise-
nä aikana saanut noin 10 prosenttia palkansaajista. (Valtiovarainministeriö 2001).
AKAVAn työmarkkinatutkimus vuodelta 1999 tuottaa samansuuntaisia lukuja.
AKAVAn jäsenkunnasta oli erilaisten kannustavien palkkausjärjestelmien piiris-
sä 20 prosenttia. Yksityisen sektorin akavalaisista tulospalkkoja sai 47 prosenttia,
valtion liikelaitoksissa 22 prosenttia, valtion virastoissa 11 prosenttia ja kunnissa
3 prosenttia.

Tulospalkkauksessa osa työntekijän palkasta sidotaan yrityksen tai tulosyksikön
taloudelliseen tulokseen. Tavallisimmin taloudellisen tuloksen mittarina on tu-
losyksikön tulos, mutta myös työntekijän omaan, tiimitason, osastotason, työpai-
kan, yrityksen ja konsernin tulokseen sidottuja palkkausjärjestelmiä on käytössä.
Tavallisin maksuperuste on liiketaloudellinen tulos. Seuraavaksi yleisimpiä ovat
tuottavuuskehitykseen, kustannussäästöön, asiakaspalveluun ja kehitystavoitteit-
ten toteutumiseen liittyvät palkkiot. Niissä yrityksissä, joissa tulospalkkajärjes-
telmä on käytössä, järjestelmän piirissä on yleensä suurin osa yrityksen
henkilöstöstä. Lähes joka toisella teollisuuden toimipaikalla tulospalkkajärjes-
telmä koskee koko henkilöstöä. (TT palkkaustapatiedustelu 1999)

Sitomalla työntekijöiden palkkaus yrityksen tulokseen kannustetaan työntekijöitä
toimimaan yrityksen omistajien tavoitteiden mukaisesti. Verrattuna urakkapalk-
koihin ja muihin työsuorituksen perusteella määräytyviin palkkioihin, tulospalk-
kauksen erityspiirteenä on se, että palkkio perustuu yksittäisen työntekijän
työsuorituksen sijaan tulosyksikön tai koko yrityksen taloudelliseen tulokseen.
Näin pyritään kannustamaan työntekijöitä yhteistyöhön ja koko yrityksen toi-
mintaa parantavien ideoiden kehittämiseen. On myös mahdollista, että tulospalk-
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kajärjestelmä vähentää työntekijöiden asemaan vaikuttaviin organisaatio-
muutosten vastustusta, jos muutosten odotetaan vaikuttavan taloudelliseen tulok-
seen ja sen perusteella määräytyviin tulospalkkioihin.

Tulospalkkaus on työehtosopimuksessa sovittuja palkkoja täydentävä lisäpalkkio.
Verrattuna muihin yritys- ja työntekijäkohtaisiin palkaneriin tulospalkkiot eroa-
vat siten, että työehtosopimusten yleiskorotukset eivät vaikututa tulospalkkioiden
suuruuteen. Tulospalkkaus saattaa siis olla joustavampi tapa nostaa palkkoja.
Hyvänä vuotena maksettu tulospalkkaerä ei johda pysyvään palkkatason kas-
vuun. Koska tulospalkkio perustuu taloudelliseen tulokseen, palkkio myös laskee
yrityksen taloudellisen tuloksen heiketessä. Näin saavutetaan työvoimakustan-
nuksissa joustoa, jonka avulla yrityksen toiminta ja työllisyys saattaa kehittyä
vakaammin yli erilaisten suhdanteiden. Tulospalkkaus myös siirtää osan yrityk-
sen taloudelliseen tulokseen liittyvästä riskistä yritysten omistajilta työntekijöille,
mikä saattaa erityisesti pienissä yrityksissä olla optimaalinen ratkaisu. Riskinja-
koa ja palkkajoustavuutta tutkitaan tämän projektin muissa hankkeissa. Tässä
tutkimuksessa keskitytään selvittämään, onko tulospalkkauksen käyttöönotolla
suomalaisissa teollisuusyrityksissä ollut toivottuja vaikutuksia yritysten tuotta-
vuuteen ja taloudelliseen menestykseen.

Tutkimuksen aineisto koostuu TT:n palkkatilastoista ja Verohallituksen Elinkei-
no- ja verotusrekisteristä. TT:n palkkatilasto sisältää kaikkien TT:n jäsenyritysten
kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden yksilökohtaiset palkkatiedot, mukaan
lukien tiedot mahdollisesti maksetuista tulospalkkioista. Lisäksi aineistossa on
taustatietoja työntekijöistä: sukupuoli, ammatti, ikä, koulutus jne. Vuonna 2000
palkkatilastossa oli tietoja 255 000 tuntipalkkaisesta ja 172 000 kuukausipalkkai-
sesta eli yhteensä 427 000 henkilöstä. Tämä on noin neljännes kaikista yksityisen
sektorin työllisistä. Verohallituksen Elinkeino- ja verorekisteri sisältää tiedot pe-
riaatteessa kaikkien yritysten maksetuista veroista, ja verojen laskemiseen tarvit-
tavat tiedot. Useimmista yrityksistä aineistossa on kaikki yrityksen tilinpäätöksen
ja taseen erät. Näiden tietojen perusteella on siis mahdollista laskea yritysten ar-
vonlisäys ja keskimääräinen työntekijäkohtainen tuottavuus. TT:n palkkatilaston
ja Elinkeino ja verorekisterin tiedot ovat yhdistettävissä yrityksen LY-tunnuksen
avulla. Tätä tutkimusta varten oli käytettävissä TT:n palkkatilasto vuosilta 1996 -
2000 ja Elinkeino- ja verorekisteri vuosilta 1996 – 1999.
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2 Mitä tulospalkkauksella tarkoitetaan

Palkkatilastoissa tehdystä työstä maksettavat korvaukset jaetaan kahteen perus-
palkkaustapaan: aikapalkkaan ja suorituspalkkaan. Aikapalkka maksun perustee-
na on työssäoloaika, tunti tai kuukausi. Suorituspalkkoihin kuuluvat urakka- ja
palkkiopalkat. Urakkapalkassa palkka perustuu työsuoritukseen, palkkiopalkassa
työtulokseen. Tulospalkoilla ymmärretään varsinaisia palkkaustapoja täydentäviä
lisäpalkkoja, joiden perusteena on muu kuin välitön työsuoritus, suoritusnormi tai
yksikköhinta. Tulospalkkiot perustuvat taloudellisiin tunnuslukuihin, tuottavuu-
den kehitykseen tai muihin asetettuihin tulosmittareihin. Palkkion perusteena
olevaa tulosta voidaan mitata koko konsernin, yrityksen, tulosyksikön tai muun
yrityksen osan tasolla. Tavallisimmin tulospalkkapotti jaetaan yrityksessä suh-
teessa työaikaan ja/tai henkilökohtaiseen palkkaan. Myös kaikille tietyt työssä-
oloehdot täyttäville työntekijöille samansuuruisen rahamäärän jakavia
järjestelmiä on yleisesti käytössä. (TT 1999)

Muista työn tulokseen perustuvista palkkausmuodoista poiketen tulospalkkoja
maksetaan harvoin. Yli puolessa yrityksistä tulospalkkio maksetaan kerran vuo-
dessa, yleensä alkuvuodesta edellisen vuoden tuloksen perusteella.

Muita tulospalkkausta muistuttavia palkkaustapoja ovat voittopalkkiot ja voiton-
jako. Voittopalkkioilla tarkoitetaan kuitenkin nimenomaan henkilöstörahastolain
mukaan määräytyvää palkkiota. Voittopalkkiot siirretään henkilöstörahastoon,
rahasto-osuudet voi nostaa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua jäsenyyden alka-
misesta. Voitonjako perustuu yhtiökokouksen päätökseen jakaa osa yrityksen
voitosta henkilöstölle. Voitonjako tapahtuu yleensä jälkikäteen, eikä välttämättä
perustu ennalta laadittuun suunnitelmaan. (TT 1999)

Tulospalkat ovat työehtosopimusten ulkopuolella määräytyvä palkkaustapa. Tu-
lospalkkiojärjestelmän käyttöönotto kuuluu työnantajan päätösvaltaan. Työehto-
sopimukset eivät yleensä edellytä neuvotteluja henkilöstön kanssa järjestelmän
käyttöönotosta. Käytännössä kuitenkin tulospalkkauksesta useimmiten sovitaan
yrityskohtaisesti työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä. Saara Lautalan
(2000) tutkimuksen mukaan tulospalkkiojärjestelmistä on sovittu ennen niiden
käyttöönottoa 82 prosentissa tulospalkkoja maksavista yrityksistä. Tulospalk-
kausjärjestelmä onkin Uhmavaaran, Kairisen ja Niemelän (2000) tutkimuksen
mukaan yleisin yksittäinen paikallisen sopimisen piiriin kuuluva asiaryhmä.
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3 Tulospalkkauksen vaikutus tuottavuuteen:
teoreettisia argumentteja

Tulospalkkauksen tavoitteena on organisaation toimintaedellytysten ja kannatta-
vuuden parantaminen lisäämällä palkkaukseen kannustavia yritykseen sitouttavia
ja henkilöstön toimintaa yrityksen tavoitteiden suuntaan ohjaavia elementtejä.
Periaatteessa tulospalkkaus voi kohottaa tuottavuutta kolmen eri mekanismin
kautta.

Tulospalkkaus kannustaa työntekijöitä lisäämään työpanostaan

Yksinkertaisin argumentti tulospalkkauksen puolesta on, että työntekijöitä palki-
taan työn tuloksista eikä työpaikalla läsnäolosta. Taloustieteellinen perustelu ar-
gumentille löytyy epätäydellisestä informaatiosta ja ns. päämies-agentti
-ongelmasta. Jos työantaja (päämies) voisi valvoa tarkkaan, mitä työntekijä
(agentti) työpaikalla tekee, ei olisi mitään syytä perustaa palkkausta työn tulok-
seen. Työantaja voisi yksinkertaisesti palkita työntekijää tämän työpanoksen pe-
rusteella. Työnantaja voisi niin halutessaan kannustaa työntekijää lisäämään
työpanosta rakentamalla palkkausjärjestelmän siten, että palkka nousee työ-
panoksen mukana. Epätäydellisen informaation vallitessa työnantajalla ei kuiten-
kaan ole mahdollisuutta havaita, miten työntekijä käyttää aikansa, eikä
mahdollisuutta palkita työntekijää työpanoksen perusteella. Ainoa mahdollisuus
on palkita työntekijää työn tuloksen tai työhön käytetyn ajan perusteella. Sito-
malla osa palkasta työn tulokseen työnantaja voi kannustaa työntekijää lisäämään
työtehoa.

Kannustinnäkökulmasta tulospalkkiota tehokkaampi järjestelmä olisi kuitenkin
urakkapalkkaus, jossa palkka sidotaan suoraan yksittäisen työntekijän työn tulok-
seen. Yrityksen tai tulosyksikön tulokseen sidotut palkkausjärjestelmät heikentä-
vät kannustimia, koska työntekijä saa vain pienen osan lisätyöpanoksensa
ansiosta kasvaneesta voitosta. Esimerkiksi sadan työntekijän yrityksessä, työnte-
kijän saa vain sadasosan tulospalkkapotista. Jos yksittäisen työntekijän lisätyö-
panos kasvattaa yrityksen voittoa ja tulospalkkapottia yhdellä prosentilla, saa
työntekijä vain sadasosaprosentin suuruisen lisän palkkaansa. Tulospalkkapotin
jakaminen kaikkien työntekijöiden kesken synnyttää siis vapaamatkustajaongel-
man, päinvastoin kuin urakkapalkkauksessa, tulospalkkaus kasvattaa myös
”vähemmän ahkerien” työntekijöiden ansioita.

Urakkapalkkaus on kuitenkin käyttökelpoinen järjestelmä vain, jos yksittäisen
työntekijän työn tulokset voidaan luotettavasti mitata. Esimerkiksi toimihenki-
löillä mittaaminen on tyypillisesti hankalaa. Lisäksi, jotta urakkapalkkauksella
olisi yrityksen kannalta hyödyllinen vaikutus, palkkion pitäisi kattaa kaikki yri-
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tyksen kannalta tärkeät tehtävät. Palkkauksen perustaminen vain joihinkin indi-
kaattoreihin saattaisi keskittää työpanoksen niihin tehtäviin, joiden suorittami-
sesta palkitaan, samalla kun muut yrityksen kannalta tärkeät tehtävät tulisivat
huonommin hoidetuksi.

Erityisen huonosti urakkapalkkaus sopii tehtäviin, joissa yhteistyö muiden työn-
tekijöiden tai muiden yrityksen osastojen kannalta on oleellisen tärkeää. Urakka-
palkkaus ei sisällä elementtejä, jotka kannustaisivat auttamaan muita
työntekijöitä tai jakamaan informaatiota. Sen sijaan tulospalkkio, jossa palkka
sidotaan ryhmän tulokseen kannustaa toimimaan koko ryhmän taloudellisen tu-
loksen hyväksi. Ryhmän tulokseen sidotut palkkiot voivat myös helpottaa moni-
torointiongelmia. Muut samaa työtä tekevät pystyvät usein seuraamaan
työtovereitaan työnantajaa paremmin. Jos palkkaus on sidottu ryhmän tulokseen,
on työntekijöillä insentiivi valvoa toinen toisiaan.

Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee ja ”hyvät” työntekijät pysyvät yrityksessä

Lazear (1986) osoittaa, miten työntekijät valikoituvat eri yrityksiin siten, että
”hyvät” työntekijät hakeutuvat työsuoritukseen perustuvaa palkkaa maksaviin
yrityksiin ja ”huonot” kiinteää palkkaa maksaviin yrityksiin. Jos keskimääräinen
palkkataso on sama molemmissa yrityksissä, hyvät työntekijät pystyvät ansait-
semaan enemmän hakeutumalla yrityksiin, jossa palkka riippuu työsuorituksesta.
Huonot työntekijät sen sijaan ansaitsisivat näissä yrityksissä keskimääräistä vä-
hemmän ja heidän kannattaa hakeutua kiinteää palkkaa maksaviin yrityksiin.

Lazearin analyysi soveltuu kuitenkin paremmin yksilökohtaisiin urakkapalkkoi-
hin kuin ryhmä- tai yrityskohtaisiin tulospalkkioihin. Tyypillisessä tulospalk-
kiojärjestelmässähän myös huonot työntekijät saavat tulokseen perustuvan
palkkion. Sen sijaan on mahdollista, että tulospalkkaus ja erityisesti palkkaus-
muodot, joiden edellytyksenä on riittävän pitkä työssäoloaika, vähentävät työnte-
kijöiden vaihtuvuutta. Jos työntekijöillä yritysspesifiä osaamista, kasvattaa
vaihtuvuuden väheneminen tuottavuutta ja pienentää uusien työntekijöiden rek-
rytoimisesta ja kouluttamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Informaation kulku paranee ja organisaation tehokkuus kasvaa

Jos palkka perustuu yrityksen tulokseen, työntekijöillä on paremmat kannustimet
jakaa teknistä informaatiota työtehtävistä yrityksen johdon kanssa sen sijaan, että
työntekijät liioittelisivat työsuoritukseen tarvittavaa aikaa urakkapalkkojen ko-
hottamiseksi. Työntekijät saattavat myös vastustaa työtehtäviinsä vaikuttavia
tuottavuutta parantavia muutoksia vähemmän, jos kasvanut tuottavuus kasvattaa



6

tulospalkkioita. Erityisen merkityksellistä tämä saattaa olla tilanteissa, joissa
työntekijät neuvottelevat kollektiivisesti organisaation muutoksista tai työtehtä-
vien rationalisoinnista. Tällöin tulospalkkaukseen liittyvä vapaamatkustajaon-
gelma poistuu, koska toisin kuin yksittäisen työntekijän ponnisteluilla, koko
organisaatiota koskevilla muutoksilla ei enää ole mitätön vaikutus tulospalkkioi-
hin. Tulospalkkajärjestelmä saattaa tällöin vähentää muutosvastarintaa ja helpot-
taa tuottavuutta parantavien muutosten toteuttamista.



7

4 Katsaus empiiriseen kirjallisuuteen

Tulospalkkauksen tai sitä läheisesti muistuttavia voitonjakojärjestelmien vaiku-
tusta tuottavuuteen on analysoitu lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa 1980- ja
1990-luvulla. Kruse (1993) tekee ensimmäisen laajan katsauksen yhteensä 26
ekonometrisen tutkimuksen tuloksiin. OECD Employment Outlook (1995) koko-
aa yhteen 19 empiiristä tutkimusta. Viimeisin laajempi survey lienee Coynonin ja
Freemanin (2001) artikkeli, jossa luodaan katsaus myös 1990-luvun tutkimuk-
siin.

Yllämainittujen katsausartikkelien tulokset kattavat Ranskassa, Saksassa, Italias-
sa, Iso-Britanniassa, USAssa, Japanissa ja Etelä-Koreassa tehtyjen tutkimusten
tuloksia. Suomessa vastaavia tutkimuksia ei ole aikaisemmin tehty. Suomessa
tulospalkkauksen vaikutusta on arvioitu lähinnä case-tutkimusten avulla ja työn-
tekijöiden ja yritysten edustajille tehdyillä kyselyillä. (esim. Nurmela, K., Hako-
nen, N., Hulkko, K., Kuula, T. & Vartiainen, M. (1999), Uhmavaara, H., M.
Kairinen ja J. Niemelä (2000) ja Lautala (2001)).  Tavoitteena on ollut selvittää
tulospalkkausjärjestelmien toimivuuden edellytyksiä, tulospalkkausta osana pai-
kallista sopimisjärjestelmää ja tulospalkkauksen käyttöönottoon vaikuttavia te-
kijöitä. Koska näiden tutkimusten pääasiallinen tavoite ei ole ollut
tuottavuusvaikutusten selvittäminen, on luonnollisesti tulospalkkauksen tuotta-
vuusvaikutusten arviointi tutkimusten perusteella hankalaa. Kuitenkin esimerkik-
si Uhmavaaran, Kairisen ja Niemelän tutkimuksessa kysytään henkilöstön ja
työnantajien edustajilta käsitystä paikallisen sopimisen vaikutuksesta erilaisiin
henkilöstön asemaan ja yrityksen menestykseen liittyviin tekijöihin. Keskimäärin
kaksi vastaajaa kolmesta sanoi paikallisen sopimisen parantaneen yrityksen
tuottavuutta. Kun kyselyaineistoa tarkastellaan uudestaan siten, että vastaajien
käsityksiä tuottavuuden paranemisesta selitetään eri paikallisen sopimisen muo-
doilla, nousee tulospalkkaus esiin yhtenä tärkeimmistä tuottavuutta parantavista
tekijöistä. (Uusitalo, 2000).

Kansainvälisissä tutkimuksissa tulospalkkauksen vaikutusta on yleensä pyritty
selvittämään yritysaineistoista estimoitujen tuotantofunktioiden avulla. Tyypilli-
sessä spesifikaatiossa estimoidaan työvoima- ja pääomapanoksen vaikutusta yri-
tyksen tuotannon volyymiin tai arvonlisäykseen. Yhtälöön on sitten lisätty
tulospalkkaindikaattoreita, tavoitteena selvittää lisääkö tulospalkkaus tuotannon
määrää, kun pääoma- ja työpanoksen vaikutus on otettu huomioon. Tulospalk-
kaindikaattorin kerroin mittaa siis tulospalkkauksen vaikutusta kokonaistuotta-
vuuteen. Menetelmää käytetään myös tässä tutkimuksessa ja sitä selvitetään
lähemmin luvussa 6. Osa tutkimuksista selittää myös suoraan tulospalkkauksen
vaikutusta työn tuottavuuteen eli tuotannon määrään suhteessa työpanokseen
(esim. Fiztroy ja Kraft (1987), Kraft (1991), Carstensen et. al. (1992)), voittoihin
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(Bhargava (1991)), pääoman tuottoasteeseen (Mitchell et. al. (1990)) tai osake-
kursseihin (Wadhwani ja Wall 1990, Conyon ja Freeman (2001))1.

Aineistona yllämainituissa tutkimuksissa on käytetty useimmiten yrityksille lä-
hetettyä kyselyä. Yrityksiltä on kysytty, onko yrityksessä käytössä tulokseen pe-
rustuva palkkausjärjestelmä. Useimmat tutkimuksista perustuvat poikkileikkaus-
informaatioon, paneeliaineistoa hyödyntävissäkin tutkimuksissa haastattelu on
tyypillisesti tehty vain kerran, yrityksiltä on kysytty retrospektiivisia kysymyksiä
tulospalkkauksen käyttöönottoajankohdasta. Yrityksen taloudellista tulosta ku-
vaavat muuttujat on useimmiten koottu samassa yhteydessä, pörssinoteerattujen
yritysten kohdalla aikaisempien vuosien taloudellista tulosta kuvaavia tunnuslu-
kuja on kerätty myös muista lähteistä (esim. Kruse (1992)).

Haastatteluaineistoon perustuvien tutkimusten heikkous on suhteellisen pieneksi
jäävä otoskoko. OCED Employment Outlookissa (1995) listatuista 19 tutkimuk-
sesta 11 otos kattaa korkeintaan noin 100 yritystä, pienimmillään otoskoko on 20.
Toinen aineistoihin liittyvä ongelma on se, että yritystason aineistoissa on usein
vain vähän tietoja yrityksen työvoiman rakenteesta, esimerkiksi työntekijöiden
koulutustasosta tai edes sukupuolijakaumasta ei yleensä ole tietoja.

Useimmat arvioista perustuvat yksinkertaisiin regressiomalleihin, jossa yrityksen
tuottavuutta selitetään tulospalkkajärjestelmällä ja muilla havaittavissa olevilla
yrityksen tuotantopanoksia kuvaavilla muuttujilla. Perusongelma näissä tulos-
palkkauksen tuottavuusvaikutuksia arvioivissa tutkimuksissa on se, että tulos-
palkkaindikaattori saattaa olla korreloitunut havaitsemattomien yrityskohtaisten
tekijöiden kanssa. Tulospalkkaa maksavat yritykset saattavat olla muita tuotta-
vampia tulospalkkauksesta riippumatta, tai tulospalkkaus saatetaan ottaa her-
kemmin käyttöön korkean tuottavuuden yrityksissä. Pahimmillaan ongelma on
tutkimuksissa, joissa ei voida kontrolloida yrityksen työntekijöiden koulutustasoa
tai jakoa toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Tulospalkkaus on yleisempää korke-
an koulutuksen toimihenkilöammateissa, ja korkeasti koulutetut työntekijät ovat
tulospalkkauksesta riippumatta muita tuottavampia. Tästä aiheutuva harha ai-
kaansaa sen, että tulospalkkauksen tuottavuusvaikutus tulee systemaattisesti yli-
arvioitua.

Poikkileikkausestimaatteihin liittyviä valikoitumisongelmia on aikaisemmissa
tutkimuksissa korjattu lisäämällä yhtälöihin ns. valikoitumiskorjaustermejä tai
estimoimalla yhtälö instrumenttimuuttujamenetelmällä. Kumpikin menetelmä
tuottaa harhattomia estimaatteja, jos on olemassa sopivia instrumenttimuuttujia,
jotka vaikuttavat tulospalkkauksen käyttöönottoon mutta ei tuottavuuteen. Lista
                                             
1 Mielenkiintoinen poikkeus yleensä yritystasolla tehtyihin analyyseihin on Boothin ja Frankin (1999)
tutkimus, jossa testataan tulospalkkauksen vaikutusta palkkoihin. Kirjoittajat toteavat, että tulospalkkaus
kasvattaa miesten palkkoja keskimäärin 9 prosenttia ja naisten palkkoja 6 prosenttia. Perustuen teoreetti-
siin argumentteihin he osoittavat, että palkkapreemio kuvaa tulospalkkauksen tuottavuusvaikutusta mo-
nitorointikustannusten vähentämisen jälkeen.
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kirjallisuudessa esiintyvistä instrumenteista on pitkä: tuotannon volyymin vaih-
telu, pääoma työntekijää kohti, yrityksen velkaisuus, korkokustannusten osuus
liikevaihdosta, voittomarginaali, tulospalkkasysteemin käyttöönottohetki, työ-
voiman vaihtuvuus, yrityksen työnantajamaksuprosentti (tulospalkkiot ovat vero-
vähennyskelpoisia Ranskassa) jne. On kuitenkin kyseenalaista, täyttääkö mikään
käytetyistä instrumenteista harhattomuusehdon; instrumenteilla ei pitäisi olla
suoraa vaikutusta yrityksen tuottavuuteen.

Edellä esitetyt varauksetkin huomioon ottaen valtaosa tutkimuksista päätyy huo-
mattavan positiiviseen arvioon tulospalkkauksen vaikutuksesta tuottavuuteen.
Krusen (1993) katsaukseen sisältyvät 26 tutkimusta raportoivat yhteensä 265 es-
timaattia tulospalkkauksen vaikutuksista tuottavuuteen. Näistä 8,7 prosenttia ovat
negatiivisia, mutta vain kaksi tilastollisesti merkitsevästi pienempiä kuin nolla.
Loput raportoidut kertoimet olivat positiivisia, ja 57,4 prosenttia tilastollisesti
merkitsevästi nollaa suurempia. OECD Employment Outlookin (1995) listaa-
masta 19 tutkimuksesta2 kaikki päätyvät positiiviseen estimaattiin tulospalkkauk-
sen tuottavuusvaikutuksista. Arviot vaikutuksen suuruudesta vaihtelevat 2-4
prosentista (esim. Cable ja Wilson (1989), Wadhwani ja Wall (1990), Kruse
(1992)) jopa yli 30 prosenttiin (esim. Conte ja Svejnar (1988), Cable ja Wilson
(1990)). Coynonin ja Freemanin (2001) kokoamien uudempien tutkimusten tu-
lokset viittaavat samaan suuntaan: Estrin et. al. (1997) mukaan tulospalkkaus
parantaa tuottavuutta 6 prosenttia, McNabb ja Whitfield (1998) toteavat tulos-
palkkauksella olevan positiivisia vaikutuksia yritysten taloudelliseeen tulokseen
ja Coynon ja Freeman itse estimoivat tulospalkkauksen parantavan tuottavuutta
17 - 22 prosenttia.

                                             
2 Kruse (1993) ja OECD (1995) surveyt kattavat luonnollisesti osittain samoja tutkimuksia. OECD (1995)
surveyssä mukana olevista 19 tutkimuksesta 12 on mukana myös Krusen surveyssä.
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5 Aineisto

Tässä tutkimuksessa tulospalkkauksen tuottavuusvaikutuksia arvioidaan linkite-
tystä työntekijä-yritysaineistosta estimoitavien tuotantofunktioiden avulla. Tuo-
tantofunktion estimointia varten tarvitaan tiedot yritysten arvonlisäyksestä,
pääomakannasta ja työpanoksen määrästä. Lisäksi tarvitaan yrityskohtaista tietoa
työvoiman rakenteesta sekä maksetuista tulospalkoista.

Tutkimuksessa käytettävät yritysten tilinpäätöstä ja tasetta koskevat muuttujat
ovat peräisin Verohallituksen Elinkeino- ja verorekisterin (EVR) aineistosta3.
Aineisto kattaa kaikkien yhteisöveron alaisten yhteisöjen verotuksen laskemiseen
tarvittavat tiedot. Tässä tutkimuksessa käytetään EVR-aineistoa vuosilta 1996-
1999.

Laskimme yrityksen arvonlisäyksen vähentämällä liikevaihdosta tilikauden aika-
na tehdyt tavaroiden ja palvelusten ostot ja lisäämällä liiketoiminnan muut tuotot
sekä varastojen muutoksen.

Yrityksen pääomakannan mittarina käytetään taseen aineellisten hyödykkeiden
kirjanpitoarvoa. Periaatteessa parempi tapa laskea yrityksen pääomakanta olisi
käyttää aikasarjaa investoinneista ja arviota toimialakohtaisista pääoman kulu-
mista vastaavista poistoista, mutta aineiston lyhyyden vuoksi päädyimme käyt-
tämään taseen kirjanpitoarvoja. Taseessa on myös aineettomien hyödykkeiden
kuten liikemerkkien ja patenttien kirjanpitoarvo, mutta tämä muuttuja puuttuu
suurelta osalta yrityksistä ja on muidenkin osalta suhteellisen epäluotettava.

Yrityksen työvoimapanoksen mittarina käytetään tilinpäätösajankohdan henki-
löstön määrää. Tämä on luonnollisesti huono mittari yrityksille, joiden työvoima
vaihtelee kausiluontoisesti sekä yrityksille, joissa on paljon osa-aikaisia työnte-
kijöitä. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan muuttuneet juurikaan, kun työvoima-
panoksen määrä laskettiin TT:n palkkatilaston työntekijöiden ja toimihenkilöiden
määrän perusteella.

Lisäksi EVR-aineistosta poimittiin tilipäätöstiedoista yrityksen kirjanpidollinen
tulos ennen veroja, yrityksen toimiala sekä yhdistämistä varten yrityksen LY-
tunnus. Kaikki taseen ja tilinpäätökset muuttujat ovat nimellisiä suureita mitattu-
na kunkin vuoden rahassa. Koska aineistoa käytetään poikkileikkauksena ja pa-
neelina vuosidummy-muuttujien kera, ei hintatason muutoksia ole tarvinnut ottaa
huomioon.

                                             
3 Aineisto on alun perin luovutettu Valtiovarainministeriölle ja Valtion taloudelliselle tutkimuskeskuk-
selle yritysverolaskelmia varten. Verohallitus on erikseen myöntänyt Valtion taloudelliselle tutkimuskes-
kukselle käyttöoikeuden aineistoon tätä tutkimusta varten.
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Teollisuuden ja Työantajien Keskusliiton (TT) palkkatilasto on TT:n jäsenyrityk-
silleen tekemä kysely, jossa kerätään työntekijöiden (tuntipalkkaisten) tiedot
kunkin vuoden neljänneltä neljännekseltä ja toimihenkilöiden (kuukausipalk-
kaisten) tiedot joulukuulta. Lisäksi aineistossa on koko vuotta koskevia tietoja.

Tiedusteluun vastaaminen on jäsenyrityksille pakollista. Tiedustelussa kerätään
kaikkien yritykseen työsuhteessa olevien toimihenkilöiden ja työntekijöiden tie-
dot. Ulkomailla työskentelevät, alle 15-vuotiaat ja yrityksen ylin johto eivät
kuulu tilastoinnin piiriin. Vuonna 2000 sisältää palkkatilasto koko vuotta koske-
vat tiedot 255 000 tuntipalkkaisesta ja 172 000 kuukausipalkkaisesta eli yhteensä
427 000 henkilöstä.

Palkkatilastossa on perustietoja yrityksen työntekijöistä sekä erittäin tarkat tiedot
kaikista maksetuista palkkausmuodoista. Henkilöt ovat identifioitavissa henkilö-
tunnuksen avulla, joten henkilöitä voidaan myös seurata kun he siirtyvät yrityk-
sestä toiseen. Tässä tutkimuksessa henkilötunnusta käytetään kuitenkin vain
työntekijöiden iän laskemiseen. Sen jälkeen henkilötunnukset on uudelleenkoo-
dattu tunnistamisen estämiseksi. Muista taustatiedoista käytetään sukupuolta sekä
koulutustasoa. Koulutustaso on aineistossa Tilastokeskuksen kuusinumeroisen
koulutusluokituksen mukaisena. Työntekijöiden osalta käytämme koulutusindi-
kaattorina vähintään ammattikoulutason koulutusta. Toimihenkilöiden osalta on
luontevaa jakaa koulutustaso useampaan luokkaan. Tässä on käytetty jakoa
1 = korkeintaan ammattikoulutason koulutus, 2 = vähintään vanhan opistoasteen
mukainen koulutus ja 3 = ylempi korkeakoulututkinto.

Palkkatietojen osalta tilastointikäytäntö eroaa jonkun verran työntekijöiden ja
toimihenkilöiden osalta. Kokonaisvuosiansiot voidaan kuitenkin laskea vertailu-
kelpoisella tavalla käyttäen tietoa ennakkopidätyksen alaisesta rahapalkasta. En-
nakkopidätyksen alainen rahapalkka sisältää tehdyn työajan aika-, urakka- ja
palkkiopalkkojen lisäksi tulosperusteiset osat, vuosiloma-, vapaapäivä ja sairaus-
ajan palkat sekä erilaiset lisät.

Tulospalkoiksi on laskettu toimihenkilöillä palkan tulosperusteiset osat sekä
palkkiopalkan muuttuva osa. Työntekijöillä tulospalkoiksi on laskettu palkan
tulosperusteiset osat ja metallin sopimusalalla käytössä oleva käteinen voitto-
palkkio. Määritelmä vastaa TT:n palkkatilaston julkaisujen määritelmää. Tulos-
palkkiot maksetaan yleensä kerran vuodessa edellisen vuoden tuloksen
perusteella. Aineistosta löytyvä tulospalkkatieto kertoo siis yrityksessä edellisenä
vuonna voimassa olleesta tulospalkkajärjestelmästä.

TT:n palkkatilastossa on vastaajatunnus, joka tyypillisesti liittyy toimipaikkaan.
Saman yrityksen työntekijöillä saattaa siis olla eri vastaajatunnus. Yhdistämällä
nämä vastaajatunnukset TT:n jäsenrekisterin tietoihin, voidaan kuitenkin kukin
työntekijä liittää tiettyyn yritykseen. TT:n jäsenrekisteristä saadaan myös yrityk-
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sen LY-tunnus, jonka avulla palkkatilaston aineisto voidaan liittää EVR-
aineistoon.

Kun työntekijä- ja toimihenkilöaineistoihin oli saatu kullekin henkilölle liitettyä
yrityksen LY-tunnus, aggregoitiin henkilöiden tiedot yritystasolle laskemalla
yrityskohtaiset keskiarvot eri koulutusluokkiin ja ikäryhmiin kuuluvien määrästä,
naisten osuudesta, keskimääräisistä palkoista, tulospalkkaa saavien osuudesta ja
keskimääräisistä tulospalkoista suhteessa palkkasummaan4. Aggregointi tehtiin
erikseen työntekijöille ja toimihenkilöille. Jäljempänä käytettävät koulutus, su-
kupuoli ja ikätiedot kuvaavat siis yrityksen työvoiman rakennetta erikseen työn-
tekijöiden ja toimihenkilöiden osalta. Tämän jälkeen työntekijöiden ja
toimihenkilöiden aineistoista lasketut tunnusluvut yhdistettiin LY-tunnuksen
avulla ensin keskenään ja sitten EVR-aineistoon.

Aineistojen yhdistämisen jälkeen käytettävissä on siis yritystason aineisto, joka
sisältää yrityksen tilinpäätös- ja tasetietojen lisäksi tietoja tulospalkkauksesta ja
yrityksen työvoiman rakenteesta. Koska tulospalkkamuuttujat viittaavat edellise-
nä vuonna voimassa olleeseen tulospalkkajärjestelmään, on käyttökelpoisia tie-
toja siis neljältä vuodelta 1996 - 1999. Aineisto on epätasapainoinen paneeli,
kaikista yrityksistä ei ole tietoja kaikilta neljältä vuodelta. Keskimäärin vuosittain
on mukana noin 1500 yritystä.

                                             
4 Tuntipalkkaisista työntekijöistä aineistossa on myös tiedot tehdyistä työtunneista, joten keskiarvot voi-
daan painottaa tehtyjen työtuntien määrällä ja siten saada paremmin kuvaamaan työpanoksen keskimää-
räistä laatua. Kuukausipalkkaisista työtuntitietoja ei kuitenkaan ole, joten yhdenmukaisuuden vuoksi
myös työntekijöiden keskiarvot on laskettu painottamattomina.
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6 Tulospalkkauksen tuottavuusvaikutusten estimointi

Tulospalkkauksen vaikutuksia tuottavuuteen mallinnetaan tässä tutkimuksessa
estimoimalla tuotantofunktiota, joihin on lisätty tulospalkkausta kuvaavia muut-
tujia mittaamaan mahdollisia tulospalkkauksen tuottavuusvaikutuksia. Yksin-
kertaisuuden vuoksi käytetään Cobb-Douglas tuotantofunktiota.

Qit = A Kit
α (ELit)β uit , (1)

missä Q on yrityksen tuotannon määrä (jalostusarvo), K pääomapanos, EL efek-
tiivinen työpanos, ja u muiden tuotannon määrän vaikuttavien havaitsemattomien
tekijöiden muodostama virhetermi. Ottamalla yllä olevasta yhtälöstä logaritmi ja
jakamalla virhetermi yrityskohtaiseen ajassa muuttumattomaan osaan νi ja sekä
yritysten välillä että ajassa vaihtelevaan satunnaisosaan εi t saadaan estimoitava
regressioyhtälö

log (Qit) = log (A) + α log (Kit) + β log(ELit) + νi + εi t (2)

Estimoitavat parametrit α ja β mittaavat pääoman ja työpanoksen rajatuottavuut-
ta. Cobb-Douglas tuotantofunktiossa näiden pitäisi olla myös samat kuin pää-
oman ja työvoiman tulo-osuudet. Vakioiset skaalatuotot vallitsevat jos α + β = 1,
jolloin kaikkien tuotantopanosten kaksinkertaistaminen kaksinkertaistaa myös
tuotannon määrän.

Mittaamalla efektiivistä työpanosta työtuntien tai työntekijöiden määrän sijaan
laatukorjatulla työpanoksen määrällä voidaan ottaa huomioon eri yritysten erilai-
nen työvoiman rakenne. Esimerkiksi, jos työntekijät jaetaan miehiin ja naisiin
voidaan laatukorjattu työpanos kirjoittaa muodossa

EL = L (1 + γ F/L), (3)

missä L on työntekijöiden määrä ja F/L naisten osuus työntekijöistä. γ on naisten
suhteellista tuottavuutta kuvaava kerroin. Jos yrityksessä on pelkästään miehiä,
on F/L = 0 ja EL = L. Pelkästään naisia palkkaavassa yrityksessä taas F/L = 1 ja
EL = L (1 + γ). Parametri γ mittaa siis naistyöpaikan suhteellista tuottavuutta
miestyöpaikkaan verrattuna.

Sukupuolijakauman lisäksi voidaan samaan tapaan ottaa huomioon myös työ-
voiman koulutusrakenne ja ikäjakauma, sekä se onko yrityksessä käytössä tulos-
palkkajärjestelmä. Estimoitavissa yhtälöissä laatukorjattu työpanoksen määrä
kirjoitetaan muodossa

       EL = L (1 + γ F/L) (1 + η1 Y/L + η2 O/L) (1 + φ S/L) (1 + θ T), (4)
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missä siis F/L on naisten, Y/L nuorten, O/L vanhojen (vertailuryhmänä keski-
ikäiset), ja S/L korkeasti koulutetun työvoiman osuus yrityksen työvoimasta. T on
tulospalkkamuuttuja, jonka kerroin θ siis mittaa sitä, miten paljon tuottavampia
ovat työntekijät yrityksissä, joissa on käytössä tulospalkkajärjestelmä.

Työvoimapanos on estimoitavassa yhtälössä logaritmimuodossa. Ottamalla kaa-
vasta (4) logaritmi ja käyttämällä approksimaatiota log(1 + γ F/L) ≈ γ F/L jne.
saadaan

log (EL ) = log L +  γ F/L + η O/L + η Y/L  + φ S/L+ θ T (5)

ja sijoittamalla tämä takaisin yhtälöön (2)

log (Qit) = log (A) + α log (Kit) + β log Lit

+ βγ F/Lit + βη O/Lit + βη Y/Lit + βφ S/Lit+ βθ Tit + νi + εi t (6)

Estimoitavassa yhtälössä selitetään siis yrityksen tuotannon määrää työvoiman ja
pääoman määrällä, naisten, nuorten ja vanhojen sekä koulutettujen osuudella
työvoimasta, ja tulospalkkaindikaattoreilla. Mielenkiinnon kohteena oleva para-
metri on tulospalkkaindikaattorin kerroin, joka kertoo miten paljon tulospalkka-
järjestelmän olemassaolo vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen kun pääomakanta ja
työvoiman rakenne on otettu huomioon.

Estimoitava yhtälö voidaan spesifioida myös siten että oletetaan, että työntekijät
ja toimihenkilöt ovat epätäydellisiä substituutteja keskenään, jolloin tuotanto-
funktio on

Qit = A Kit
α (ELB

it)β1 (ELW
it)β2 uit , (7)

missä ELB on nyt työntekijöiden ja ELW toimihenkilöiden efektiivinen työpanos.
Koulutus- ikä- ja sukupuolirakenne kummassakin ryhmässä voidaan ottaa huo-
mioon samoin kuin yllä.

Suurin ongelma tulospalkkauksen tuottavuusvaikutusten arvioimisessa yhtälön
(6) estimointituloksien perusteella on, että tulospalkkamuuttuja saattaa olla kor-
reloitunut yrityskohtaisen virhetermin νi kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että tulospalkkausta käyttävät yritykset olisivat muutenkin (työvoiman rakenne
huomioitunakin) muita tuottavampia. Tällöin tulospalkkauksen vaikutuksen es-
timaatti on harhainen ja arvio tulospalkkauksen vaikutuksesta liian suuri. Ongel-
maa voidaan korjata lisäämällä yhtälöön lisää muuttujia kontrolloimaan
esimerkiksi toimialojen välisiä tuottavuuseroja tai estimoimalla yhtälö differens-
simuodossa.
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Differenssimuodossa kaikki yhtälön (6) muuttujat korvataan saman yrityksen
peräkkäisten vuosien erotuksella. Tuotannon määrän sijaan selitetään tuotannon
määrän muutoksia pääomakannan, työvoiman määrän ja työvoiman rakenteen
muutoksella sekä tulospalkkajärjestelmän muutoksilla.

Differenssimuodossa estimoitavasta yhtälöstä katoavat kaikki ajassa vakiona py-
syvät muuttujat. Näin saadaan poistettua ajassa vakioisten yrityskohtaisten ha-
vaitsemattomien tekijöiden vaikutukset ja estimoitua yhtälö harhattomasti.
Ongelmana kuitenkin on että samalla häviää paljon käyttökelpoista informaatiota
ja mittausvirheen osuus havaitusta muuttujien vaihtelusta kasvaa. Myös tulos-
palkkojen vaikutuksen estimointi vaikeutuu, koska nyt tulospalkkajärjestelmän
olemassaolon sijaan pyritään arviomaan tulospalkkajärjestelmän käyttöönoton
vaikutuksia, eikä aineistossa ole kovin paljoa yrityksiä, jotka olisivat alkaneet
maksaa tulospalkkoja vasta tarkasteluperiodin aikana.

Edellisten ongelmien lisäksi on huomattava, ettei ole selvää, että tulospalkkain-
dikaattorit olisivat differenssimuodossa estimoidussa yhtälössä vähemmän kor-
reloituneita havaitsemattomien tekijöiden kanssa. Tulospalkkauksen käyttöönotto
saattaa liittyä muihin organisaatiossa tehtyihin muutoksiin tai vaikkapa uuteen
tehokkaampaan yritysjohtajaan. Nyt näiden samanaikaisten muutosten vaikutus
tulee virheellisesti laskettua tulospalkkajärjestelmän ansioksi. Tulospalkkojen
tilastointitapa aiheuttaa myös hankaluuksia. Aineistossa on tietoja vain makse-
tuista tulospalkkioista. Jos yrityksen tulos on tappiollinen, ei tulospalkkoja mak-
seta, vaikka järjestelmä ja sen mahdollisesti luomat kannustimet olisivatkin
olemassa. Tuloksen kääntyminen voitolliseksi, tuottavuuden paraneminen ja tästä
syystä ensimmäistä kertaa maksettavat tulospalkkiot näkyvät aineistossa samalla
tavalla kuin uuden järjestelmän käyttöönotto.

Estimointiongelmien ratkaiseminen on myös mahdollista instrumenttimuuttujien
avulla. Instrumenttimuuttujamenetelmässä pyritään löytämään muuttujia, jotka
vaikuttavat tulospalkkauksen käyttöönottoon, mutta joilla ei ole vaikutusta yri-
tyksen tuottavuuteen. Tulospalkkauksen vaikutuksen estimaatti perustuu tällöin
tuottavuuden vertaamiseen ryhmissä, joissa tulospalkkaus on yleistä ryhmiin,
joissa tulospalkkaus on harvinaisempaa.

Yksinkertaisimmassa muodossaan instrumenttimuuttujaestimaatti on jos instru-
mentti on dikotominen muuttuja, joka voi saada kaksi mahdollista arvoa. Jaetta-
koon yritykset vaikkapa vientiä harjoittaviin ja kotimarkkinayrityksiin.
Aikaisempien tutkimusten mukaan tulospalkkaus on yleisempää vientiä harjoit-
tavissa yrityksissä. Mikäli vientiyritykset eivät jostain muusta syystä ole koti-
markkinayrityksiä tuottavampia, voidaan tulospalkkauksen vaikutus laskea
kaavasta

kv

kv
xx
yy

−
−

=β
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missä v viittaa vienti ja k kotimarkkinayritykseen. y on keskimääräinen tuotta-
vuus yritysryhmässä ja x tulospalkkaa maksavien osuus. Kaikkien muut tuotta-
vuuteen vaikuttavat mitattavissa olevat tekijät voidaan edelleen ottaa huomioon
kuten yhtälössä (6). Menetelmä on lähellä kokeellisen tutkimuksen menetelmiä,
ja sitä kutsutaankin usein ”luonnon eksperimentiksi”. Kokeellista tutkimusta jäl-
jittelevänä instrumenttimuuttujamenetelmä tuottaa tavallista regressiomallia har-
hattomampia tuloksia. Suurimpana ongelmana tulospalkkauksen vaikutusten
arvioinnissa, kuten useimmissa muissakin instrumenttimuuttujamenetelmän so-
velluksissa on sopivien instrumenttien löytäminen. Lähes kaikilla tulospalkkauk-
seen vaikuttavilla tekijöillä saattaa olla myös suora vaikutus yrityksen
tuottavuuteen tai sen kasvuun. Esimerkiksi vientiyritykset ovat todennäköisesti
muutenkin kotimarkkinayrityksiä tuottavampia. Tällaisten instrumenttien käyttö
saattaa tuottaa alkuperäistä regressiomallia harhaisempia tuloksia.

Tätä tutkimusta tehtäessä kokeilimme erilaisia versioita instrumenttimuuttujaes-
timaateista, mutta uskottavia instrumentteja, joilla olisi selkeä vaikutus tulos-
palkkauksen yleisyyteen, mutta ei suoraa vaikutusta yritysten tuottavuuteen, ei
löytynyt. Myös differenssimuodossa estimoidut yhtälöt osoittautuivat epäluotet-
taviksi. Aineistossa ei yksinkertaisesti ole riittävästi yrityksiä, jotka olisivat otta-
neet käyttöön tulospalkkajärjestelmän vasta tarkasteluperiodin aikana. Näistä
syistä kappaleessa 8 esitettävät estimaatit perustuvat poikkileikkausvariaatioon ja
yksinkertaisiin regressiomalleihin ilman instrumentteja. Tuloksiin on siksi syytä
suhtautua hieman varauksellisesti. Tilastollinen yhteys tulospalkkauksen ja tuot-
tavuuden välillä tullee luotettavasti estimoitua, mutta yhteyttä ei välttämättä voi-
da tulkinta tulospalkkauksen kausaalivaikutukseksi. On mahdollista, että kaikkia
tulospalkkayritysten ja muiden yritysten välisiä eroja ei pystytä regressiomallilla
riittävän hyvin  kontrolloimaan ja tulospalkkiojärjestelmän vaikutuksen arviot
heijastavat aidon vaikutuksen sijaan muita yritysten välisiä eroja.
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7 Deskriptiivistä analyysiä

Ennen varsinaisia estimointituloksia tulospalkkauksen tuottavuusvaikutuksista on
hyödyllistä tarkastella aineistoa muutamien kuvailevien tunnuslukujen avulla.
Tässä kappaleessa selvitetään aluksi tulospalkkauksen yleisyyttä ja tulospalkko-
jen suuruutta. Sen jälkeen vertaillaan yrityksiä, jotka maksavat tulospalkkoja
yrityksiin, joissa ei ole tulospalkkajärjestelmää.

Taulukossa 1 on TT:n palkkatilastosta laskettu vuosittain tulospalkkoja saavien
osuus erikseen toimihenkilöillä ja työntekijöillä. Luvut kattavat kaikki TT:n toi-
mialat ja ovat siksi jonkun verran pienempiä kuin TT:n palkkatilastojen vain te-
ollisuutta koskevat luvut, joihin johdantokappaleessa viitattiin.

Taulukon 1 mukaan tulospalkkaus on yleistynyt vuosien 1996 ja 2000 välillä.
Kasvu on ollut voimakkaampaa työntekijöillä kuin toimihenkilöillä. Vuonna
1996 12,4 prosenttia työntekijöistä sai tulospalkkiota. Vuoteen 2000 mennessä
osuus on kasvanut 26,4 prosenttiin. Toimihenkilöillä  tulospalkkaa saavien osuus
on kasvanut vuoden 1996 28,7 prosentista 37,2 prosenttiin. Varsinkin toimihen-
kilöillä tulospalkkauksen yleistyminen on tapahtunut siten, että entistä suurempi
osa yrityksen toimihenkilöistä on tullut järjestelmän piiriin. Tulospalkkaa maksa-
vien yritysten osuus on kasvanut vain vähän.

Taulukko 1. Tulospalkkaa saavien osuus

Työntekijät Toimihenkilöt
Osuus

henkilöstä, %
Osuus

yrityksistä, %
Osuus

henkilöstä, %
Osuus

yrityksistä, %
1996 12,4 13,9 28,7 40,0
1997 15,2 16,0 32,9 38,8
1998 23,0 19,6 36,8 41,7
1999 22,1 20,1 34,5 42,3
2000 26,3 23,1 37,2 44,9

Tulospalkkojen suuruus ei ole tarkasteluajanjaksolla juuri muuttunut. Työnteki-
jöiden tulospalkat ovat olleet kaikkina vuosina 1996-2000 suurin piirtein saman-
suuruisia. Taulukon 2 keskiarvot on laskettu vain niille työntekijöille ja
toimihenkilöille, jotka ovat saaneet tulospalkkioita. Luvut ovat nimellisiä, kunkin
vuoden rahassa laskettuja keskiarvoja.

Työntekijöiden tulospalkkiot ovat olleet keskimäärin 4500 - 5000 markkaa, joka
on vajaa neljä prosenttia kokonaisansiosta. Toimihenkilöiden tulospalkkiot ovat
selvästi suurempia ja vaihtelevat 10 500 ja 12 500 markan välillä. Toimihenki-
löillä tulospalkkiot muodostavat 5 – 6 prosenttia kokonaisansiosta.
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Taulukko 2. Tulospalkkojen suuruus

Työntekijät Toimihenkilöt
Keskimäärin,

mk
Osuus palkoista,

%
Keskimäärin,

mk
Osuus palkoista,

%
1996 4869 3,8 11 105 5,7
1997 4413 3,5 10 467 5,4
1998 4729 3,7 10 991 5,5
1999 4716 3,7 11 634 5,8
2000 4984 3,6 12 439 5,9

Taulukossa 3 verrataan tulospalkkaa maksavia yrityksiä, yrityksiin, joissa tulos-
palkkajärjestelmää ei ole. Yksinkertaisuuden vuoksi tarkastelu tehdään vuoden
1998 poikkileikkausaineistolla. Laskelmien pohjalla oleva otos poikkeaa edelli-
sen taulukon luvuista. Taulukossa 3 ovat mukana vain ne TT:n palkkatilastoon
kuuluvat yritykset, jotka onnistuttiin yhdistämään Elinkeino- ja verorekisterin
aineistoon ja joista siis on saatavilla myös tilinpäätöstietoja.

Taulukon 3 mukaan tulospalkkaa maksavat yritykset ovat selvästi muita yrityksiä
suurempia. Keskimääräinen työtekijöiden määrä tulospalkkaa maksavissa yrityk-
sissä on yli kolminkertainen muihin verrattuna. Tulospalkkaa maksavien yritys-
ten mediaanikoko on 170 ja muiden 48. Ero jalostusarvossa on vielä suurempi.
Tulospalkkaa maksavien yritysten mediaani aineistossa on 74,4 miljoonaa mark-
kaa ja muiden 11,3 miljoonaa.

Myös työn tuottavuus tulospalkkayrityksissä on selvästi muita yrityksiä suurem-
pi. Työntekijää kohti laskettu arvonlisäys tulospalkkayrityksissä on 368 000
markkaa, kun se muissa on vain 233 000 markkaa. Ilmeisiä syitä suurempaa työn
tuottavuuteen ovat ero pääomavaltaisuudessa ja työvoiman rakenteessa. Pääoma-
kanta työntekijää kohti on tulospalkkaa maksavissa yrityksissä yli kaksinkertai-
nen. Toimihenkilöiden ja korkeakoulutettujen osuus työvoimasta ovat myös
suurin piirtein kaksinkertaisia muihin yrityksiin verrattuna. Mielenkiintoista on
havaita että myös ero keskiansioissa on noin 30 prosenttia. Kun muistetaan, että
tulospalkkioiden osuus kokonaisansioista tulospalkkioita saavilla on keskimäärin
viiden prosentin luokkaa, on selvää että tulospalkkiot eivät eroa keskiansioissa
selitä, vaan tulospalkkioita maksetaan yleisemmin yrityksissä, joissa muutenkin
on korkeampi palkkataso.



19

Taulukko 3. Tulospalkkayritykset

Ei tulospalkkausta
N = 953

Maksaa tulospalkkioita
N =563

Henkilöstön määrä 48 170
Jalostusarvo (milj. mk) 11,3 74,4
Pääomakanta / työntekijä, (mk) 52 275 127 251
Jalostusarvo / työntekijä (mk) 233 000 368 000
Toimihenkilöiden osuus 16 % 29 %
Korkeakoulutettujen osuus
toimihenkilöistä

5.3 % 10.8 %

Keskiansio mk / vuosi 108 000 134 000
Taulukon luvut ovat vuoden 1998 poikkileikkauksesta laskettuja mediaaneja.

Koska tulospalkkiota maksavat yritykset ovat keskimäärin kovin erilaisia kuin
muut yritykset, on tulospalkkiojärjestelmän vaikutusten arviointi yrityksiä ver-
taamalla hankalaa. Seuraavassa kappaleessa pyritään mahdollisuuksien mukaan
kontrolloimaan muita yrityksen tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä.
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8 Estimointitulokset

Taulukkoon 4 on koottu parametriestimaatit ja estimaattien keskivirheet esti-
moiduita tuotantofunktioista. Estimoitava malli on kuvattu tarkemmin luvussa 6.
Aineistona on käytetty luvussa 5 selostetulla tavalla muodostettua yrityspaneelia
vuosilta 1996 – 1999. Kukin taulukon kolmesta sarakkeesta esittää yhden tuo-
tantofunktion estimointitulokset. Sarakkeet eroavat vain mallissa mukana olevien
muuttujien suhteen. Selitettävänä muuttujana kaikissa kolmessa mallissa  on ar-
vonlisäyksen logaritmi. Kaikissa malleissa on myös mukana vakiotermi, kym-
menen toimialaindikaattoria ja vuosidummy-muuttujat. Näiden muuttujien
kertoimia ei ole taulukossa raportoitu.

Sarakkeen 1 mallissa yrityksen arvonlisäystä selitetään työntekijöiden määrällä,
pääomakannalla ja tulospalkkamuuttujalla. Tulosten mukaan arvonlisäyksen
jousto työllisyyden suhteen on noin 0,5 ja pääomakannan suhteen 0,3.5 Nämä
estimaatit ovat suurin piirtein odotetun suuruisia, työvoiman kerroin ehkä hieman
odotettua pienempi, mikä voi johtua mm. mittausvirheistä tai siitä että työpanosta
on mitattu työtuntien sijaan työllisten määrällä. Tulospalkkaindikaattori saa esti-
moidussa yhtälössä huomattavan suuren positiivisen ja tilastollisesti merkitsevän
kertoimen. Tulospalkkamuuttuja on tässä määritelty siten, että se saa arvon 1, jos
yrityksessä joillekin henkilöille maksetaan tulospalkkoja. Estimointitulosten mu-
kaan nämä tulospalkkayritykset ovat jopa 28 prosenttia muita tuottavampia. Tu-
lospalkkamuuttuja määriteltiin myös tulospalkkaa saavien osuutena yrityksen
henkilökunnasta ja tulospalkkojen osuutena palkkasummasta (ei raportoitu tässä).
Molemmat muutkin määritelmät tuottivat samansuuntaisia estimaatteja. Tulos-
palkoilla näyttää olevan selkeästi tilastollisesti merkitsevä ja kvantitatiivisestikin
suuri vaikutus.

Taulukon sarakkeessa 2 malli on estimoitu uudestaan lisäämällä selittäviksi te-
kijöiksi toimihenkilöiden, naisten, eri ikäryhmien ja eri koulutustasojen osuus
työvoimasta. Tarkoituksena on kontrolloida yritysten välisiä tulospalkkauksesta
riippumattomia eroja, jotka saattavat aiheuttaa harhaa tulospalkkauksen vaiku-
tusten estimaatteihin. Tulospalkkaushan on edellisen kappaleen tulosten mukaan
selvästi tavallisempaa toimihenkilövaltaisissa työpaikoissa, joissa työvoima on
hyvin koulutettua. Tällaiset yritykset saattavat olla muita tuottavampia tulospalk-
kauksesta riippumattomista syistä.

Sarakkeen 2 tulosten mukaan tuottavuus on alhaisempi naisvaltaisissa yrityksissä
ja korkeampi yrityksissä, joiden työvoima on paremmin koulutettua. Työvoiman
ikärakenteella ei sen sijaan näytä olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta.
                                             
5 Cobb-Douglas tuotantofunktiossa työvoiman ja pääoman kertoimet ovat täydellisen kilpailun vallitessa
yhtä suuria kuin työvoiman ja pääoman tulo-osuudet. Vuosien 1995 ja 2000 välisenä aikana palkansaaja-
korvausten (mukaan lukien työnantajan sosiaaliturvamaksut) osuus bruttoarvonlisäksestä on ollut teolli-
suudesssa ja palveluissa  keskimäärin n. 55% ja rakentamisessa n. 70%. (Kyyrä (2002))
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Mielenkiintoisin tulos sarakkeessa 2 on kuitenkin se, että tulospalkkauksen vai-
kutus muuttuu vain vähän. Estimointitulosten mukaan tulospalkkayritykset ovat
työvoiman rakenne kontrolloitunakin reilun neljänneksen muita tuottavampia.

Sarakkeessa 2 kontrolloitiin työvoiman ikä, sukupuoli, koulutus ja ammattira-
kennetta. Kontrollimuuttujat ovat kuitenkin pakostakin karkeita mittareita työ-
voiman laadulle. Sarakkeessa 3 yrityksen tuottavuutta selittävään yhtälöön
lisättiin vielä työntekijöiden keskipalkka. Tarkoituksena on poimia sellaisia eroja
työvoiman laadussa, joita sarakkeen 2 kontrollimuuttujat eivät pysty mittaamaan.
Keskipalkan kerroin onkin tilastollisesti erittäin merkitsevä, mutta tulospalkka-
uksen vaikutuksen estimaattiin ei tämän muuttujan lisäämisellä näytä olevan juu-
ri vaikutusta. Tulospalkkaus näyttäisi edelleen kasvattavan tuottavuutta noin 25
prosenttia.

Taulukko 4. Regressiomallin tulokset

(1) (2) (3)
Log (Henkilöstön määrä) 0.472 0.481 0.484

(0.015)** (0.016)** (0.016)**
Log (Pääoma) 0.333 0.320 0.308

(0.009)** (0.010)** (0.010)**
Toimihenkilöiden osuus 0.718 0.548

(0.113)** (0.119)**
Naisten osuus -0.370 -0.300

(0.104)** (0.105)**
Koulutus (vertailuryhmänä perusaste)
Keskiasteen koulutettujen osuus 0.075 0.051

(0.117) (0.116)
Korkeakoulutettujen osuus 2.282 2.270

(0.565)** (0.562)**
Ikä (vertailuryhmänä alle 30 vuotiaat)
Ikäryhmän 30 – 49 osuus 0.063 -0.047

(0.121) (0.123)
Ikäryhmän  > 50 osuus 0.219 0.098

(0.153) (0.154)
Log (Keskipalkka) 0.258

(0.056)**
Tulospalkkaus käytössä 0.284 0.255 0.251

(0.030)** (0.033)** (0.033)**
Toimiala √ √ √
Vuosi √ √ √
N (havaintojen määrä) 3856 3192 3191
n (yritysten määrä) 1587 1378 1378
Selitysaste 0.79 0.84 0.84
Selitettävä muuttuja: Log (arvonlisäys). Aineisto: paneeli vuosilta 1996 – 1999.  Yrityskohtaiset satun-
naistermit mukana yhtälössä (random effects). Estimaattien keskivirheet suluissa. * = tilastollisesti mer-
kitsevä  5% tasolla, ** = tilastollisesti merkitsevä 1% tasolla.
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Taulukkoon 5 on koottu tulokset mallista, jossa toimihenkilöiden ja työntekijöi-
den oletetaan olevan epätäydellisiä substituutteja keskenään. (vrt. yhtälö 7 kap-
paleessa 6) Mallissa on siis erikseen toimihenkilöiden ja työntekijöiden määrät
sekä eri sukupuolten ja eri koulutus- ja ikäryhmien osuudet kummassakin henki-
löstöryhmässä.

Taulukko 5 on järjestetty samaan tapaan kuin taulukko 4. Ensimmäisessä sarak-
keessa selittävinä tekijöinä ovat vain toimihenkilöiden ja työntekijöiden määrä,
pääomakanta sekä toimiala ja vuosi-indikaattorit. Toisessa sarakkeessa malliin
estimoituun yhtälöön on lisätty naisten sekä eri koulutus- ja ikäryhmien osuudet
työntekijöistä ja toimihenkilöistä. Kolmannessa sarakkeessa on näiden lisäksi
mukana työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskiansiot. Kaikki mallit on esti-
moitu samalla vuodet 1996 - 1999 kattavalla paneeliaineistolla. Samojen yritys-
ten eri vuosien havaintojen välinen korrelaatio on otettu huomioon lisäämällä
yhtälöihin yrityskohtaiset satunnaistermit.

Taulukon 5 tulokset eroavat jossain määrin taulukon 4 tuloksista. Pääomakannan
kerroin on selvästi pienempi. Tuotannon määrän jousto työntekijöiden määrän
suhteen on noin 0,26 ja toimihenkilöiden määrän suhteen noin 0,5. Naisten osuus
työntekijöistä laskee tuottavuutta, naisten osuudella toimihenkilöistä ei näytä
olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Yrityksen toimihenkilöiden tai
työntekijöiden ikärakenteella ei näytä olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutus-
ta. Koulutusmuuttujien kertoimet ovat mielenkiintoisia. Vähintään ammattikou-
lututkinnon suorittaneiden osuus työntekijöistä näyttäisi olevan jopa
negatiivisesti korreloitunut tuottavuuden kanssa. Sen sijaan toimihenkilöillä
koulutuksen vaikutus on selvästi positiivinen. Keskiasteen koulutuksen suoritta-
neet näyttäisivät olevan noin kolmanneksen ja korkeakoulutetut noin 50-60 pro-
senttia peruskoulutuksen suorittaneita tuottavampia. Toimihenkilöiden
keskipalkoilla ja tuottavuudella on positiivinen korrelaatio, työntekijöillä korre-
laatio ei ole tilastollisesti merkitsevä.

Mielenkiintoisin tulos taulukossa on tulospalkkojen vaikutus. Tulosten mukaan
työntekijöiden tulospalkoilla ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta tuotta-
vuuteen. Sen sijaan yritykset, jotka maksavat toimihenkilöille tulospalkkoja, ovat
spesifikaatiosta riippuen 10 – 13 prosenttia muita tuottavampia. Vaikutus on ti-
lastollisesti merkitsevä ja ehkä uskottavan suuruinenkin. Sarakkeen 3 estimaattia
(10,3 %) yhtälöstä, jossa kontrolloidaan toimihenkilöiden ominaisuuksia ja kes-
kipalkkoja, voi ehkä pitää luotettavimpana arviona.
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Taulukko 5. Regressiomallin tulokset, työntekijät ja toimihenkilöt erikseen

(1) (2) (3)
Log (Pääoma) 0.187 0.186 0.176

(0.013)** (0.013)** (0.013)**
Työntekijät
Log (Työntekijöiden määrä) 0.256 0.258 0.263

(0.023)** (0.024)** (0.024)**
Naisten osuus työntekijöistä -0.281 -0.277

(0.113)* (0.114)*
Työntekijöiden koulutus (vertailuryhmänä perusaste)
Vähintään ammattikoulu -0.266 -0.258

(0.137) (0.137)
Työntekijöiden ikä (vertailuryhmänä alle 30-vuotiaat)
Ikäryhmän 30 – 49 osuus 0.197 0.197

(0.163) (0.164)
Ikäryhmän  > 50 osuus 0.112 0.106

(0.211) (0.213)
Log (Keskipalkka) 0.024

(0.061)
Tulospalkkaus työntekijöillä 0.015 0.014 0.014

(0.043) (0.043) (0.043)
jatkuu…
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(taulukko 5 jatkuu)

Toimihenkilöt
Log (toimihenkilöiden määrä) 0.523 0.510 0.503

(0.023)** (0.025)** (0.025)**
Naisten osuus toimihenkilöistä 0.047 0.132

(0.112) (0.114)
Toimihenkilöiden koulutus (vertailuryhmänä perusaste)
Keskiasteen koulutettujen osuus 0.356 0.333

(0.110)** (0.111)**
Korkeakoulutettujen osuus 0.685 0.509

(0.282)* (0.285)
Toimihenkilöiden ikä (vertailuryhmänä alle 30-vuotiaat)
Ikäryhmän 30 – 49 osuus -0.030 -0.171

(0.150) (0.154)
Ikäryhmän  > 50 osuus -0.006 -0.201

(0.174) (0.182)
Log (Keskipalkka) 0.320

(0.094)**
Tulospalkkaus toimihenkilöillä 0.130 0.116 0.103

(0.039)** (0.039)** (0.039)**
Toimiala √ √ √
Vuosi √ √ √
N (havaintojen määrä) 1969 1969 1968
n (yritysten määrä) 878 878 878
Selitysaste 0.85 0.86 0.86
Selitettävä muuttuja: Log (arvonlisäys). Aineisto: paneeli vuosilta 1996 – 1999.  Yrityskohtaiset
satunnaistermit mukana yhtälössä (random effects). Estimaattien keskivirheet suluissa.
* = tilastollisesti merkitsevä  5% tasolla, ** = tilastollisesti merkitsevä 1% tasolla.

Tulosten mukaan tulospalkkauksella näyttäisi olevan positiivisia vaikutuksia
yritysten tuottavuuteen. Varsinkin toimihenkilöille maksetut tulospalkat näyttäi-
sivät kasvattavan tuottavuutta. Työntekijöiden tulospalkoilla ei näyttäisi juuri
tuottavuusvaikutuksia olevan. Tulos tuntuu uskottavalta. Ensinnäkin toimihen-
kilöiden tulospalkat ovat selvästi suurempia, joten jos tulospalkoilla on kannus-
tinvaikutuksia, pitäisi niiden näkyä selvemmin toimihenkilöiden osalta. Toiseksi
työntekijöillä on enemmän muita työn tulokseen sidottuja palkkausjärjestelmiä.
Työn tulosten mittaaminen yksilötasolla on työntekijäammateissa helpompaa, ja
kannustimet helpommin rakennettavissa yksilötason tulokseen sidottuihin palk-
kausjärjestelmiin. Esimerkiksi urakkapalkkauksella saadaan aikaan tehokkaam-
mat kannustimet kuin tulospalkkajärjestelmällä. Toimihenkilöammateissa työn
tuloksen mittaaminen on vaikeampaa, ja ainoa tapa liittää palkkaukseen kannus-
tavia elementtejä saattaa olla tulospalkkaus. Tämän kappaleen tulosten mukaan
näillä kannustimilla on ollut tuottavuutta lisäävä vaikutus.



25

9 Tulospalkkauksen vaikutusmekanismeja:
toimihenkilöiden vaihtuvuus

Edellisen kappaleen tulosten mukaan tulospalkkauksella näyttäisi siis olevan
tuottavuutta kasvattava vaikutus erityisesti toimihenkilöillä. Kappaleessa 3 listat-
tiin mahdollisia vaikutusmekanismeja. Tulospalkkaus saattaa parantaa tuotta-
vuutta 1) kannustamalla työntekijää lisäämään työpanostaan, 2) vähentämällä
työntekijöiden vaihtuvuudesta aiheutuvia kustannuksia tai 3) parantamalla infor-
maation kulkua ja helpottamalla organisaation kehittämistä. Suoraa evidenssiä
työpanoksen muutoksista tai informaation kulusta on vaikea saada. Sen sijaan
käytettävissä olevalla aineistolla on mahdollista tarkastella tulospalkkauksen vai-
kutuksia työvoiman vaihtuvuuteen.

Tässä kappaleessa tarkastellaan tulospalkkauksen vaikutusta toimihenkilöiden
vaihtuvuuteen. Toimihenkilöiden vaihtuvuudella saattaa olla suurikin tuottavuus-
vaikutus. Toimihenkilöillä on usein yritysspesifiä osaamista esimerkiksi yrityk-
sen toimintatavoista tai asiakassuhteista. Uusien toimihenkilöiden rekrytointi ja
kouluttaminen aiheuttaa kustannuksia ja suuri vaihtuvuus voi pienentää tuotta-
vuutta.

Toimihenkilöiden vaihtuvuuteen vaikuttavia tekijöitä analysoidaan tässä esti-
moimalla eri tekijöiden vaikutusta todennäköisyyteen, että henkilö lähtee yrityk-
sestä. Aineistossa henkilöitä voidaan seurata vuodesta 1996 vuoteen 2000. Osa
yrityksestä lähtijöistä siirtyy toiseen TT:n palkkatilaston aineiston yritykseen, osa
johonkin muuhun yritykseen, osa jää työttömäksi, osa palaa kouluun ja osa siir-
tyy eläkkeelle. Muuhun TT:n jäsenyritykseen siirtyneitä lukuun ottamatta eri
vaihtoehtoja ei aineiston avulla voida erottaa toisistaan. Osa henkilöistä on irtisa-
nottu, osa eronnut tai lähtenyt määräaikaisen työsuhteen loputtua. Lähdön vapaa-
ehtoisuudestakaan ei aineistossa ole tietoa. Sen sijaan aineiston avulla voidaan
selvittää, miten eri työntekijä- ja yrityskohtaiset tekijät vaikuttavat lähtötodennä-
köisyyteen.

Alla lopettamistodennäköisyyttä analysoidaan estimoimalla probit-malleja. Mal-
lit on estimoitu toimihenkilöiden yksilökohtaisesta poikkileikkausaineistosta
erikseen kultakin vuodelta. Henkilö on määritelty lopettaneeksi, jos hän on työ-
suhteessa yritykseen vuonna t, mutta häntä ei löydy yrityksestä vuonna t+1.

Yksilökohtaisina selittävinä tekijöinä mallissa ovat henkilön sukupuoli, ikä, pal-
velusaika (laskettu työsuhteen alkamispäivän perusteella), koulutustaso ja kuu-
kausipalkka. Ei-vapaaehtoisesti lähtevien aiheuttamaa ongelmaa on pyritty
korjaamaan lisäämällä malliin yrityksen henkilöstön määrän vähennys. Muuttuja
on määritelty suhteellisena vähennyksenä yrityksen edellisen vuoden toimihen-
kilöiden määrästä. Toimihenkilöiden määrää kasvattavat yritykset saavat arvon
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nolla6. Jos toimihenkilöiden vähennys tarkoittaa, että yritys irtisanoo toimihen-
kilöitä ja irtisanomiset toteutetaan satunnaisesti, mittaa muuttuja riskiä tulla irti-
sanotuksi.

Yrityksen palkkapolitiikkaa mitataan yrityksen toimihenkilöiden keskimääräi-
sellä kuukausipalkalla ja tulospalkkoja saavien osuudella toimihenkilöistä. Tu-
lospalkkoja saavien osuus on satunnaisesti valitun työntekijän todennäköisyys
saada tulospalkkaa ja siksi ehkä parempi mittari tulospalkkauksen vaikutukselle
lopettamistodennäköisyyteen kuin edellisessä kappaleessa käytetty dikotominen
tulospalkkajärjestelmän olemassaoloa mittaava muuttuja. Tulokset eivät muuttu-
neet laadullisesti, kun tulospalkkamuuttujana käytettiin keskimääräisen tulos-
palkkion suuruutta.

Lopettamisyhtälön estimointitulokset ovat taulukossa 6. Estimoidut mallit ovat
probit-malleja, joiden kertoimet on skaalattu siten, että ne voidaan tulkita lopet-
tamistodennäköisyyden muutoksiksi, kun selittävä muuttuja kasvaa yhdellä yksi-
köllä kaikkien muuttujien ollessa aineiston keskiarvon tasolla. Dikotomisten
selittävien muuttujien osalta kertoimet ovat todennäköisyyten muutoksia, kun
selittävä muuttuja kasvaa nollasta ykköseen.

                                             
6 Työpaikkojen syntymistä ja häviämistä koskevassa kirjallisuudessa käytetään termiä ”työpaikkojen
häviämisaste” (job destruction rate), joka kuvaa työpaikkojen määrän muutosta työvoimaa vähentävissä
yrityksissä. ”Henkilöstön vähennys” -muuttuja on määritelty samalla tavalla lukuun ottamatta sitä, että
työpaikkojen häviämiskirjallisuudessa työpaikkojen määrän muutos on tapana jakaa edellisen ja kuluvan
vuoden keskiarvolla, kun tässä henkilöstön määrän vähennys jaetaan siis alkuvuoden henkilöstön mää-
rällä.
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Taulukko 6. Eroamistodennäköisyyteen vaikuttavat tekijät

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000
Nainen 0.009 0.007 0.014 0.024

(0.009) (0.004)* (0.005)** (0.011)*
Ikä (vertailuryhmänä 45 – 54 -vuotiaat)
Ikä 15 – 24 0.172 0.154 0.152 0.177

(0.037)** (0.019)** (0.016)** (0.023)**
Ikä 25 – 34 0.048 0.052 0.038 0.059

(0.010)** (0.008)** (0.011)** (0.010)**
Ikä 35 – 44 0.020 0.022 0.016 0.029

(0.005)** (0.004)** (0.007)* (0.006)**
Ikä > 55 0.126 0.115 0.125 0.110

(0.014)** (0.012)** (0.012)** (0.018)**
Palvelusaika -0.007 -0.010 -0.012 -0.013

(0.003)** (0.001)** (0.001)** (0.001)**
Palvelusaika2/100 0.013 0.023 0.026 0.029

(0.006)* (0.002)** (0.002)** (0.003)**
Koulutus (vertailuryhmänä perusasteen koulutus)
Koulutustaso 3 -0.009 -0.019 -0.053 -0.009
   (alempi keskiaste) (0.008) (0.005)** (0.012)** (0.009)
Koulutustaso 4 -0.028 -0.022 -0.059 -0.015
   (ylempi keskiaste) (0.005)** (0.007)** (0.016)** (0.013)
Koulutustaso 5 -0.034 -0.028 -0.058 -0.010
   (alin korkea-aste) (0.008)** (0.006)** (0.012)** (0.014)
Koulutustaso 6 -0.045 -0.028 -0.064 -0.013
  (alempi kand. aste tai AMK) (0.014)** (0.008)** (0.011)** (0.014)
Koulutustaso 7 -0.021 -0.009 -0.049 0.002
   (ylempi kandidaattiaste) (0.015) (0.009) (0.012)** (0.014)
Koulutustaso 8 -0.034 -0.005 -0.050 -0.018
   (tutkijakoulutus) (0.023) (0.014) (0.012)** (0.018)
Yrityksen koko (1000 henkeä) 0.006 0.001 0.000 0.001

(0.001)** (0.003) (0.001) (0.001)*
Henkilöstön vähennys % 0.791 0.634 0.718 0.698

(0.033)** (0.041)** (0.032)** (0.027)**
Kuukausiansio (1000 mk) 0.003 0.002 0.001 0.002

(0.002) (0.001)** (0.001) (0.001)**
Yrityksen keskimääräinen -0.010 -0.002 0.005 0.001
    kuukausiansio (1000 mk) (0.002)** (0.002) (0.004) (0.003)
Tulospalkkaa saavien osuus -0.018 -0.032 -0.067 -0.048

(0.012) (0.015)* (0.021)** (0.019)*
Havaintojen lkm. 116 870 113 584 131 308 134 504
Lopettaneitten osuus 0.18 0.13 0.16 0.17

Taulukon luvut ovat lopettamistodennäköisyyden muutoksia, kun selittävä muuttuja kasvaa yhdellä yksi-
köllä (marginaalivaikutus). Estimaattien keskivirheet (suluissa) ovat robusteja korrelaatiolle saman yri-
tyksen eri työntekijöiden välillä. * = Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n tasolla, ** = Tilastollisesti merkit-
sevä 1 %:n tasolla. Kaikissa malleissa on taulukossa raportoitujen kertoimien lisäksi vakiotermi ja alue
(lääni) indikaattorit.
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Estimointitulosten mukaan vuosittain lopettaa eri syistä 13-18 prosenttia kaikista
otosyritysten toimihenkilöistä. Sekä nuorten että vanhojen (yli 55-vuotiaat) lo-
pettamistodennäköisyys on selvästi vertailuryhmänä olevaa 45-54 vuotiaita suu-
rempi. Liikkuvimpaan ryhmään kuuluvat odotetusti nuorimmat. 15-24
-vuotiaiden lopettamistodennäköisyys on 15-17 prosenttiyksikköä vertailuryhmää
suurempi eli noin kaksinkertainen. Vanhimmassa ryhmässä lopettamistodennä-
köisyys liittynee eläkkeelle jäämiseen, joskaan aineistossa ei lopettamissyystä ole
tietoa. Sukupuolten välillä ei ole alkuvuosina suuria eroja, viimeisinä vuosina
naisten lopettamistodennäköisyys on suurempi.

Myös palvelusajan suhteen tulokset ovat odotetun suuntaisia. Lyhimmän aikaa
yrityksessä olleet lopettavat todennäköisimmin. Senioriteetin kasvaessa lopetta-
mistodennäköisyys laskee aluksi nopeasti, mutta laskuvauhti on hidastuva (toisen
asteen termi positiivinen). Koulutuksen suhteen ei lopettamistodennäköisyydessä
ole suuria eroja. Perusasteen tutkinnon suorittaneisiin verrattuna monet kertoi-
mista ovat tilastollisesti merkitseviä, mutta kun eri koulutustasojen kertoimia ver-
rataan keskenään, erot ovat pieniä.

Yrityksen koolla on tilastollisesti merkitsevä vaikutus ensimmäisenä ja viimeise-
nä vuonna, mutta kerroinestimaatit ovat pieniä. Henkilöstön määrän vähennyk-
sellä on odotetusti voimakas vaikutus. Tätä muuttujaa on tosin vaikea tulkita.
Lähinnä muuttuja pyrkii kontrolloimaan yrityksen työvoiman kysynnän muutok-
sia. Suuri kerroin osoittaa, että suuri osa lopettamisista liittyy henkilöstön määrän
muutoksiin, jos kaikki lopettamiset korvattaisiin välittömästi uudella työnteki-
jällä, olisi muuttujan kerroin nolla.

Palkkamuuttujien kertoimet ovat mielenkiintoisia. Tulosten mukaan korkeampi
kuukausipalkka kasvattaa todennäköisyyttä lähteä yrityksestä. Estimaatti on ti-
lastollisesti merkitsevä vuosina 1997 ja 1999. Tulos lienee tulkittavissa siten, että
korkeapalkkaisilla on myös parhaat mahdollisuudet löytää uusi työpaikka. Yri-
tyksen keskimääräisen kuukausipalkan vaikutus ei sen sijaan ole systemaattinen.
Olisi voinut odottaa, että korkea keskipalkkaa maksavissa yrityksissä lopetta-
mistodennäköisyys olisi pienempi, mutta tulokset viittaavat tähän suuntaan vain
vuoden 1996 ja ehkä 1997 osalta. Vuosina 1998 ja 1999 keskipalkan kerroin on
positiivinen, joskaan ei tilastollisesti merkitsevä.

Tulospalkkauksella, sen sijaan, on systemaattinen negatiivinen vaikutus lopetta-
mistodennäköisyyteen. Yrityksessä tulospalkkoja saavien osuuden kasvu pie-
nentää lopettamistodennäköisyyttä kaikkina vuosina. Kerroin on merkitsevä
kaikkina vuosina paitsi vuonna 1996. Koska selittävä muuttuja on tulospalkkoja
saavien osuus, kerroin voidaan tulkita eroksi sellaisten muuten samanlaisten yri-
tysten välillä, jossa toisessa maksetaan kaikille tulospalkkaeriä ja toisessa ei ke-
nellekään. Tulosten mukaan siis esimerkiksi vuonna 1999 kaikki toimihenkilöt
kattavan tulospalkkajärjestelmän käyttöönotto vähentää toimihenkilöiden vaihtu-
vuutta 5 prosenttiyksiköllä. Vaikutuksen suuruudesta saa parhaiten käsityksen
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kun vertaa sitä keskimääräiseen vaihtuvuuteen, joka vuonna 1999 oli 17 prosent-
tia. Tulospalkkaus pienentää vaihtuvuutta siis reilulla neljänneksellä.

Tulospalkkauksen liikkuvuutta vähentävä vaikutus on mielenkiintoinen erityi-
sesti verrattuna yritysten keskipalkan vaikutukseen. Estimointitulosten mukaan
tulospalkkaus on selvästi yleistä palkkatason nostoa tehokkaampi tapa vähentää
työvoiman vaihtuvuutta.
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10 Lopuksi

Työmarkkinoilla tapahtui 1990-luvulla suuria muutoksia. 1990-luvun alussa lama
ravisteli kovalla kädellä suomalaisia yrityksiä. Työttömyys kasvoi nopeasti en-
nätyksellisiin mittasuhteisiin. Laman jälkeen työvoiman kysyntä on elpynyt ja
työllisyys parantunut. Samaan aikaan yritysten toimintaympäristö on muuttunut.
Euroalueeseen liittyminen vakautti valuuttakurssin ja sitoi inflaatiotavoitteen
muiden Euromaiden tasolle. Samalla mahdollisuus korjata ”ylisuurista” palkan-
korotuksista aiheutunutta inflaatiota ja kilpailukyvyn heikkenemistä devalvaati-
olla on poistunut. Myös EU-jäsenyys on vähentänyt markkinoille tulon esteitä ja
lisännyt kilpailua.

Tulospalkkauksen yleistyminen on tapahtunut samaan aikaan näiden muutosten
kanssa. On vaikea sanoa, missä määrin tulospalkkauksen yleistyminen on seura-
usta yritysten toimintayritysten muutoksesta, mutta on varsin mahdollista, että
kilpailuympäristön muutoksilla on tekemistä tulospalkkauksen yleistymisen
kanssa. Ehkä tulospalkkaus liittyy pyrkimykseen muuttaa palkanmuodostusta
joustavammaksi. Ehkä työn tuottavuudesta on tullut entistä tärkeämpi kilpailute-
kijä, ja ehkä tulospalkkauksella on pyritty nostamaan tuottavuutta. Ehkä myös
työtehtävien luonne on muuttunut siten että yhteistyö ja informaation kulku on
muuttunut entistä tärkeämmäksi ja tulospalkkajärjestelmien käyttöönotolla on
pyritty kannustamaan työntekijöitä yhteistyöhön.

Moniin yllä oleviin kysymyksiin ei löydy vastausta tästä tutkimuksesta. Sen si-
jaan tutkimus pyrkii mahdollisuuksien mukaan arvioimaan tulospalkkauksen
käyttöönoton tuottavuusvaikutuksia. Tulospalkkauksen vaikutuksia tuottavuuteen
ei ole Suomessa aikaisemmin pyritty systemaattisesti arvioimaan. Aikaisemmat
tutkimuksen perustuvat lähinnä yritysjohdon ja työntekijöiden käsityksiin järjes-
telmän toimivuudesta. Tässä tutkimuksessa yhdistettiin tietoja tulospalkkauksesta
objektiivisiin mittareihin yrityksen taloudellisesta tuloksesta. Liittämällä Teolli-
suuden ja Työnantajien laajoihin palkkatilastoihin Verohallituksen rekisteritietoja
yritysten tilinpäätöstiedoista oli mahdollista estimoida yritystason tuotantofunk-
tioita, joissa oli mukana mittareita sekä henkilöstön rakenteesta, pääomakannasta
että tulospalkkauksesta. Tulosten mukaan tulospalkkauksella ja korkeammalla
tuottavuudella on selkeä tilastollinen yhteys. Tulospalkkaa maksavat yrityksen
ovat muita vertailukelpoisia yrityksiä tuottavampia. Tuottavuusvaikutuksen suu-
ruus vaihteli jonkin verran eri estimoitujen mallien välillä. Luotettavimpana ar-
viona voinee pitää tulosta, jonka mukaan kaikki yrityksen toimihenkilöt kattavan
tulospalkkajärjestelmän käyttöönoton tuottavuutta kasvattava vaikutus on noin 10
prosenttia. Tämä arvio on myös sopusoinnussa aikaisempien kansainvälisten tu-
lospalkkauksen vaikutuksia selvittäneiden tutkimusten kanssa.

Kuten aina ei-kokeellisessa tutkimuksessa tuloksiin ei pidä suhtautua kritiikittö-
mästi. Tulospalkkaa maksavat yritykset ovat suurempia ja pääomavaltaisempia,
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maksavat parempaa palkkaa ja työllistävät enemmän toimihenkilöitä ja korkeasti
koulutettuja. Näiden tekijöiden vaikutus on tässä tutkimuksessa otettu mahdolli-
suuksien mukaan huomioon. Yritysten välillä saattaa kuitenkin olla muitakin
eroja, joita tutkimuksessa ei ole pystytty ottamaan huomioon. Nämä erot saatta-
vat vääristää tulospalkkauksen vaikutusten arviota. On kuitenkin syytä suhtautua
jossain määrin skeptisesti mahdollisuuksiin paljon luotettavammista arvioista
ilman kokeellista aineistoa.
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