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Saatteeksi 
Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut tutkimusta, mistä esitän lämpimät 
kiitokseni. 

Kiitän Tomi Kyyrää, Ossi Korkeamäkeä, Heikki Räisästä ja Anita Haatajaa mo-
nista hyödyllisistä kommenteista ja arvokkaasta palautteesta. Ensin mainitulle 
esitän erityiskiitokseni avusta tutkimuksen tilastollisen analyysin toteuttamisessa: 
Tomi Kyyrän Gauss-kielellä kirjoittama laskentaohjelma oli suureksi hyödyksi 
työssäni. 

Kiitän Palvelutyönantajat Ry:n väkeä aineiston käyttöluvasta, avusta sen tietosi-
sällön selvittämisessä ja tarkentavista huomioista työn viimeistelyvaiheessa. 

Kaikista tutkimuksessa mahdollisesti esiintyvistä puutteista vastaan luonnollisesti 
itse. 

Helsingissä 9.12.2003 

Antti Luukkonen 
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keskus, Government Institute for Economic Research, 2003, (C, ISSN 
0788-5016, No 321). ISBN 951-561-477-5. 

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan miesten ja naisten välistä palkkaeroa yksityi-
sellä palvelualalla, ja se perustuu Palvelutyönantajat Ry:n vuoden 2001 aineistoon. Ti-
lastollisessa analyysissä käytetään ns. satunnaisten vaikutusten mallia, joka ottaa 
huomioon aineiston ryhmittäisen rakenteen. Sen avulla saadaan tietoa mies- ja naisval-
taisten yritysten ja ammattien välisen palkkaeron syistä. 

Puolet 20,28 log-prosentin palkkaerosta voidaan selittää sillä, että naiset työskentelevät 
yritysten sisällä matalapalkkaisemmissa ammateissa kuin miehet. Naiset ovat myös si-
joittuneet miehiä useammin matalapalkkaisiin yrityksiin, mikä tuottaa kolmanneksen 
kokonaispalkkaerosta. Toisaalta yrityksen tai yrityksen sisäisen ammatin palkkatasoa ei 
kovin hyvin kyetä selittämään käytetyillä muuttujilla: tärkein yksikön palkkatasoa selit-
tävä tekijä on sen sukupuolijakauma. Palkkaeroa ei juurikaan voida perustella eroilla 
henkilötason ominaisuuksissa, mutta iän tuoma yleinen työkokemus kasvattaa miesten 
ansioita naisia nopeammin. 

Asiasanat: Sukupuolten palkkaero, palkkasyrjintä, segregaatio, työn vaati-
vuusluokitus, satunnaisvaikutusten malli 
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PALVELUAMMATEISSA. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimus-
keskus, Government Institute for Economic Research, 2003, (C, ISSN 
0788-5016, No 321). ISBN-951-561-477-5. 

Abstract: This study investigates gender wage gap in the private service sector of 
Finland. The data come from register of the Employers’ Confederation of Service In-
dustries in Finland (Palvelutyönantajat Ry). Random effects model is employed to take 
the grouped structure of the data into account. Modelling approach sheds light on the 
wage gap between female- and male-dominated firms and occupations. 

Half of the 20,28 log-percent wage gap can be explained by the fact that women work 
more often than men in lower-paying occupations in firms. Women are also concen-
trated in lower-paying firms, which explains one third of the wage gap. On the other 
hand the wage level of a firm or occupation remains mainly unexplained: the variable 
indicating the share of women in the unit is the best predictor of its wage level. The 
wage gap can’t be justified with the variables controlling individual characteristics, but 
the work experience gained through aging contributes stronger to the wages of women 
than to the wages of men. 

Key words: Gender wage gap, wage discrimination, sex segregation, job 
complexity level, random effects model 



 



Yhteenveto 

Tutkimuksessa analysoidaan miesten ja naisten palkkaeroa yksityisellä palvelu-
alalla. Tutkittava ansiokäsite on säännöllisenä toistuva tuntiansio. Empiirinen 
analyysi perustuu Palvelutyönantajat Ry:n vuoden 2001 henkilötason aineistoon, 
joka käsittää 200 000 työntekijän tiedot. 

Perinteisessä empiirisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa on havaittu, että 
miesten ja naisten erilainen sijoittuminen yrityksiin, ammatteihin ja toimialoille 
selittää voimakkaasti keskipalkkojen välistä eroa, koska naisvaltaisiin yksiköihin 
liittyy usein miesvaltaisia yksiköitä matalampi palkka. Tutkimuksessa syvenne-
tään tämän segregaationa tunnetun ilmiön analyysiä kahdella tavalla. Ensinnäkin 
ammattijaottelu tihennetään yritysten sisälle. Näin menetellään, koska on ilmeis-
tä, että ammattien tosiasiallinen sisältö vaihtelee yrityksittäin. Tutkimuksessa 
käytetään tällaisesta yrityksen sisäisestä ammatista nimitystä työsolu. Lisäksi 
käytetään tavanomaisesta poikkeavaa mallinnustekniikkaa. Sen ansiosta voidaan 
ottaa huomioon tekijät, jotka määrittävät mies- ja naisvaltaisten yksiköiden palk-
katasoa. Tutkimuksessa otetaan myös työn vaativuus huomioon erityisellä tätä 
tarkoitusta varten kehitetyllä mittarilla. 

Sukupuolten keskipalkkojen välinen ero analysoidussa aineistossa on 20,28 log-
prosenttia. Tutkimuksen kuvailevan osion keskeinen tulos on, että miehet ja nai-
set työskentelevät yksityisellä palvelualalla selvästi erilaisissa tehtävissä. Segre-
gaatio on luonteeltaan pääasiassa hierarkista: miehet ovat naisia useammin 
esimies- ja johtotehtävissä, kun taas naiset ovat yliedustettuja suorittavassa por-
taassa. Tämä näkyy myös siten, että käytetyn vaativuusmittarin valossa miehet 
tekevät naisia vaativampaa työtä. Sen sijaan työntekijän inhimillistä pääomaa 
mittaavissa henkilötason ominaisuuksissa ei ole kovin suuria systemaattisia eroja 
sukupuolten välillä. 

Tutkimuksessa palkkaero jaetaan hajotelmien avulla neljään osaan. Puolet palk-
kaerosta voidaan selittää työsolutason segregaatiolla. Miehet siis työskentelevät 
yritysten sisällä keskimäärin naisia useammin korkeapalkkaisissa ammateissa. 
Yritystason segregaatio selittää kolmanneksen palkkaerosta, koska sama ilmiö 
toistuu myös yritysten kohdalla. Palkkaeroa ei juurikaan voida perustella eroilla 
miesten ja naisten inhimillistä pääomaa mittaavissa ominaisuuksissa. Sen sijaan 
samassa yrityksessä samassa ammatissa työskentelevien miesten ja naisten välillä 
esiintyy ns. työsolun sisäistä palkkaeroa 3,7 log-prosentin verran, kun kontrolloi-
daan työntekijöiden inhimillistä pääomaa. Tämä muodostaa vajaan viidesosan 
kokonaispalkkaerosta. 

Käytettävän mallinnustekniikan ansiosta palkkaeron neljä komponenttia voidaan 
edelleen jakaa eri muuttujille. Jos esimerkiksi miehet työskentelevät naisia use-
ammin suuryrityksissä, joissa maksetaan pienyrityksiä suurempia palkkoja, on 



yrityksen kokoa mittaavalla muuttujalla vaikutusta yritystason segregaation palk-
kavaikutuksen taustalla. 

Työsolutason segregaatio tuottaa puolet palkkaerosta. Naisvaltaisten työsolujen 
matalapalkkaisuutta ei kuitenkaan voida juurikaan selittää työn vaativuudella, 
työntekijöiden osaamisella tai muilla työsolua kuvaavilla seikoilla: työsolun 
palkkataso palautuu enimmäkseen sen sukupuolijakaumaa kuvaavaan muuttu-
jaan. Naisvaltaisiin työsoluihin näyttäisi siis liittyvän miesvaltaisia työsoluja ma-
talampi palkka pääasiassa joistain havaitsemattomista (eli käytetyillä muuttujilla 
selittymättömistä) syistä. 

Yritystason segregaation osalta voidaan todeta, että siinäkin naisten suuri osuus 
yrityksen työvoimasta on tärkein sen matalaa palkkatasoa selittävä tekijä. Mel-
kein vastaava vaikutus on sillä, että miehet ovat päätyneet naisia useammin yri-
tyksiin, joissa on runsaasti esimiehiä ja johtajia. Valikoitumisella kaupan alan 
matalapalkkaisiin yrityksiin taas on päinvastainen vaikutus, koska miehet ovat 
päätyneet niihin naisia useammin. 

Yritysten sijoittumisella pääkaupunkiseudun kuntiin on yllättävän suuri vaikutus 
kokonaispalkkaeroon. Ilmiötä voidaan luonnehtia siten, että yksityisellä palve-
lusektorilla vallitsee niin sanottu pääkonttoriefekti. Miehet ovat sijoittuneet naisia 
useammin esimies- ja johtajatasolle, joihin liittyvät työt tehtäneen suorittavaa 
porrasta useammin pääkonttoreissa. Ne taas sijaitsevat usein pääkaupunkiseudul-
la, jossa maksetaan korkeiden elinkustannuksien vuoksi muuta maata suurempia 
palkkoja. Koska pääkaupunkiseudulla on muuta maata korkeampi hintataso, tar-
koittaa edellä mainittu piirre sitä, että sukupuolten ostovoimakorjattu reaalipalk-
kaero on yllättäen jonkin verran pienempi kuin nimellispalkkaero. Jos kuntien 
kalleusluokittelu todella heijastelee aitoja hintaeroja, voidaan miesten ja naisten 
reaalipalkkojen väliseksi eroksi arvioida noin 18 log-%, kun nimellispalkkaero 
on hiukan yli 20 log-%. Kääntäen voidaan sanoa, että alueellisten hintatasoerojen 
huomioiminen työehtosopimuksissa on osaltaan kasvattanut sukupuolten nimel-
lispalkkaeroa pääkonttoriefektin kautta. 

Miesten ja naisten henkilötason ominaisuuksissa ei juuri ole systemaattisia eroja, 
joten ne eivät selitä palkkaeroa. Työsolun sisäisen palkkaeron taustalla näyttää 
olevan kaksi tekijää. Ensinnäkin naisilla on 3,6 log-prosentin suuruinen lasken-
nallinen alkupalkkaetu miehiin nähden. Toisin sanoen matalasti koulutetuilla ja 
aivan työuransa alussa olevilla nuorilla naisilla arvioidaan olevan hienoista palk-
kaetua vastaavassa tilanteessa oleviin miehiin verrattuna. Toisaalta iän tuoma 
yleinen työkokemus kasvattaa naisten ansioita selvästi miehiä hitaammin. Pal-
kanmuodostuksen piirteet vaikuttavat eri suuntiin, ja työsolun sisäinen palkkaero 
syntyy pääasiassa niiden summana. 
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1 Johdanto 

Miehet saavat keskimäärin naisia korkeampaa palkkaa käytännössä kaikilla työ-
markkinoilla. Suomessa miesten keskipalkka on jopa muutamia kymmeniä pro-
sentteja naisten keskipalkkaa suurempi riippuen siitä, mitä talouden sektoria 
tarkastellaan. Vaikka naisten osallistumisella työelämään on maassamme pitkät 
perinteet, ei Suomi sukupuolten palkkaeron suhteen juurikaan poikkea muista 
teollisuusmaista. (Korkeamäki – Kyyrä 2002, 3.) Tämä on herättänyt vilkasta 
yhteiskunnallista keskustelua palkkaeron syistä ja toimenpiteistä, joilla sitä voi-
taisiin parhaiten kaventaa. 

Sukupuolten välinen palkkaero on monimutkaisen prosessin lopputulos, ja sitä on 
tutkittu paljon. Taloustieteessä keskipalkkojen ero palautetaan tyypillisesti 
OLS-regressiomallilla eroihin miesten ja naisten hankkimassa inhimillisessä pää-
omassa, jota kuvataan yleensä ikää, koulutusta ja työkokemusta mittaavilla muut-
tujilla. Palkanmuodostuksessa voi myös olla eroja, eli inhimillisen pääoman 
palkkaa kasvattava vaikutus saattaa riippua sukupuolesta. Näiden kahden tekijän 
keskinäistä suhdetta arvioidaan yleensä ns. Oaxaca-hajotelmalla (Oaxaca 1973, 
693–709). Toisaalta miehet ja naiset ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti eri teh-
täviin, yrityksiin ja toimialoille. Tämä segregaationa tunnettu ilmiö on myös 
merkittävä palkkaeron lähde, koska miesvaltaisissa tehtävissä on tyypillisesti 
naisvaltaisia tehtäviä korkeammat palkat. Erityisesti sukupuolten segregoi-
tuminen palkkaukseltaan erilaisiin ammatteihin on osoittautunut tärkeäksi palk-
kaeron syyksi (Vartiainen 2001, 21–28; Korkeamäki – Kyyrä 2003, 3). 

Ammatillisen segregaation aiheuttamaa palkkaeron komponenttia voidaan arvi-
oida lisäämällä tilastollisiin palkkamalleihin ja Oaxaca-hajotelmiin ammattia 
osoittavat indikaattorimuuttujat1. Tällaiseen OLS-palkkamalliin ei kuitenkaan 
voida lisätä ammatti-indikaattorien rinnalle muita ammattia kuvaavia muuttujia. 
Niinpä ei saada selville, mitkä tekijät ovat johtaneet naisvaltaisten ammattien 
matalapalkkaisuuteen. Lisäksi tilastollisessa päättelyssä voi syntyä ongelmia. 
OLS-regression tilastolliset tunnusluvut perustuvat keskeisesti oletukseen, jonka 
mukaan havainnot ovat toisistaan riippumattomia. On kuitenkin ilmeistä, että 
esimerkiksi saman yrityksen havaintoyksiköt ovat keskenään korreloituneempia 
kuin aineistosta satunnaisesti valitut havainnot. (Korkeamäki ym. 2003, 3–5.) 
Todennäköisesti myös ammatin tosiasiallinen sisältö vaihtelee yrityksittäin. Esi-
merkiksi kirjanpitäjän toimenkuvaan saattaa kuulua hyvinkin erilaisia tehtäviä 
riippuen siitä, työskenteleekö hän pienessä vai suuressa yrityksessä. Tällöin 
pelkkä ammattinimikkeistö ei kykene huomioimaan tarkasti työn ominaispiirtei-
tä. 

                                              
1 Selkeä ja yleistajuinen esitys Oaxaca-hajotelman käytöstä ja indikaattorimuuttujista sen yhteydessä 
löytyy julkaisusta Vartiainen 2001 (9-18). 
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Tämä tutkimus käsittelee sukupuolten palkkaeroa yksityisellä palvelualalla. Sitä 
on tutkittu suhteellisen vähän, koska valtaosa Suomea koskevista palkkaerotut-
kimuksista on tarkastellut teollisuussektoria. Tavanomaista palkkaeron analyysiä 
tarkennetaan tihentämällä ammattijaottelu yritysten sisälle: työssä vertaillaan ti-
lastollisin tekniikoin miehiä ja naisia, jotka toimivat samassa ammatissa saman 
työnantajan palveluksessa (Groshen 1991, 458). Jatkossa tällaiseen yrityksen si-
säiseen tehtävään viitataan termillä työsolu (engl. job-cell). Lisäksi selvitetään, 
mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen ja työsolun palkkatasoon. Jotta näin voitaisiin 
tehdä, käytetään palkanmuodostuksen mallintamiseen OLS-regression sijasta 
GLS-regressiota Korkeamäen ja Kyyrän esittämällä tavalla (2003, 18–21). Koska 
siinä käytetään kolmiportaista virhetermiä, voidaan sen puitteissa myös ottaa 
huomioon aineiston ryhmittäinen rakenne ja havaintojen korreloituneisuus yritys-
ten ja työsolujen sisällä (mts. 19–20). 

Eräs keskeinen työsolun palkkatasoa määrittävä tekijä on työn vaativuus. Tätä 
palkanmuodostuksen piirrettä on hyvin vaikea ottaa huomioon tilastollisessa ana-
lyysissä, koska vaativuusluokitukset vaihtelevat huomattavasti työehtosopimuk-
sittain. Käsillä olevassa tutkimuksessa työn vaativuuden kontrollointiin käytetään 
julkaisussa Luukkonen (2003) esiteltyä menetelmää. Se tiivistää periaatteessa 
satoja indikaattorimuuttujia vaativan ordinaaliasteikollisen työn piirteen yhteen 
vaativuutta mittaavaan jatkuvaan muuttujaan, joka on helposti tulkittavissa ja 
käytettävissä. (mts. 19–23.) 

Seuraavassa luvussa esitellään aineisto ja tilastollista analyysiä varten johdetut 
muuttujat. Samalla esitellään työn vaativuuden kontrollointiin käytetty menetel-
mä. Kolmannessa luvussa muodostetaan yleiskuva aineistosta ja havainnolliste-
taan miesten ja naisten tekemää erilaista työtä yksityisellä palvelusektorilla. 
Neljännessä luvussa esitellään inhimillisen pääoman teoriaan perustuvat palkka-
mallit ja -hajotelmat, ja saadut tulokset raportoidaan luvussa viisi. Luvussa kuusi 
tehdään yhteenveto havainnoista ja vertaillaan niitä muun palkkaerotutkimuksen 
kanssa. 
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2 Aineisto 

2.1 Syntyhistoria, rajaukset ja yleistettävyys 

Tutkimuksen analyysi perustuu Palvelutyönantajat ry:n (PT) henkilötason palk-
ka-aineistoon vuodelta 2001. PT on yksityisiä palvelualoja edustava keskusjärjes-
tö, jonka vajaassa kymmenessä tuhannessa jäsenyrityksessä työskentelee 
yhteensä 380 000 henkilöä koko yksityisen palvelusektorin lähes 900 000 työlli-
sestä. (PT 2003.) PT tekee jäsenyrityksilleen vuosittain lokakuussa palkkatiedus-
telun, joka koskee kaikkia yritykseen työsuhteessa olevia toimihenkilö- ja 
työntekijäryhmiä2 lukuunottamatta yritysten toimitusjohtajia, omistajia tai ulko-
mailla työskenteleviä. Myös alle kuukauden työsuhteessaan olleet on rajattu ky-
selyn ulkopuolelle, eikä se myöskään koske vanhempainlomalla, sairaslomalla tai 
pakkolomalla olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut palkkatuloja tilastointikuu-
kauden aikana. (PT 2001, 3.) 

Käsillä olevan tutkimuksen analyysi rajattiin täysi-ikäisiin henkilöihin, jotka te-
kevät töitä yli 8 tuntia viikossa, ja joiden säännöllisen työajan kuukausipalkka 
ylittää 200 euroa. Alle viiden hengen yritykset suljettiin niinikään  tarkastelun 
ulkopuolelle. Näiden lisärajausten myötä lähtöaineiston 200 424 henkilöstä jäi 
jäljelle 189 251 henkilöä, joista miehiä on 30 ja naisia 70 prosenttia. He muodos-
tavat jossain määrin valikoituneen otoksen yksityisen palvelusektorin koko työ-
voimasta: yritykset ovat valikoituneet PT:n jäseniksi, eikä toisaalta aivan kaikista 
niiden työntekijöistä saada palkkakyselyn kautta tietoja. On syytä olettaa, että 
kumpikaan näistä prosesseista ei ole satunnainen, mikä on otettava huomioon 
yleistettäessä tutkimuksen tuloksia koko yksityistä palvelusektoria koskeviksi. 

2.2 Analysoitava palkkakäsite 

Analysoitavan ansiokäsitteen lähtökohdaksi valittiin säännöllisen työajan kuu-
kausipalkka. Se sisältää ne henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka toistuvat kuu-
kausittain samansuuruisina. Sen sijaan se ei sisällä yli- ja lisätyöstä maksettavia 
eriä, lomarahaa, päivärahoja, luontoisetuja, provisioita tai tulospalkkioita. (PT 
2001, 5.) Suppean ansiokäsitteen käyttöön päädyttiin siksi, että miehet tekevät 
tyypillisesti naisia enemmän ylitöitä, ja laajan ansiokäsitteen käyttö saattaisi vää-
ristää tuloksia (Vartiainen 2001, 22–23; Korkeamäki ym. 2002, 6–7). 

Työntekijän tuntipalkka laskettiin säännöllisen työajan kuukausipalkasta viikoit-
taisen työajan perusteella, ja selitettävä muuttuja on euroissa ilmaistun tuntipal-
kan luonnollinen logaritmi. Aineistossa miesten keskituntipalkka on 12,9 ja 

                                              
2 PT:n aineistossa on sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä. Jatkossa tätä erottelua ei tehdä, vaan aineis-
ton havaintoyksiköihin viitataan yleisesti termillä työntekijä. 
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naisten 10,5 euroa. Tuonnempana laskettavat hajotelmat koskevat logaritmisten 
keskituntipalkkojen eroa, joka on 0,2028 eli 20,28 log-prosenttia (log-%). 

2.3 Työntekijän inhimillistä pääomaa kuvaavat muuttujat 

Työntekijän inhimillistä pääomaa kuvaaviin muuttujiin kuuluvat ikä ja voimassa 
olevan työsuhteen kesto. Jälkimmäinen laskettiin työsuhteen alkuhetken ja ai-
neiston keruuhetken välisenä erotuksena, ja molempien mittayksikkö on vuosi. 
Ikä mittaa työntekijän yleistä työkokemusta ja voimassa olevan työsuhteen kesto 
hänen erikoistumistaan nykyiseen tehtäväänsä. PT:n aineistosta löytyy myös tieto 
työntekijän saamasta muodollisesta koulutuksesta. Suoritettu tutkinto muunnet-
tiin koulutusvuosiksi arvioimalla kuinka kauan tutkinnon suorittaminen keski-
määrin kestää (Asplund 1993, 13; Tilastokeskus 2003). Lisäksi kaupalliselle 
koulutukselle tehtiin indikaattorimuuttuja, koska etukäteen odotettiin, että siitä 
olisi erityistä hyötyä yksityisen palvelualan tehtävissä. 31 prosentilta aineiston 
työntekijöistä puuttuu koulutustieto. Kun tätä joukkoa tutkittiin tarkemmin, ha-
vaittiin, että keskituntipalkka on siinä tarkalleen yhtä suuri kuin peruskoulutuk-
sen saaneiden keskuudessa. Tämä viittaa siihen, että suurin osa puuttuvista 
koulutustiedoista selittyy ilmeisesti sillä, että peruskoulutusta ei yksinkertaisesti 
ole merkitty koulutukseksi, kun yritykset ovat vastanneet palkkatiedusteluun. 
Niinpä puuttuvat koulutustiedot korvattiin peruskoulutusta vastaavalla määrällä 
koulutusvuosia (9 vuotta). 

Regressiovakio ilmaisee, kuinka paljon työntekijän palkaksi arvioidaan, kun 
kaikki selittäjät saavat arvon nolla. Naisindikaattorin kerroin kuvaa miesten ja 
naisten palkkaeroa samassa tilanteessa. Tämän vuoksi inhimillistä pääomaa mit-
taavia muuttujia ei käytetty regressioissa sellaisenaan, vaan työntekijän iästä vä-
hennettiin 18 ja koulutusvuosista yhdeksän vuotta. Näin saatiin kaikkien kolmen 
inhimillistä pääomaa mittaavan muuttujan minimiarvoksi nolla. Skaalaus tehtiin, 
jotta regressiovakio ja naisindikaattorin kerroin saisivat mielekkään tulkinnan. 
(Luukkonen 2003, 17–18 ja 37.) Aineistoon sovitettavaan regressiomalliin skaa-
laus ei sen sijaan vaikuta. Jatkossa sitä ei mainita enää erikseen: seuraavassa lu-
vussa viitataan skaalaamattomiin muuttujiin, ja luvun 4 ja 5 palkkamalleissa taas 
on käytetty skaalattuja muuttujia. Iän ja työsuhteen keston laskevien rajatuottojen 
huomioimiseksi muodostettiin niiden (skaalattujen arvojen) neliöjuurimuunnok-
set. 

2.4 Luokittelevat muuttujat 

Työntekijät jakautuvat työnantajaliiton mukaan yhdeksälle alalle, jotka ilmenevät 
kuviosta 1 ja liitteestä 1. Palkkamalleja varten luotiin indikaattorimuuttujat jokai-
selle alalle, ja tietotekniikka jätettiin referenssiluokaksi. Kauppa on aineiston 
suurin ala melkein 40 prosentin osuudellaan, ja toiseksi suurin ala on pankkitoi-
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minta. Erityispalvelujen ala on melko kirjava. Sen suurimmat ryhmät ovat huo-
linta-ala, matkatoimistoala, kotieläinjalostus, neuvonta-ala, ammatilliset aikuis-
koulutuskeskukset, metsälautakunnat, työvoimaa vuokraavat yritykset ja 
tilitoimistot. 

Kuvio 1. Alat 

39,6 %

13,4 %
11,2 %

9,5 %

7,0 %

5,9 %

5,4 %
4,7 % 3,2 %

Kauppa
Pankki
Hotelli ja ravintola
Erityispalvelut
Vakuutus
Terveyspalvelut
Tietotekniikan palvelut
Sosiaaliala
Apteekki

 

Työskentelykunnat on jaettu kolmeen kalleusluokkaan: pääkaupunkiseutuun, 
muihin elinkustannuksiltaan kalliisiin kuntiin ja loppuihin kuntiin (PT 2001, 3 ja 
7). Kahdelle ensin mainitulle luokalle tehtiin indikaattorimuuttujat, ja viimeksi 
mainittu jätettiin referenssiluokaksi. Jotkut suurimmista yrityksistä toimivat use-
ammalla paikkakunnalla, ja kalleusluokka vaihteli yrityksen sisällä. Koska tuon-
nempana esiteltävissä regressioissa käytetään yritystä kuvaavia muuttujia, jaettiin 
tällaiset yritykset osiin kalleusluokan mukaan. Näin saatiin yritysten sijaintitiedot 
yrityskohtaisiksi vakioiksi. Periaatteessa voitaisiin puhua toimipaikoista, mutta 
selkeyden vuoksi jatkossa käytetään termiä yritys. Koska niitä on aineistossa 3 
885 kappaletta, on keskimääräinen yrityskoko melko pieni – noin 49 henkilöä. 

PT:n aineiston ammattikoodi on tarpeettoman yksityiskohtainen käytettäväksi 
tässä tutkimuksessa sellaisenaan. Se mm. erottelee monesti toisistaan eri pituisis-
sa työsuhteissa olleet saman ammatin harjoittajat, esimerkiksi 1, 3, 5, 8 tai 11 
vuotta työsuhteessaan olleet varastotyöntekijät. Vastaavasti eri palkkaryhmissä 
olevat saman ammatin harjoittajat on paikoitellen erotettu toisistaan. Näin jaotel-
lut luokat yhdistettiin, koska työkokemuksen ja palkkaryhmän vaikutus ansioihin 
otetaan tässä analyysissä huomioon jatkuvien muuttujien avulla. Lisäksi muuta-
mat harvinaisimmista toisiaan muistuttavista ammateista yhdistettiin, jolloin saa-
tiin niiden lopulliseksi määräksi 367. Harjoittelijoille tehtiin indikaattorimuuttuja. 
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2.5 Työn vaativuus 

Palvelualan työntekijöiden palkkoja säädellään työehtosopimuksilla. Niistä löy-
tyy yleensä palkkataulukot, joissa on määritelty, kuinka suurta palkkaa kuhunkin 
palkkaryhmään kuuluvalle työntekijälle vähintään pitää maksaa. Monissa työeh-
tosopimuksissa palkkataulukot ovat kaksiulotteisia matriiseja, joissa työntekijän 
palkkaryhmä määräytyy sekä työn vaativuuden että työsuhteen keston perusteel-
la. (Finlex 2003.) Koska jälkimmäisen vaikutus palkkaan otetaan tässä tutkimuk-
sessa huomioon jatkuvan muuttujan avulla, keskityttiin tällaisten taulukoiden 
osalta ainoastaan työn vaativuutta mittaavaan asteikkoon. Joissakin työehtosopi-
muksissa taas on käytössä joko työsuhteen kestoon tai työn vaativuuteen perus-
tuva yksiulotteinen palkkaryhmittely (Finlex 2003). 

Työn vaativuus on keskeinen tekijä palvelualan työntekijöiden palkanmuodos-
tuksessa. Ryhmittelyt kuitenkin vaihtelevat työehtosopimuksittain, ja paikoitellen 
yhdessäkin sopimuksessa voi olla useita eri pituisia vaativuusasteikoita. (Finlex 
2003.) Ne eivät ole sellaisenaan vertailukelpoisia, mutta toisaalta ei ole järkevää 
luoda jokaisen asteikon jokaiselle portaalle omaa indikaattorimuuttujaa. Tyypilli-
sessä palvelualojen vaativuusasteikossa on kuusi porrasta, ja aineistossa on 
kymmeniä asteikkoja (ks. liite 1). Kun tämä moninaisuus otetaan huomioon, tar-
vittaisiin satoja indikaattorimuuttujia yhden ainoan työn piirteen kontrollointiin. 
Julkaisussa Luukkonen (2003) ratkaistaan sama ongelma teollisuuden toimihen-
kilöiden osalta (19–23), ja niinpä selvitettiin, soveltuisiko vastaava tekniikka 
myös palveluammatteihin. Esitellään ensin kyseinen menetelmä suoralla lainauk-
sella mainitusta julkaisusta: 

”Ongelmaa lähdettiin ratkomaan etsimällä Valtion Säädöstietopankki Finlexistä (Finlex 
2003) eri alojen työehtosopimuksia, jotka olivat voimassa vuoden 2000 lopussa. Niistä 
löytyi yleensä palkkataulukot, joissa oli määritelty kuinka suurta palkkaa kuhunkin vaa-
tivuusluokkaan kuuluvalle toimihenkilölle pitää vähintään maksaa. Eri työehtosopimus-
ten taulukoita tutkimalla havaittiin hyödyllinen ja tarkasteluja yksinkertaistava yhteys 
työn vaativuuden ja palkan välillä. Toimihenkilön siirtyminen häntä koskevalla asteikol-
la yhtä pykälää korkeampaan luokkaan johtaa yleensä hänelle kuuluvan palkan nousuun 
likimain vakioisella prosentilla. Tällöin palkka kasvaa eksponentiaalisesti siirryttäessä 
luokka kerrallaan vaativuusasteikon alimmalta portaalta ylimmälle. Kun siirrytään käyt-
tämään selitettävänä muuttujana palkan logaritmia, syntyy sen ja toimihenkilön tekemän 
työn vaativuuden välille lineaarinen riippuvuus, mitä kuvio 4 havainnollistaa. Siinä on 
oletettu, että alalla 1 on käytössä 5-portainen, alalla 2 kymmenportainen ja alalla 3 15-
portainen työn vaativuusluokitus. Alinta luokkaa on merkitty 1:llä. Vasemmanpuolei-
sessa osassa kuviota palkka kasvaa vakioisella alakohtaisella prosentilla siirryttäessä 
alemmasta yhtä ylempään vaativuusluokkaan. Oikeanpuoleisessa osassa on siirrytty 
tarkastelemaan palkan logaritmia, joka riippuu työn vaativuusluokasta lineaarisesti. Sen 
kerroin on sopimusalakohtainen: jotta likimain sama palkkavaihtelu saataisiin katettua 
eripituisilla asteikoilla, täytyy alalla 1 vaativuusluokan muutokseen liittyä suurempi 
palkankorotus kuin alalla 3. 
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Kuvio 4. Palkan riippuvuus vaativuusluokasta 

(…) 

Ordinaaliasteikollista vaativuusluokitusta voidaan siis käyttää jatkuvana selittäjänä, 
mutta se ei vielä ratkaise koko ongelmaa. Koska luokitukset vaihtelevat aloittain ja li-
säksi monilla sopimusaloilla on käytössä useampia asteikkoja, tarvittaisiin työn vaati-
vuuden kontrollointiin edelleen 55 jatkuvaa muuttujaa. Kuvion 4 havainnollistamasta 
syystä kerroin on yleensä sitä pienempi, mitä enemmän asteikossa on luokkia. Tähän 
havaintoon perustuen johdettiin lineaarinen muunnos, joka yhdenmukaistaa vaativuus-
luokitukset. Koskekoon jotakin tiettyä toimihenkilöä työehtosopimus, jossa vaativuusas-
teikko on z,...,2,1  siten, että 1 on sen alin ja z  korkein luokka. Olkoon edelleen 

{ }zx ,...,2,1∈  kyseisen toimihenkilön tekemän työn vaativuus. Tällöin hänen tekemänsä 
työn yleisvaativuus on 

(11) ).109()1( 1 −+−= − zxzylva  

Toimihenkilön työn vaativuutta alunperin kuvannut luku x  on nyt skaalattu häntä kos-
kevan vaativuusasteikon pituudella: moniportaiset asteikot kutistetaan ja lyhyet asteikot 
venytetään välille 1 - 10. Muunnos johdettiin siten, että alin luokka kuvautuu aina yh-
deksi ja ylin kymmeneksi riippumatta alkuperäisen asteikon pituudesta. Loput lähtöas-
teikon luokat kuvautuvat desimaaliluvuiksi, ja ne sijaitsevat tasaisesti yhden ja 
kymmenen välillä. Kyseinen väli valittiin muunnoksen arvojoukoksi, koska tyypillisin 
teollisuuden toimihenkilöillä käytettävä vaativuusasteikko on juuri kymmenportainen. 
Olkoon työehtosopimuksessa esimerkiksi kuusiportainen vaativuusluokitus. Tällöin 

6=z  ja muunnoskaavaksi (11) saadaan 

(12) ).49()5( 1 −= − xylva  

Palkka Log(palkka)

Ala1 Ala2 Ala3 

Vaativuusluokka Vaativuusluokka

Ala1 Ala2 Ala3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Muuttujan ylva saamat arvot ovat nyt 1 - 2,8 - 4,6 - 6,4 - 8,2 - 10 vastaten kuutta alkupe-
räistä luokkaa. 

Muunnos (11) kutistaa moniportaisia ja venyttää lyhyitä asteikkoja siten, että niiden 
kulmakertoimet muuttuvat likimain samoiksi. Kuviossa 4 alan 1 kerroin laskisi, koska 
sen kohdalla vaaka-akselia venytettäisiin ja alan 3 kerroin kasvaisi, koska sen vaaka-
akselia kutistettaisiin. Alalla 2 arvot pysyisivät ennallaan, koska siellä käytetään jo val-
miiksi kymmenportaista asteikkoa. Skaalauksen (11) ansiosta ei tarvitse käyttää joka 
asteikolle omaa vaativuusmuuttujaa, vaan ylvaa voidaan käyttää selittäjänä sellaise-
naan. Satoja indikaattorimuuttujia vaativa ordinaaliasteikollinen työn piirre saadaan 
tiivistettyä yhteen jatkuvaan muuttujaan. Lisäksi ylva on helposti tulkittavissa. Se ilmai-
see yksinkertaisesti toimihenkilön sijainnin häntä koskevalla välille 1 - 10 skaalatulla 
vaativuusasteikolla. Erilaiset vaativuusasteikot saadaan yhteismitallisiksi ja keskenään 
vertailukelpoisiksi.” (Luukkonen 2003, 20–22.) Lisäksi julkaisussa tuodaan esiin, 
että ylvan käytön yhteydessä on kontrolloitava asteikkojen välisiä palkkatasoero-
ja (mts. 23). Havainnollisuuden vuoksi kuvion 4 oikea puoli on piirretty siten, 
että alkupalkat ovat eri aloilla samat. Tosiasiassa tilanne on ylvan soveltamisen 
jälkeen suurin piirtein kuvion 2 mukainen: vaativuusmittarin valossa samanlai-
siin eri alojen tehtäviin voi liittyä eri palkat, koska alkupalkat vaihtelevat as-
teikoittain. Niitä on kontrolloitava tavalla tai toisella. Em. julkaisussa se tehdään 
yritys-, ala- ja tehtäväindikaattoreilla (mts. 24- 26). 

Kuvio 2.  Palkanmuodostus ylvan soveltamisen jälkeen 

Log(palkka)

Ylva 

Ala1

Ala2

Ala3

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

Etukäteen ei ollut mitenkään itsestään selvää, että edellä esitelty tekniikka työn 
vaativuuden mittaamiseksi sopii myös PT:n palkka-aineistoon. Siksi tutkittiin 
Valtion Säädöstietopankki Finlexistä (Finlex 2003) löytyvät yksityisen palvelu-
alan työehtosopimukset3. Niiden palkkataulukoista havaittiin, että niissäkin tois-
                                              
3 Monilta aloilta ei enää tutkimuksen suoritusajankohtana (kesä ja syksy 2003) löytynyt vuoden 2001 
lokakuussa voimassa ollutta työehtosopimusta, vaan uudempi versio. Tämä ei liene suuri puute, koska 
palkkataulukot muuttuvat suhteellisen harvoin. Useimmiten palkkoja vain tarkistetaan hiukan ylöspäin. 
Monesti asteikot myös selvisivät suoraan aineiston perusteella. 
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tuu likimääräinen asteikoittainen log-lineaarinen riippuvuus. Asteikoiden kulma-
kertoimet ovat myös tyypillisesti sitä pienempiä, mitä enemmän asteikossa on 
luokkia, mikä vastaa kuvion 4 tilannetta. Koska nämä kaksi edellytystä täyttyivät, 
päätettiin työn vaativuuden kontrollointiin käyttää edellä esiteltyä menetelmää4. 
Se luonnollisesti yksinkertaistaa todellista tilannetta: palkan riippuvuus työn vaa-
tivuudesta ei ole kaikkialla täysin log-lineaarinen, eivätkä kertoimet muutu täysin 
samoiksi skaalauksella (11). Täydellisesti vaativuusmittari toimii silloin, kun 
palkan logaritmin vaihteluväli on kaikissa asteikoissa identtinen. Tutkittujen 
palkkataulukoiden valossa näyttäisi siltä, että vaativuusmittari soveltuu teolli-
suussektorin toimihenkilöille jonkin verran paremmin kuin yksityiselle palvelu-
alalle: ensin mainitussa se toimii erinomaisesti, kun taas jälkimmäistä voidaan 
luonnehtia siten, että soveltuvuus on kohtalainen. 

Palkkataulukoita tutkittaessa tehtiin kolme muutakin kiintoisaa huomiota yksityi-
sen palvelualan palkanmuodostuksesta. Jo mainituista kaksiulotteisissa palkka-
taulukoista voidaan karkeistaen sanoa, että työkokemuksesta ja työn 
vaativuudesta palkitseminen on tällaisissa taulukoissa kääntäen verrannollista. 
Jos työkokemuksen lisääntyminen johtaa taulukossa suureen ansioiden nousuun, 
on työn vaativuudella usein vähäisempi rooli ja päinvastoin. Tämä on intuitiivi-
sesti luonteva havainto. Koska työkokemuksen karttuessa yleensä edetään vaati-
vampiin tehtäviin, ovat piirteet selvästi ja positiivisesti korreloituneita. Tällöin ei 
kannata palkita molemmista ominaisuuksista avokätisesti, sillä se johtaisi liian 
jyrkkiin työkokemus-palkka (tai vaihtoehtoisesti vaativuus-palkka) -profiileihin. 
Yksiulotteiset joko työkokemukseen tai työn vaativuuteen perustuvat asteikot 
voitaisiin oikeastaan tulkita tämän periaatteen äärimmäisiksi ilmentymiksi: niissä 
taulukon toinen dimensio on surkastunut kokonaan pois. 

Näyttäisi myös siltä, että palkkataulukoissa toistuu työsuhteen keston osalta jok-
seenkin sama rakenne kuin työn vaativuudessakin. Asteikot ovat suurin piirtein 
log-lineaarisia, ja kulmakertoimet yleensä sitä suurempia, mitä vähemmän as-
teikossa on luokkia. Aineistoon hyvin sopiva tilastollinen palkkamalli saataisiin 
siis rakennettua käyttämällä sekä työn vaativuutta mittaavaa muuttujaa että vas-
taavaa, välille 1–10 skaalattua työntekijän senioriteettia mittaavaa muuttujaa. 
Tässä tutkimuksessa päätettiin kuitenkin käyttää tavanomaista työsuhteen keston 
vuosina ilmaisevaa muuttujaa, koska se on helpompi tulkita. 

Kolmas havainto on, että työn vaativuuden ja palkan välinen yhteys on yksityi-
sellä palvelualalla jonkin verran väljempi kuin teollisuuden toimihenkilöillä. 
Viimeksi mainittujen työehtosopimuksissa on usein esimerkiksi lueteltu tarkkoja 
työn arviointikriteerejä, kuten sen rasittavuus, sen tuoma vastuu tai sen vaatima 
asiantuntemus. Tällöin kustakin osiosta annettujen vaativuuspisteiden summa 

                                              
4 Palkkamallien kannalta samaan lopputulokseen päästäisiin periaatteessa käyttämällä selittäjinä suoraan 
taulukkopalkkoja. Ylvan etu tällaiseen menettelyyn verrattuna on, että se sisältää myös informaation 
työntekijän sijainnista omalla vaativuusasteikollaan, ja on siksi helposti tulkittavissa. 
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määrää teollisuuden toimihenkilön työn kokonaisvaativuuden ja palkkaryhmän. 
(Luukkonen 2003, 24.) Yksityisten palvelualojen työehtosopimuksista ei löydetty 
näin perusteellista arviointijärjestelmää. Niissä on kuitenkin runsaasti viitteitä 
työn vaativuuteen palkkaryhmän perusteena (Finlex 2003), joten palkkaryhmitte-
lyyn viitataan jatkossa termillä työn vaativuusluokitus. 

Yleisvaativuus kyettiin laskemaan suoraan 73,4 prosentille aineiston työnteki-
jöistä. Lopuilta tieto puuttui joko siksi, että työntekijä oli ainoastaan työsuhteen 
kestoon perustuvan asteikon piirissä tai siksi, että aineistossa ei ollut tietoa palk-
karyhmästä. Kun puuttuvat vaativuustiedot korvattiin ammatin sisältä lasketulla 
vaativuusmuuttujan keskiarvolla, kaventui koko aineistosta laskettu miesten ja 
naisten välinen ero työn vaativuudessa selvästi. Tilanne oli sama, vaikka amma-
tin tilalle vaihdettiin työsolu, eikä edes työntekijän sukupuolen lisääminen ehdol-
listavaan informaatioon auttanut asiaa. Tämä ei ollut suotavaa, koska ilmiö 
vääristää johtopäätöksiä: palkkaero palautetaan olennaisesti juuri muuttujien kes-
kiarvojen eroihin sukupuolten välillä. Tarkastelua ei myöskään haluttu rajoittaa 
pelkästään niihin työntekijöihin, joille työn vaativuus voitiin laskea suoraan. Ko-
konaispalkkaero on tässä ryhmässä pienempi, ja ennen kaikkea valtaosa esimie-
histä ja johtajista olisi rajautunut ulos analyysistä. Samalla jo ennestään pieni 
miesten osuus olisi laskenut entisestään. Näistä syistä johtuen laskettiin yksinker-
taisesti vaativuusmuuttujan keskiarvo miehille ja naisille ja korvattiin puuttuvat 
tiedot niillä työntekijän sukupuolen mukaan. Tämä ei luonnollisestikaan vaikuta 
koko aineiston tasolla laskettuihin työn vaativuuden mies- ja naiskeskiarvoihin5. 

Kun jokaiselle aineiston työntekijälle oli laskettu työn vaativuus, havaittiin, että 
se vaihteli joidenkin työsolujen sisällä. Toisaalta analyysissä haluttiin käyttää 
työsolutason muuttujia, joiden luonnollisesti tulee olla vakioita työsolun sisällä. 
Informaatiota ei myöskään haluttu hukata keskiarvoja laskemalla, ja niinpä tällai-
set työsolut jaettiin vaativuuden mukaan osiin. Näin saatiin niiden lopulliseksi 
määräksi 35 901 ja keskimääräiseksi työsolun kooksi viisi henkilöä. 

2.6 Yritystä ja työsolua kuvaavat muuttujat 

Kun edellä esitellyt muuttujat oli saatu muodostettua, laskettiin niistä taulukon 1 
mukaisesti yritys- ja työsolutason keskiarvoja niitä kuvaaviksi muuttujiksi. Indi-
kaattorimuuttujista lasketut keskiarvot ilmaisevat luonnollisesti indikoitavan 
työntekijän ominaisuuden tai piirteen osuuden yrityksessä tai työsolussa. Niin-
ikään muodostettiin esimiesten ja johtajien osuuden yrityksessä ilmaiseva muut-
tuja. Yritys- ja työsolun henkilömäärän (luonnollinen) logaritmi laskettiin, 
samoin jälkimmäisen keskiarvo kussakin yrityksessä. 
                                              
5 Menettelyn sopivuus tarkastettiin vielä poistamalla aineistosta ne työntekijät, joilta vaativuustieto alun 
perin puuttui ja estimoimalla heille kohdan 5.1 mallia PM1 vastaava palkkamalli. Regressiossa saatiin 
naisindikaattorin kertoimeksi sama arvo kuin mallissa PM1. Tätä voidaan pitää merkkinä siitä, että puut-
tuvien vaativuustietojen korvaaminen mies- ja naiskeskiarvoilla ei juurikaan vaikuta johtopäätöksiin. 
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Lopuksi kaikki työsolutason muuttujat keskistettiin vastaavan yritystason muut-
tujan suhteen. Ne siis ilmaisevat poikkeamaa yrityksestä. Tämä koskee myös in-
dikaattorimuuttujia. 

Taulukko 1.  Muuttujat 

Yritystä kuvaavat muuttujat Työsolua kuvaavat muuttujat Henkilötason muuttujat 
naisten osuus naisten osuus naisindikaattori 
koulutusvuodet koulutusvuodet koulutusvuodet 
kaup. koul. (osuus) kaup. koul. (osuus) kaup. koul. indikaattori 
ikä ikä ikä 
sqrt(ikä) sqrt(ikä) sqrt(ikä) 
työsuhteen kesto työsuhteen kesto työsuhteen kesto 
sqrt (työsuhteen kesto) sqrt (työsuhteen kesto) sqrt (työsuhteen kesto) 
harjoittelijoiden osuus harjoittelijoiden osuus harjoittelijaindikaattori 
työn vaativuus työn vaativuus  
esim. ja joht. osuus   
8 alaindikaattoria   
pk-seudun indikaattori   
muun kalliin kunnan ind.   
log (yrityskoko)   
ka(log[työsolukoko]) log(työsolukoko)  
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3 Kuvailevaa analyysiä 

On mielenkiintoinen kysymys, tekevätkö miehet ja naiset erilaisia töitä yksityi-
sellä palvelusektorilla, onko heidän henkilötason ominaisuuksissaan eroja tai 
ovatko he päätyneet eri aloille, yrityksiin ja ammatteihin. Tässä luvussa asiaa 
tutkitaan aineistosta lasketuilla tunnusluvuilla, ja samalla muodostetaan yleisku-
va miesten ja naisten tekemästä työstä. Lopuksi pohditaan, voisivatko jotkin erot 
selittää sukupuolten palkkatasojen erilaisuutta. 

Taulukosta 2 havaitaan, että inhimillistä pääomaa mittaavat muuttujat saavat 
keskimäärin melko samoja arvoja sukupuolten välillä. Naiset ovat hiukan miehiä 
vanhempia, ja he ovat olleet nykyisen työnantajansa palveluksessa keskimäärin 
1,4 vuotta pidempään kuin miehet. Muodollisen koulutuksen kestossa noin 0,4 
vuoden ero miesten hyväksi, ja käytännössä yhtä suuri osuus miehistä ja naisista 
on saanut kaupallisen koulutuksen. 

Taulukko 2.  Työntekijän inhimillistä pääomaa kuvaavien muuttujien keskiar-
vot 

Työntekijän ominaisuus Miesten keskiarvo Naisten keskiarvo 
ikä 38,20 40,07 
työsuhteen kesto 8,01 9,39 
koulutusvuodet 11,30 10,96 
kaupallinen koulutus 0,14 0,15 

 

Työn vaativuudessa on jo selvä tasoero miesten ja naisten välillä. Ylvan vaihte-
luvälin keskipiste on 5,5. Kun verrataan taulukon 3 keskiarvoja siihen, huoma-
taan, että miehet ovat sijoittuneet tyypillisesti hiukan oman vaativuusasteikkonsa 
keskivälin yläpuolelle, ja naiset selvästi sen alapuolelle. Keskiarvojen ero on 
melko tarkkaan yksi, mikä vastaa esimerkiksi kymmenportaisella asteikolla juuri 
yhden luokan suuruista eroa. Mitä ilmeisimmin piirre selittää osan sukupuolten 
palkkaerosta. Samoin vaikuttanee miesten naisia runsaampi sijoittuminen pää-
kaupunkiseudun kuntiin, joissa maksetaan korkeiden elinkustannusten vuoksi 
suurempia palkkoja. Keskimääräisessä yrityskoossa ei ole järin suuria eroja. Sen 
sijaan naiset ovat sijoittuneet selvästi suurempiin työsoluihin kuin miehet. 
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Taulukko 3.  Muita keskiarvoja 

Muuttuja Miesten keskiarvo Naisten keskiarvo 
työn vaativuus (ylva) 5,92 4,91 
pk-seutu 0,52 0,38 
muu kallis kunta 0,23 0,29 
yrityskoko 631,6 684,5 
työsolun koko6 83,0 106,9 

 

Miesten ja naisten sijoittumista eri aloille, yrityksiin ja työsoluihin on kätevintä 
havainnollistaa ns. Duncan-indeksillä. Se ilmaisee, kuinka suuren osan miehistä 
(tai vaihtoehtoisesti naisista) olisi siirryttävä luokasta toiseen, jotta sukupuolet 
olisivat jakautuneet niihin tasaisesti. Indeksi on aina yhden ja nollan välillä; ensin 
mainittu tarkoittaa täydellistä eriytymistä, eli miehet ja naiset ovat kokonaan 
omissa luokissaan. Nolla taas tarkoittaa, että sukupuolet ovat jakautuneet luok-
kiin täysin tasaisesti. (Vartiainen 2001, 19–20.) Taulukossa 4 raportoidaan Dun-
can-indeksin saamat arvot sekä yhteenvedonomaisesti alojen, yritysten, 
ammattien ja työsolujen lukumäärät aineistossa. 

Taulukko 4.  Duncan-indeksit 

Minkä luokittelun 
suhteen laskettu 

Luokkia 
aineistossa 

Duncan-indeksi

alat 9 0,2011 
yritykset 3 885 0,4401 
ammatit 367 0,5421 
työsolut 35 901 0,7875 

 

Viidenneksen miehistä tai naisista tulisi vaihtaa alaa, jotta sukupuolet olisivat 
jakautuneet niihin tasaisesti, ja yritysten osalta vastaava lukema on yli kaksi vii-
desosaa. Ammatit ovat selvästi jakautuneet sukupuolen mukaan, mutta jakautu-
minen voimistuu vielä lisää yritysten sisällä: melkein neljän viidesosan miehistä 
tai naisista tulisi vaihtaa työsolua, jotta segregaatio katoaisi kokonaan. Osittain 
korkea arvo selittynee sillä, että Duncan-indeksillä on taipumus kasvaa luokan 
keskimääräisen koon laskun myötä, ja tyypillisessä työsolussa työskentelee vain 
noin viisi henkilöä. Silti vaikuttaa siltä, että yksityisellä palvelualalla on paljon 
mies- ja naisvaltaisia ammatteja. Segregaatio vielä voimistuu, kun siirrytään tar-
kastelemaan yritysten sisäisiä ammatteja eli työsoluja. 

Jotta edelliseen ilmiöön oltaisiin saatu lisävalaistusta, jaettiin aineisto PT:n am-
mattikoodin perusteella suorittavaan portaaseen, esimiehiin ja johtajiin. Taulu-
kosta 5 huomataan, että ensin mainittu on odotetusti suurin ryhmä melkein 85 

                                              
6 Yrityskoon ja työsolun koon keskiarvot on laskettu henkilötasolta. 
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prosentin osuudellaan. Miesten ja naisten sijoittumisessa on selvä ero: yli viiden-
nes miehistä on päätynyt esimiestason tehtäviin, kun taas vastaava luku naisille 
on alle yhdeksän prosenttia. Ero on vielä suurempi johtajatasolla. Hiukan yli 
kuusi prosenttia miehistä mutta vain prosentti naisista on sijoittunut johtajaksi. 
Naiset ovatkin 30 prosentin osuudellaan selvästi aliedustettuina tässä ryhmässä, 
kun verrataan tilannetta koko aineiston sukupuolijakaumaan. Sama ilmiö toistuu 
esimiestasolla, joskin lievempänä. Näyttää siltä, että valtaosa Duncan-indeksien 
paljastamasta voimakkaasta segregaatiosta voidaan selittää nimenomaan suku-
puolten erilaisella sijoittumisella ammattien ja työsolujen hierarkiaan. Eriytymi-
nen on siis luonteeltaan enemmän vertikaalista kuin horisontaalista. 

Taulukko 5.  Miesten ja naisten jakautuminen johtajiin, esimiehiin ja suoritta-
vaan portaaseen 

Ryhmä Ryhmän osuus 
aineistosta, % 

Ryhmän osuus 
miehistä, % 

Ryhmän osuus 
naisista, % 

Naisia ryh-
mässä, % 

suorittava porras 84,68 72,30 89,98 74,40 
esimiehet 12,67 21,43 8,91 49,24 
johtajat 2,66 6,28 1,11 29,26 

 

Segregaation luonnetta tutkittiin myös siten, että poistettiin aineistosta työsolut, 
joissa on ainoastaan miehiä tai naisia. Jäljelle jäi vain 92 122 henkilöä. Eriytymi-
nen näyttää näinkin tarkasteltuna voimakkaalta: puolet työntekijöistä työskente-
lee työsoluissa, joissa ei ole lainkaan vastakkaisen sukupuolen edustajia. Lisäksi 
keskipalkkojen ero oli rajatussa aineistossa 13,40 log-prosenttia, joka on selvästi 
pienempi lukema kuin koko aineiston 20,28 log-prosenttia. Tämä viittaa siihen, 
että pelkästään miestyöntekijöistä koostuvat työsolut ovat keskimäärin korkea-
palkkaisempia kuin pelkästään naistyöntekijöistä koostuvat työsolut. 

Kokoavasti voidaan sanoa, että inhimillinen pääoma on melko vähäinen tekijä 
palkkaeron taustalla. Sen sijaan miehet ja naiset ovat voimakkaasti segregoitu-
neet omiin ammatteihinsa ja työsoluihinsa. Erityisesti he ovat sijoittuneet selvästi 
eri tavoin suorittavan portaan, esimiestason ja johtajatason tehtäviin. Koko ai-
neiston sukupuolijakaumaan verrattuna miehet ovat selvästi yliedustettuja kah-
dessa viimeksi mainitussa ryhmässä ja naiset taas yliedustettuja suorittavassa 
portaassa. Tätä vahvistaa vielä se taulukon 3 huomio, että yritysten sisällä naiset 
työskentelevät tyypillisesti suuremmissa työsoluissa. Yleensähän yrityksissä on 
eniten juuri suorittavan portaan ammattien edustajia, kun taas johtaja- ja esimies-
tason ammateissa on vähemmän henkilöstöä. On odotettavissa, että piirre selittää 
voimakkaasti palkkaeroa, koska ryhmiin liittyvät erilaiset palkkatasot. Lukujen 
neljä ja viisi analyysissä se ilmenisi työsolutason segregaationa, koska käytetty 
ammatti- ja sen myötä työsolujaottelu erottelee suorittavan portaan, esimiehet ja 
johtajat toisistaan. 
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Lisäksi miehet tekevät keskimäärin naisia vaativampaa työtä ja ovat useammin 
sijoittuneet korkean ansiotason pääkaupunkiseudulle. Molemmat tekivät selit-
tänevät palkkaeroa. Jälkimmäinen ilmiö lienee osittain seurausta miesten yliedus-
tuksesta johtoportaassa: suorittavat tehtävät sijoittunevat johtotehtäviä useammin 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 
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4 GLS-palkkamallit ja palkkaeron hajotelmat 

4.1 Hajotelma DEC1 

Tarkastellaan työntekijää i yrityksen j työsolussa k. Kuvatkoon hänen henkilö-
kohtaisia ominaisuuksiaan vektoriksi koottu muuttujajoukko jkix , joka sisältää 
myös naisindikaattorin. Palkkaerohajotelman lähtökohdan muodostaa regressio 

(1) 
),,...,2,1;,...,2,1;,...,2,1( jkj

jkijkijkjjki

nickFj

vfw

===

+++= εxβ'
 

jossa jf  on yritykseen j ja jkv  työsoluun jk liittyvä palkkatasoefekti. jkiε  on hen-
kilötason virhetermi. Kerroinvektorin β  tulkinta on ehdollinen sille, että työnte-
kijän asema säilyy muuttumattomana. Se kuvaa henkilötason ominaisuuksien 
palkkavaikutusta, kun henkilö pysyttelee samassa työsolussa – siis samassa yri-
tyksessä ja samassa ammatissa. 

Mallinnetaan yritysten ja työsolujen palkkatasoefektit apuregressioilla 

(2) jjjf ξα ++= zδ'  

ja 

(3) .)( jkjjkjkv ω+−= ⋅ggθ'  

Niiden avulla otetaan huomioon se yritysten ja työsolujen sisäinen korrelaatio, 
joka on palautettavissa niiden havaittuihin ominaisuuksiin jz  ja )( ⋅− jjk gg . Työ-
solua kuvaavat muuttujat on keskistetty vastaavan yritystason muuttujan suhteen, 
jotta saataisiin työsolun palkkatasoefektin systemaattisen osan keskiarvo nollaksi 
jokaisen yrityksen sisällä.  (Korkeamäki ym. 2003, 18–19.) 

Sijoittamalla apuregressiot (2) ja (3) yhtälöön (1) saadaan palkkamalliksi PM1 

(4) .)( jkijkjjkijjkjjkiw εωξα ++++−++= ⋅ xβ'ggθ'zδ'  

Siinä on kolmiportainen virhetermi, joka koostuu yritys, työsolu- ja yksilötason 
satunnaisefekteistä (engl. random effect) jξ , jkω  ja jkiε . Niiden oletetaan olevan 
korreloimattomia keskenään ja selittäjien kanssa. Niiden odotusarvojen oletetaan 
olevan nollia ja varianssien vakioita ja suuruudeltaan 2

ξσ , 2
ωσ  ja 2

εσ . Koska yri-
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tystason satunnaisefektien oletetaan olevan keskenään korreloimattomia, toistuu 
kaikissa yrityksissä sama kovarianssirakenne, joka on yrityksen j osalta seuraava: 

(5) 
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⎪
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zGX  

jossa ),...,,( 21 jjcjjj gggG = . Se mallintaa sitä havaintoyksiköiden välillä vallit-
sevaa havaitsemattomista tekijöistä johtuvaa jäännöskorrelaatiota, jota ei saada 
poistettua yritys- ja työsolutason selittäjien käytöllä. Todennäköisesti kovarians-
sirakenne vaihtelee yrityksittäin, joten yhtälöä (5) on pidettävä eräänlaisena yli 
yritysten laskettuna keskiarvokorrelaationa7. Muita jakaumaoletuksia (esim. 
normaalisuus) ei tehdä, koska se ei ole välttämätöntä GLS-estimoinnin yhteydes-
sä. (Korkeamäki ym. 2003, 19–20.) 

Olkoon nyt m
jo  se osuus miehistä, joka on päätynyt töihin yritykseen j ja m

jko  se 
osuus aineiston miehistä, joka on päätynyt yrityksen j työsoluun jk. Vastaavat 
luvut naisille ovat f

jo  ja f
jko . Näillä merkinnöillä malliin PM1 perustuvaksi palk-

kaerohajotelmaksi DEC18 saadaan 
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jossa hatulla varustetut symbolit tarkoittavat GLS-estimaatteja. Siihen on sisälly-
tetty myös henkilötason virhetermien estimaatit. Vaikka hajotelmassa on mukana 

                                              
7 Malli PM1 tuottaa täsmälleen samat henkilötason kertoimet kuin OLS-malli, jossa on selittäjinä PM1:n 
henkilötason muuttujat ja 35 900 työsoluindikaattoria (yksi työsolu jätettiin estimoinnissa referenssiluo-
kaksi). Mallin PM1 naisindikaattorin kertoimen kohdalla on siis perusteltua puhua työsolun sisäisestä 
palkkaerosta. Tulos on myös siinä mielessä mielenkiintoinen, että tällainen OLS-malli sallii vapaan kova-
rianssirakenteen yritysten sisälle, vaikka onkin ”fixed effects” –tyyppinen. Koska työsolut on jaettu työn 
vaativuuden mukaan, sallii kyseinen OLS-malli myös vaativuuden vapaan palkkavaikutuksen. 
8 Hajotelma DEC1 poikkeaa Korkeamäen ja Kyyrän palkkaerohajotelmasta siten, että palkkaeron suunta 
on päinvastainen ja naisindikaattori on osa henkilötason muuttujavektoria. Lisäksi tässä hajotelmaan 
sisällytetään estimoidut satunnaisefektit, jotta se menisi umpeen. Muutoin palkkamalli PM1, hajotelma 
DEC1 ja käytetty notaatio ovat yhteneviä Korkeamäen ja Kyyrän kanssa (2003, 14-20). Hajotelmalla 
DEC1 on hyvin läheinen yhteys Griliches –tyyppisiin hedonisiin regressioihin (Luukkonen 2003, 54). 
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naisindikaattori, ei niiden keskiarvojen erotus välttämättä ole identtisesti nolla9, 
toisin kuin vastaavassa OLS-regressiossa, joka pakottaa sen nollaksi. Piirre joh-
tuu yritys- työsolu- ja henkilötason satunnaisefektien estimointitekniikasta, joka 
esitellään kohdassa 4.3. 

Hajotelma DEC1 jakaa palkkaeron kolmeen osaan. Yhtälön (6) toinen rivi on se 
osuus palkkaerosta, joka voidaan selittää miesten ja naisten erilaisella sijoittumi-
sella palkkatasoltaan vaihteleviin yrityksiin. Kunkin yrityksen palkkataso taas 
palautuu yritystä kuvaaviin muuttujiin jz  tai havaitsemattomiin tekijöihin, jotka 
heijastuvat satunnaisefektiin jξ . Yritysten sisällä työntekijät ovat edelleen segre-
goituneet palkkaukseltaan vaihteleviin työsoluihin, minkä osuutta palkkaerosta 
mittaa yhtälön (6) kolmas rivi. Se jakautuu täysin yritystasoa vastaavasti kahteen 
osaan: keskistetyillä muuttujilla )( ⋅− jjk gg  selittyvään ja niillä selittymättömään 
työsolujen palkkatasojen vaihteluun. 

Hajotelman viimeinen rivi mittaa palkkaeron osaa, joka syntyy eroista henkilöta-
son muuttujissa; niihin kuuluu myös naisindikaattori. On syytä painottaa, että sen 
kerroin on ehdollinen käytetylle tilastolliselle informaatiolle: se kuvaa sitä palk-
kaeroa, jonka arvioidaan esiintyvän samassa yrityksessä samassa ammatissa toi-
mivien miesten ja naisten välillä, ja jota ei voida palauttaa eroihin mitatussa 
inhimillisessä pääomassa (ikä, työkokemus ja koulutus). Jatkossa tähän palkka-
eron osaan viitataan termillä työsolun sisäinen palkkaero. On ilmeistä, että se 
vaihtelee, minkä vuoksi sen estimoitua arvoa on syytä pitää kaikista yksityisen 
palvelusektorin työsoluista laskettuna painotettuna keskiarvona. 

Huomionarvoista hajotelmassa DEC1 on, että sen kolmas rivi saa arvon nolla, jos 
f
jk

m
jk oo =  kaikilla jk-pareilla tai kaikkiin työsoluihin liittyy identtinen palkka-

tasoefekti (Korkeamäki ym. 2003, 17). Ensin mainitussa tilanteessa segregaation 
mittana käytettävä Duncan-indeksi putoaa työsolujen osalta arvoon nolla (vrt. 
Vartiainen 2001, 20), ja täysin vastaava argumentointi pätee luonnollisesti myös 
yritysten tapauksessa. Hajotelmaa DEC1 voidaankin luonnehtia siten, että suku-
puolten segregaatio toimii eräänlaisena vipusimena, joka kanavoi työsolujen (tai 
yritysten) vaihtelevat palkkatasoefektit keskipalkkojen eroksi; ilman segregaatio-
ta näin ei kävisi. Prosessi toimii myös toisin päin: jos palkkatasoefektit yrityksis-
sä ja työsoluissa ovat samoja, ei segregaatio vaikuta kokonaispalkkaeroon. 

Hajotelman DEC1 segregaatiosta aiheutuvat osat jakautuvat edelleen eri muuttu-
jille. Niinpä voidaan arvioida, mistä tekijöistä mies- ja naisvaltaisten työsolujen 
tai yritysten palkkaerot johtuvat. Olkoon esimerkiksi naisilla keskimäärin miehiä 
selvästi vähemmän työkokemusta, ja oletetaan, että sitä mittaava muuttuja osoit-
tautuu hajotelman DEC1 kolmannen rivin ensimmäisessä termissä voimakkaasti 
                                              
9 Luvun viisi estimointituloksista ilmenee, että erotuksen poikkeama nollasta on hyvin pieni ja kokonais-
palkkaeron kannalta lähestulkoon merkityksetön. 



 19 

 

palkkaeroa selittäväksi tekijäksi. Tällöin voidaan sanoa, että naisvaltaisten työso-
lujen matalapalkkaisuus selittyy pitkälti niiden henkilöstön vähäisellä työkoke-
muksella. Hajotelmassa DEC1 on mukana naisosuudet kuvaamassa yrityksiä ja 
työsoluja. On syytä huomioida, että niillä on samanlainen residuaalinen rooli 
kuin naisindikaattorilla yksilötasolla: negatiivinen yrityksen naisosuuden kerroin 
tarkoittaa, että naisvaltaisissa yrityksissä maksetaan alempia palkkoja joistain 
havaitsemattomista syistä, jotka eivät palaudu muihin yritystä kuvaaviin muuttu-
jiin. 

4.2 Mistä työsolun sisäinen palkkaero johtuu? – hajotelmat DEC2 ja 
DEC3 

Hajotelmassa DEC1 (keskimääräinen) työsolun sisäinen palkkaero ilmaistaan 
yhdellä tunnusluvulla eli naisindikaattorin estimoidulla kertoimella. On mielen-
kiintoinen kysymys, minkälainen prosessi sen taustalta löytyy. Tätä voidaan tut-
kia muodostamalla palkkamalli PM2, jossa sallitaan miehille ja naisille erilaiset 
henkilötason muuttujien kertoimet seuraavasti: 

(7) 
).,(

,')(

fmSP

nw jkijkjjkiSPjjkjjki

∈

+++++−++= ⋅ εωξγα xβggθ'zδ'
 

Merkinnät vastaavat yhtälöä (1). Naisindikaattorille n ei luonnollisestikaan voida 
estimoida sukupuolen mukaan vaihtelevaa kerrointa, joten se on otettu erilleen 
henkilötason muuttujista jkix . Muutoin ne ovat ennallaan. 

Palkkamalliin PM2 perustuvaksi palkkaerohajotelmaksi DEC2 saadaan hajotel-
man DEC1 merkintöjä hyödyntämällä 
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jonka toinen ja kolmas rivi tulkitaan kuten hajotelmassa DEC1. Sen kaksi vii-
meistä riviä muodostavat työsolun sisäisen Oaxaca-hajotelman (Oaxaca 1973, 
693–709). Hajotelman DEC2 neljännen rivin ensimmäinen termi mittaa henkilö-
tason ominaisuuksien eroista syntyvää palkkaeron osaa naisten palkanmuodos-
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tuksella fβ̂  arvioituna. Se ilmaisee, kuinka paljon naisten keskipalkka (hypoteet-

tisesti) nousisi (tai laskisi), jos heidän tyypilliset henkilötason ominaisuutensa fx  
olisivat samoja miesten kanssa. (Vartiainen 2001, 9–16.) 

Hajotelman DEC2 viimeinen rivi puolestaan ilmaisee, kuinka työsolun sisäinen 
palkkaero syntyy sukupuolten palkanmuodostusten välisestä erosta, kun sen mer-
kitystä arvioidaan miesten keskimääräisillä ominaisuuksilla mx . Rivi vastaa sii-
hen (hypoteettiseen) kysymykseen, kuinka paljon miesten keskimääräinen palkka 
laskisi (tai nousisi), jos heidän palkanmuodostuksensa muuttuisi naisten palkan-
muodostusta vastaavaksi (Vartiainen 2001, 9–16). Kohdassa 2.3 esitellyn muut-
tujien skaalauksen ansiosta naisindikaattorin kertoimella γ̂  on hajotelmassa 
DEC2 mielekäs tulkinta, joka poikkeaa hajotelmasta DEC1. Kerroin mittaa palk-
kaeroa, jonka arvioidaan esiintyvän peruskoulutettujen, aivan työsuhteensa alussa 
olevien 18-vuotiaiden miesten ja naisten välillä. Koska kyseessä ovat työelämän-
sä alussa olevat henkilöt, voidaan naisindikaattorin kerrointa luonnehtia alku-
palkkojen eroksi. Jos sen estimaatti on positiivinen, arvioidaan naisilla olevan 
alkupalkkaetua miehiin nähden. Negatiivinen estimaatti puolestaan tarkoittaa 
miesten alkupalkkaetua naisiin verrattuna. Kyseessä on varsin pikälle laskennal-
linen suure, mikä on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa. (Luukkonen 2003, 
17–18 ja 37.) 

Oaxaca-hajotelma ei ole yksikäsitteinen, vaan se voidaan kirjoittaa kahdella eri 
tavalla. Kun kirjoitetaan hajotelman DEC2 kaksi viimeistä riviä muotoon 
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saadaan toinen palkkamalliin PM2 perustuva hajotelma DEC310, joka on siis al-
kuosaltaan identtinen DEC2:n kanssa. Nyt henkilötason ominaisuuksien eroista 
syntyvää palkkaeron osaa arvioidaan miesten palkanmuodostuksella mβ̂ : sum-
man (9) ensimmäisen rivin ensimmäinen termi ilmaisee, kuinka paljon miesten 
keskipalkan arvioidaan laskevan (tai nousevan), jos heidän tyypilliset henkilöta-
son ominaisuutensa mx  olisivat samoja naisten kanssa. Hajotelmaa DEC2 vas-
taavasti toinen rivi ilmaisee, kuinka paljon naisten palkka (hypoteettisesti) 
nousisi (tai laskisi), jos heidän palkanmuostuksensa muuttuisi samaksi miesten 
palkanmuodostuksen kanssa. (Vartiainen 2001, 9–16.) 

                                              
10 Kaikki kolme hajotelmaa voidaan sopivasti kirjoittamalla tulkita Oaxaca-hajotelman erikoistapauksiksi, 
joissa joidenkin muuttujien kertoimet on pakotettu samoiksi miesten ja naisten välillä. 
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4.3 Estimointiteknisiä huomioita 

Tarkastellaan lineaarista mallia 

(10) ,)'()(, Ωuu0uuXβy ==+= EjaE  

ja oletetaan residuaalien positiivisesti definiitti kovarianssimatriisi Ω  tunnetuksi. 
Kerroinvektorin β  GLS-estimaattori on 

(11) ,')'(ˆ 111 yΩXXΩXβ −−−=  

jonka laskeminen edellyttää kovarianssimatriisin käänteismatriisin muodostamis-
ta (Davidson – MacKinnon 1993, 288–290). Se on erittäin haastava tehtävä, kos-
ka sen dimensio vastaa havaintoyksiköiden lukumäärää, joka on käsillä olevan  
tutkimuksen tapauksessa melkein 200 000. Korkeamäki ja Kyyrä esittelevät on-
gelmaan ratkaisun, jota käytetään myös tässä tutkimuksessa (2003, 39–41). Kos-
ka yritystason satunnaisefektit oletetaan kovarianssirakenteessa (5) 
korreloimattomiksi, riittää muodostaa käänteismatriisit yritysten sisäisistä kova-
rianssimatriiseista. Niiden dimensiot puolestaan vastaavat yrityskokoja, jotka 
nekin voivat olla hyvin suuria. Ne ovat kuitenkin rakenteeltaan sellaisia, että voi-
daan hyödyntää sopivasti valittuja matriisialgebran tuloksia. Niiden avulla välte-
tään suurien yritystason kovarianssimatriisien numeerinen kääntäminen 
kokonaan. Yritystason kovarianssimatriiseja ei luonnollisestikaan tunneta etukä-
teen, toisin kuin edellä oletettiin. Siksi estimointi aloitetaan laskemalla varianssi-
komponenttien arvot 2ˆξσ , 2ˆωσ  ja 2ˆεσ , ja niiden perusteella muodostetaan edelleen 
yritystason kovarianssimatriisit. Varianssikomponentit saadaan siis kerroinvekto-
rin β  GLS-estimointiprosessin ”sivutuotteena”. Yksityiskohtainen kuvaus käyte-
tystä estimointitekniikasta löytyy julkaisusta Korkeamäki ym. 2003 (39–41). 

Ei ole olemassa yksiselitteistä kriteeriä arvioida, miten estimoinnin tuloksena 
saatavat GLS-residuaalit tulisi jakaa yritys- työsolu- ja henkilötason satunnaise-
fekteiksi jξ̂ , jkω̂  ja jkiε̂ . Niinpä mallien PM1 ja PM2 tuottamat residuaalit jaet-
tiin kolmeen osaan suoraviivaisella tekniikalla. Ensin laskettiin residuaalien 
keskiarvot kussakin yrityksessä ja työsolussa, ja ensin mainittu määriteltiin yri-
tystason satunnaisefektiksi. Seuraavaksi laskettiin työsolutason keskiarvon erotus 
yritystason keskiarvosta, ja se määriteltiin työsolutason satunnaisefektiksi. Se 
ilmaisee siis poikkeamaa yrityksen satunnaisefektistä. Jäljelle jäänyt osa residu-
aalista määriteltiin yksilötason satunnaisefektiksi; se ilmaisee poikkeamaa työso-
lutason satunnaisefektistä. 

Satunnaisefektejä ei voida identifioida edellisellä menettelyllä kahdessa erikois-
tapauksessa: kun yrityksessä on vain yksi työsolu, tai kun työsolussa on vain yksi 
henkilö. Ensimmäisessä tilanteessa ei voida erotella yritystason satunnaisefektiä 
työsolun satunnaisefektistä, mutta henkilötason satunnaisefektit voidaan kyllä 
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laskea. Jälkimmäisessä tapauksessa taas yritystason satunnaisefekti voidaan las-
kea, mutta ei ole selvää, miten jäljelle jäävä osa residuaalista tulisi jakaa työsolu- 
ja yksilötason satunnaisefekteiksi. Molemmat tilanteet eivät voi toteutua saman-
aikaisesti, koska aineistosta on poistettu alle viiden hengen yritykset. Kummas-
sakin tapauksessa GLS-residuaalin epäidentifioituva osa jaettiin kahtia 
estimoiduista varianssikomponenteista 2ˆξσ , 2ˆωσ  ja 2ˆεσ  laskettujen hajontojen suh-
teessa. Olkoon esimerkiksi työsolutason satunnaisefektin estimoitu hajonta kak-
sinkertainen yksilötason satunnaisefektin estimoituun hajontaan verrattuna, ja 
tarkastellaan yhden hengen työsolua. Tällöin kaksi kolmannesta residuaalin 
epäidentifioituvasta (eli residuaalien yritystason keskiarvon ylittävästä) osasta 
määriteltäisiin työsolutason ja yksi kolmasosa yksilötason satunnaisefektiksi11. 

OLS-regressioiden yhteydessä on tapana ilmoittaa mallin selitysaste. GLS-
regressiolle ei kuitenkaan ole olemassa vastaavaa mallin teknistä sopivuutta suo-
raan mittaavaa tunnuslukua (Greene 2003, 209; Davidson ym. 1993, 15–16). 
OLS-regressiossa residuaalien ja sovitteiden muodostamat vektorit ovat koh-
tisuorassa toisiinsa nähden. Siksi selitettävän muuttujan varianssi on tarkalleen 
sovitteen ja residuaalin varianssien summa ja selitysaste niin muodoin aina nol-
lan ja yhden välillä. Tämä ei päde GLS-regressiossa. Siinä sovitteiden ja residu-
aalien muodostamat vektorit eivät yleensä ole kohtisuorassa, ja joissakin 
tapauksissa sovitteen varianssi voi jopa ylittää selitettävän muuttujan varianssin. 
GLS-regressiota kutsutaankin joskus vinoksi projektioksi (engl. oblique projecti-
on) erotukseksi OLS-regression ortogonaalista projektiosta. (Davidson ym. 1993, 
9–14 ja 292–294.) Tavanomaiset selitysasteen laskukaavat tuottavat siihen sovel-
lettuna lukuja, jotka eivät välttämättä ole nollan ja yhden välillä, eikä niillä siksi 
ole yhtä mielekästä tulkintaa kuin OLS-regression tapauksessa (Greene 2003, 
209). 

GLS-mallin teknistä sopivuutta on kuitenkin hyvä havainnollistaa jotenkin. Esti-
mointitulosten yhteydessä raportoidaan pseudoselitysaste 

(12) ),(/)ˆ(2 wVarwVarRps =  

jossa ŵ  mallin systemaattisen osan tuottama palkkaennuste. Se ilmaisee yksin-
kertaisesti ennusteen ja ennustettavan muuttujan varianssien suhteen. (vrt. Greene 
2003, 209.) Pseudoselitysaste (12) vastaa OLS-regressioissa käytettävää keskis-
tettyä (engl. centered) selitysastetta, mutta GLS-regression yhteydessä sille ei 
edellä esitetyistä syistä johtuen voida antaa vastaavaa tulkintaa. Sen arvo voi olla 

                                              
11 Satunnaisefektien estimointitekniikan soveltuvuus tarkastettiin vielä laskemalla estimoitujen satunnai-
sefektien varianssit ja vertaamalla niitä varianssikomponenttien estimaatteihin. Tällöin havaittiin, että ne 
poikkeavat hieman toisistaan, mikä viittaa siihen, että jokin toinen tekniikka saattaisi sopia paremmin 
satunnaisefektien estimointiin. Erot olivat kuitenkin melko vähäisiä, ja sellaisen etsiminen tai kehittämi-
nen olisi ylittänyt tutkimukselle asetetut tavoitteet. Satunnaisefekteillä ei ole myöskään kovin suurta roo-
lia hajotelmissa, joten esitellyssä estimointitekniikassa pitäydyttiin. 
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yksikkövälin ulkopuolella, eikä itse asiassa ole edes selvää, että sen arvo nousee 
selittäjiä lisättäessä. Siksi sitä on syytä pitää lähinnä kuvailevana ja suuntaa-
antavana tietona mallin teknisestä sopivuudesta. (Greene 2003, 209.) 
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5 Tulokset 

5.1 Hajotelma DEC1 

Palkkamallissa PM1 tuntipalkan logaritmia selitettiin kaikilla taulukon 1 muuttu-
jilla, ja sen estimointitulokset raportoidaan liitteen 2 taulukoissa L2-1 ja L2-2. 
Sen pseudoselitysaste on 62 prosenttia, eli se kuvaa yksityisen palvelusektorin 
palkanmuodostusta melko hyvin. Koska työsolutason satunnaisefektin varianssi 
on suurin kolmesta varianssikomponentista, voidaan sanoa, että työsolutasolla on 
jäljellä eniten mallinnettavaa palkkavariaatiota. Mallia ja sen selityskykyä voitai-
siin siis parantaa tehokkaimmin lisäämällä siihen niitä kuvaavia muuttujia. 

Estimoitujen varianssikomponenttien 2ˆξσ , 2ˆωσ  ja 2ˆεσ  perusteella voidaan laskea 
GLS-residuaalien väliset (keskimääräiset) jäännöskorrelaatiokertoimet. Kun tar-
kastellaan henkilöitä, jotka työskentelevät saman yrityksen eri työsoluissa, saa-
daan sen arvoksi 0,057. Yritystä kuvaavilla muuttujilla voidaan siis selittää 
niiden välisiä palkkatasoeroja kattavasti: havaitsemattomista tekijöistä aiheutu-
vaa lineaarista riippuvuutta jää jäljelle tuskin ollenkaan. Tilanne muuttuu selväs-
ti, kun tarkastellaan saman työsolun havaintoyksiköiden välistä 
jäännösriippuvuutta. GLS-residuaalien korrelaatiokertoimeksi saadaan 0,607, 
mikä on melko korkea arvo. Voidaan päätellä, että työsolutason muuttujilla ei 
voida selittää kovin tyhjentävästi niiden välisiä palkkatasoeroja, vaan samassa 
yrityksessä samassa ammatissa työskentelevien henkilöiden ansiot ovat lähellä 
toisiaan joistain tuntemattomista syistä. Tällainen havaitsematon tekijä voi olla 
vaikkapa esimiehen johtamistaito. Lisäksi havainto vahvistaa sen ennakkoarvion, 
että GLS-regressio on tämän tutkimuksen tapauksessa tarpeen. OLS:in tilastolli-
sesti tehokas käyttö edellyttäisi, että yritys- ja työsolutason varianssikomponentit 

2ˆξσ  ja 2ˆωσ  olisivat likimain nollia (Korkeamäki ym. 2003, 3–5 ja 20). 

Malliin PM1 perustuva hajotelma DEC1 esitellään taulukossa L2-3. Kolmannes-
sa sarakkeessa on muuttujan estimoitu kerroin ja kahdessa seuraavassa sen kes-
kiarvot miehille ja naisille. Muuttujan absoluuttinen vaikutus palkkaeroon 
raportoidaan kolmanneksi viimeisessä sarakkeessa. Se on laskettu vähentämällä 
muuttujan mieskeskiarvosta sen naiskeskiarvo ja kertomalla erotus estimoidulla 
kertoimella. Menettely on helpompi kuin yhtälön (6) soveltaminen suoraan ja 
johtaa samaan lopputulokseen. Taulukko L2-3 on jaettu vaakasuunnassa kolmeen 
osioon hajotelman (6) rivijakoa vastaavasti, ja kunkin osion lopussa raportoidaan 
sen absoluuttinen vaikutus kokonaispalkkaeroon. Kun esimerkiksi yritystason 
muuttujien absoluuttiset vaikutukset lasketaan yhteen, saadaan summa, joka vas-
taa hajotelman (6) toista riviä. Se vastaa kysymykseen, kuinka paljon palkkaeros-
ta voidaan selittää sillä, että naiset ovat keskimäärin sijoittuneet 
matalapalkkaisempiin yrityksiin kuin miehet. Kaksi viimeistä saraketta on lasket-
tu, jotta saataisiin kuva palkkaeroon voimakkaimmin vaikuttavista tekijöistä, ja 
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niiden merkitys on lähinnä suuntaa-antava. Toiseksi viimeinen sarake ilmaisee, 
kuinka monta prosenttia yksittäisen muuttujan absoluuttinen vaikutus on osion 
absoluuttisesta vaikutuksesta. Muuttujat on laitettu jokaisen osion sisällä suu-
ruusjärjestykseen sen itseisarvon mukaan. Viimeinen sarake kertoo kunkin muut-
tujan absoluuttisen vaikutuksen prosentuaalisen osuuden kokonaispalkkaerosta. 

Hajotelman DEC1 valossa tärkein sukupuolten palkkaeroa selittävä tekijä on työ-
solutason segregaatio, jonka absoluuttinen vaikutus on 10,16 log-%. Melko tark-
kaan puolet 20,28 log-prosentin kokonaispalkkaerosta voidaan siis selittää sillä, 
että naiset ovat päätyneet yritysten sisällä alempipalkkaisiin ammatteihin kuin 
miehet. Tämä vastaa luvun kolme analyysin perusteella muodostettua ennakko-
odotusta. Toiseksi voimakkain tekijä on yritystason segregaatio, jonka osuus ko-
konaispalkkaerosta on kolmannes. Henkilötason muuttujat ovat vähäisin tekijä 
16,4 prosenttin osuudellaan palkkaerosta. 

Kun tarkastellaan työsolutason segregaatiota lähemmin, havaitaan, että naisval-
taisten työsolujen matalapalkkaisuutta ei juurikaan voida palauttaa eroihin työso-
lun ominaisuuksissa, sen henkilöstön inhimillisessä pääomassa tai työn 
vaativuudessa. 60 prosenttia työsolutason segregaation 10,16 log-prosentin vai-
kutuksesta selittyy naisten osuudella. Taulukon L2-3 viimeisen sarakkeen mu-
kaan se on myös selvästi tärkein yksittäinen sukupuolten palkkaeroa selittävä 
muuttuja. Kun palautetaan mieleen sen residuaalinen rooli, voidaan todeta, että 
naisvaltaisiin ammatteihin näyttäisi yritysten sisällä joistain havaitsemattomista 
syistä liittyvän miesvaltaisia ammatteja alempi palkka. Tulos voi johtua siitä, että 
naissukupuoli ennustaa jostain havaitsemattomasta syystä sijoittumista matala-
palkkaiseen työhön yrityksen sisällä. Tämä taas saattaa johtua siitä, että rekry-
tointiprosessit vaihtelevat sukupuolen mukaan, tai siitä, että miehet ja naiset 
pyrkivät eri tavoin ammatteihin. 

Havaintoa naisvaltaisten työsolujen pitkälti selittymättömästä matalapalkkaisuu-
desta on syytä verrata luvun kolme tuloksiin. Ne osoittavat, että sukupuolet ovat 
voimakkaasti segregoituneita jo ammattitasolla. Taulukon 4 Duncan-indeksien 
valossa eriytyminen kyllä terävöityy, kun ammatit jaetaan yritysten sisälle, mutta 
tämä voi johtua kokonaan jaottelun tihentymisestä – ositteiden määrähän lähes 
satakertaistuu siirryttäessä ammattijaottelusta työsolujaotteluun. Työsolutason 
segregaatio on siis seurausta siitä, että jo ammatit ovat selvästi eriytyneet suku-
puolen mukaan. Toisaalta työntekijän ammatti määräytyy vasta rekrytointihetkel-
lä, eli kun yritys yhdistää työntekijän inhimillisen pääoman johonkin reaaliseen 
tehtävään12. Onkin syytä pohtia, onko sukupuolten keskimääräisissä henkilötason 
ominaisuuksissa jokin sellainen ero, joka ennustaisi erilaista sijoittumista jo en-
nen rekrytoinnin tapahtumista. Luontevin esimerkki tällaisesta erosta on selvästi 
erikoistava muodollinen koulutus. Miehillä voisi esimerkiksi olla sen kautta nai-
sia useammin korkeapalkkaisiin tietoteknisiin tehtäviin soveltuvaa osaamista. 
                                              
12 Mm. Vartiainen korostaa ammattiin valikoitumisen merkitystä palkkaeron taustalla (2001, 21; 1999, 9). 
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Aineiston työntekijöillä on tyypillisesti keskiasteen tutkinnon verran koulutusta 
(taulukko 2). On epätodennäköistä, että muutamassa kaikille yhteisen perustason 
ylittävässä koulutusvuodessa syntyisi sellaisia eroja, jotka selittäisivät täysin lu-
vussa kolme havaitun sukupuolten selvästi erilaisen sijoittumisen työsolujen 
palkkahierarkiaan. Tätä vahvistaa taulukon L2-3 havainto siitä, että ainakaan 
kaupallisen koulutuksen tuomalla erikoistumisella ei ole juuri minkäänlaista se-
littävää roolia valikoitumisprosessissa. Horisontaalista sijoittumista koulutusva-
linnat sen sijaan selittänevät paljonkin, koska keskiasteen koulutus riittää hyvin 
valtaosaan yksityisen palvelualan suorittavan tason ammateista (esim. myyjä, 
tarjoilija tai hoitaja) lukuun ottamatta joitakin apteekkialan tehtäviä (esim. pro-
viisori). Työsolutason segregaation osalta luontevin lienee tulkinta, jonka mu-
kaan naisvaltaisiin työsoluihin liittyy pääasiassa havaitsemattomista syistä 
miesvaltaisia työsoluja matalampi palkka, mikä voi osittain mutta tuskin koko-
naan selittyä erilaisilla koulutusvalinnoilla. 

Koulutukseen käytetty aika on seuraavaksi voimakkain tekijä työsolujen palkka-
tasojen erilaisuuden taustalla, mutta sen vaikutus on jo huomattavasti naisten 
osuutta vähäisempi. Vain kuudesosa työsolutason segregaation kokonaisvaiku-
tuksesta voidaan selittää sillä, että miehet ovat keskimäärin päätyneet naisia use-
ammin korkeammin koulutetun työvoiman ammatteihin yritysten sisällä. Työn 
vaativuus on niinikään yllättävän vähäinen tekijä työsolutasolla. Miehet ovat kyl-
lä päätyneet yritysten sisällä selvästi vaativampiin ammatteihin kuin naiset, mutta 
muuttujan kerroin on sen verran matala, että sen vaikutus jää alhaiseksi. Ilmeises-
ti tämä johtuu siitä, että työn vaativuuden palkkavaikutus jakautuu kahdelle ta-
holle. Yritykset ovat pieniä ja yritystason keskiarvomuuttuja jo ottaa suurimman 
osan sen vaikutuksesta huomioon. Työn vaativuudella onkin yritystasolla selvästi 
suurempi kerroin. 

Yritystason segregaatiosta havaitaan taulukon L2-3 perusteella, että sen 0,0680 
suuruinen absoluuttinen vaikutus jakautuu usealle muuttujalle. Yksi muuttuja ei 
dominoi kuten työsolujen tapauksessa. Naisten osuudella on tässäkin voimakkain 
vaikutus, ja sen suhteellinen osuus yritystason segregaation kokonaisvaikutukses-
ta on hiukan yli neljännes. Ero seuraaviin kolmeen muuttujaan on kylläkin pieni. 
Melkein vastaavan suuruinen osa selittyy miesten sijoittumisella yrityksiin, joissa 
on enemmän esimiehiä ja johtajia. Valikoitumisella kaupan alan yrityksiin on 
päinvastainen vaikutus, koska miehet ovat päätyneet niihin naisia useammin ja 
niissä on selvästi vertailuryhmänä toimivia tietotekniikan alan yrityksiä pienem-
mät palkat. 

Sukupuolten erilainen sijoittuminen pääkaupunkiseudun kuntiin muodostaa mel-
ko suuren osan yritystason segregaation kokonaisvaikutuksesta, mikä selittynee 
pitkälti luvun kolme havainnoilla. Muuttujan kohdalla voitaisiinkin oikeastaan 
puhua ns. pääkonttoriefektistä – yrityksethän on jaettu osiin sijaintinsa mukaises-
ti luvussa kaksi esitellyllä tavalla. Miehet ovat sijoittuneet naisia useammin esi-
mies- ja johtajatasolle, joihin liittyvät työt tehtäneen suorittavaa porrasta 



 27 

 

useammin pääkonttoreissa. Ne taas sijaitsevat usein pääkaupunkiseudulla. Tästä 
seuraa mielenkiintoinen yksityisen palvelusektorin palkanmuodostusta koskeva 
huomio. Koska pääkaupunkiseudulla on muuta maata korkeampi hintataso, tar-
koittaa edellä mainittu piirre sitä, että sukupuolten ostovoimakorjattu reaalipalk-
kaero on yllättäen jonkin verran pienempi kuin nimellispalkkaero. Kääntäen 
voidaan sanoa, että alueellisten hintatasoerojen huomioiminen työehtosopimuk-
sissa on osaltaan kasvattanut sukupuolten nimellispalkkaeroa pääkonttoriefektin 
kautta. Vaikutus on tosin varsin vähäinen, taulukon L2-3 viimeisen sarakkeen 
mukaan alle yhdeksän prosenttia kokonaispalkkaerosta. 

Henkilötason 0,0333 suuruinen absoluuttinen vaikutus kokonaispalkkaeroon 
muodostuu käytännössä kokonaan työsolun sisäisestä palkkaerosta, jonka suu-
ruudeksi arvioidaan 3,69 log-prosenttia. Se on 18 prosentin osuudellaan toiseksi 
tärkein yksittäinen palkkaeroa selittävä tekijä, ja sen tulkintaa on jo pohdittu 
kohdassa 4.1. Inhimillistä pääomaa mittaavilla muuttujilla ei ole juurikaan merki-
tystä, kuten luvun kolme perusteella olikin odotettavissa. Naiset saavat miehiä 
runsaammasta iän tuomasta työkokemuksesta hienoista palkkaetua, ja meneillään 
olevassa työsuhteessa hankittu osaaminen vaikuttaa samalla tavalla. Muodolli-
seen koulutukseen käytetty aika taas vaikuttaa toiseen suuntaan. Vastoin ennak-
ko-odotuksia kaupallinen koulutus ei tuota henkilötasolla ylimääräistä hyötyä 
muuhun koulutukseen verrattuna. 

5.2 Hajotelmat DEC2 ja DEC3 

Hajotelmien DEC2 ja DEC3 muodostaminen edellyttää sukupuolen mukaan 
vaihtelevan henkilötason palkanmuodostuksen estimoimista. Tämä tehtiin siten, 
että lisättiin mallin PM1 selittäjäjoukkoon henkilötason muuttujien ja naisindi-
kaattorin interaktioita, jotka ilmenevät liitteen 2 taulukon L2-4 lopusta. Iän ja 
työsuhteen keston kanssa ei muodostettu interaktioita, koska katsottiin, että nii-
den vaikutukset välittyvät pääasiassa niiden neliöjuurimuunnosten kautta. Muut-
tujat itse takaavat lähinnä palkkaprofiilien riittävän kaareutumisen alaspäin 
muuttujien suurilla arvoilla. Hajotelmissa DEC2 ja DEC3 näitä kahta muuttujaa 
käsitellään kuten muitakin – niiden kertoimien ero sukupuolten välillä vain on 
nolla. (vrt. Luukkonen 2003, 32–33.) 

Interaktioiden lisäämisen myötä saatiin palkkamalli PM2, jonka estimointitulok-
set raportoidaan liitteen 2 taulukoissa L2-4 ja L2-513. Jälkimmäisestä havaitaan, 
että varianssikomponentit ja mallin selityskyky ovat hyvin lähellä mallia PM1, 
joten PM2:een pätevät samat kommentit kuin PM1:eenkin. Siihen perustuva 
palkkaerohajotelma DEC2 esitellään taulukossa L2-6, joka eroaa taulukosta L2-3 
siten, että miesten ja naisten estimoiduille kertoimille on omat sarakkeensa. Jos 
                                              
13 Periaatteessa mallissa PM2 pitäisi olla yritys- ja työsolutason keskiarvot myös interaktioista, jotta se 
vastaisi tarkalleen mallia PM1. Taulukosta L2-5 ilmenee yksi GLS-regression erikoisuuksista: pseudoseli-
tysaste laskee muuttujien lisäämisestä. 
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kerroin on sama, ei sitä ole kirjoitettu kahdesti, vaan se on sijoitettu sarakkeiden 
puoliväliin. 

Taulukko L2-6 on jaettu yhtälön (8) rivijakoa vastaavasti neljään osioon, joista 
kaksi ensimmäistä tulkitaan aivan kuten hajotelmassa DEC1. Kaksi viimeistä 
jakavat hajotelman DEC1 viimeisen osion kahteen osaan, joista ensimmäinen 
mittaa henkilötason ominaisuuksien eroista syntyvää palkkaeron osaa. Siinä yk-
sittäisen muuttujan absoluuttinen vaikutus on saatu kertomalla keskiarvojen ero-
tus naisten estimoidulla kertoimella. Viimeinen osio ilmaisee, kuinka työsolun 
sisäinen palkkaero syntyy sukupuolten palkanmuodostusten eroista. Siinä yksit-
täisen muuttujan absoluuttinen vaikutus on laskettu kertomalla miesten ja naisten 
kertoimien erotus miesten keskiarvolla. Taulukon L2-6 kaksi viimeistä saraketta 
on muodostettu kuten taulukossa L2-3. 

Kun tutkitaan taulukon L2-6 kahta ensimmäistä osiota tarkemmin, havaitaan, että 
niiden vaikutukset kokonaispalkkaeroon ovat lähes ennallaan verrattuna hajotel-
maan DEC1. Yksittäisten muuttujien absoluuttisissa vaikutuksissakaan ei näissä 
osioissa juuri ole eroa, vaikka niiden suuruusjärjestys paikoitellen vaihtuukin. 
Henkilötason ominaisuuksien eroilla on lähestulkoon olematon rooli kokonais-
palkkaeron kannalta, mikä vastaa hajotelman DEC1 tulosta. 

Viimeisestä osiosta havaitaan, että työsolun sisäinen palkkaero syntyy käytän-
nössä kahdesta seikasta. Iän tuoma yleinen työkokemus ei näyttäisi naisilla kana-
voituvan palkan nousuksi miehiä vastaavalla tavalla, mutta toisaalta naisilla on 
3,6 log-prosentin laskennallinen alkupalkkaetu miehiin nähden. Palkanmuodos-
tuksen piirteet vaikuttavat eri suuntiin ja niiden yhteisvaikutus vastaa melko 
tarkkaan hajotelman DEC1 työsolun sisäistä palkkaeroa. Muilla tekijöillä on tau-
lukon L2-6 viimeisessä osiossa jo huomattavasti vähäisempi rooli. Iän tuoman 
työkokemuksen erilainen palkkaa nostava vaikutus on vajaan neljänkymmenen 
prosentin osuudellaan selvästi suurin yksittäinen tekijä kokonaispalkkaeron taus-
talla. Hajotelmassa DEC1 voimakkaimmin vaikuttanut työsolun naisosuus jää 
toiseksi. 

Taulukossa L2-7 esitellään hajotelma DEC3, joka perustuu myös palkkamalliin 
PM2. Sen yläosa on identtinen hajotelman DEC2 kanssa, ja se on siksi jätetty 
pois taulukosta. Ainoa ero hajotelmaan DEC2 on, että nyt henkilötason ominai-
suuksien eron merkitystä arvioidaan miesten estimoiduilla kertoimilla ja palkan-
muodostusten eron merkitystä naisten keskiarvoilla. DEC2 ja DEC3 voisivat 
antaa hyvin erilaisia tuloksia, jos keskimääräiset ominaisuusvektorit mx  ja fx  
poikkeaisivat huomattavasti toisistaan. Tämä potentiaalinen erilaisuus on itse 
asiassa perussyy molempien hajotelmien laskemiseen. Nyt eroa ei synny, ja niin-
pä DEC2 ja DEC3 tuottavat käytännössä samat johtopäätökset. 
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6 Johtopäätökset 

6.1 Joitakin huomioita yksityisen palvelusektorin 
palkanmuodostuksesta 

Luvussa viisi muodostetuilla tilastollisilla malleilla kyettiin selittämään noin kak-
si kolmasosaa yksityisen palvelusektorin palkkavaihtelusta, mitä voidaan pitää 
suhteellisen hyvänä arvona. Niinpä tuloksia voidaan pitää tilastollisesti varsin 
luotettavina. Yllättäen työsolujen välille jäi eniten mallinnettavaa – malleja voi-
taisiin siis parantaa tehokkaimmin lisäämällä niihin työsoluja kuvaavia muuttujia. 
Edelleen palkkamalleja muodostettaessa osoittautui, että tavanomaisen OLS-
regression sijasta käytetty GLS-mallinnustekniikka on aineiston ryhmittäisen 
rakenteen vuoksi tarpeen. 

Yhtenä tuloksena voidaan pitää myös sitä, että julkaisussa Luukkonen (2003) 
esiteltyä tapaa mitata työn vaativuutta voidaan onnistuneesti soveltaa teollisuus-
sektorin lisäksi myös yksityiselle palvelualalle, mikä ei ollut etukäteen mitenkään 
itsestään selvää. Vaativuusmittarin soveltuvuutta tutkittaessa tehtiin kaksi muu-
takin mielenkiintoista huomiota. Ensinnäkin näyttäisi siltä, että yksityisen palve-
lusektorin kaksiulotteisissa palkkataulukoissa työkokemuksesta ja työn 
vaativuudesta palkitseminen on usein kääntäen verrannollista. Tämä on luonteva 
tulos, koska yleensä työkokemuksen karttumisen myötä edetään vaativampiin 
tehtäviin. Jos molemmista palkittaisiin avokätisesti, syntyisi liian jyrkkiä työko-
kemus-palkka (tai vaihtoehtoisesti vaativuus-palkka) -profiileja. Yksiulotteiset 
joko työkokemukseen tai työn vaativuuteen perustuvat palkka-asteikot voitaisiin 
oikeastaan tulkita tämän periaatteen äärimmäisiksi ilmentymiksi. Niissä taulukon 
toinen dimensio on surkastunut kokonaan pois. 

Toinen havainto on, että palkkataulukoissa näyttäisi toistuvan työsuhteen keston 
osalta likimain sama rakenne kuin työn vaativuudessakin. Julkaisussa Luukkonen 
(2003) esiteltyä mittausmenetelmää voitaisiin siis soveltaa myös palkkataulukoi-
den työsuhteen kestoa mittaavaan osioon. Havaintoja ei hyödynnetty tässä tutki-
muksessa, mutta niistä saattaa olla hyötyä tulevissa analyyseissä. 

6.2 Mitä sukupuolten palkkaeron taustalta löytyy? 

Sukupuolten välillä vallitsee analysoidussa säännöllisenä toistuvassa tuntipalkas-
sa 20,28 log-prosentin14 ero miesten hyväksi. Tutkimuksen kuvailevan osan mu-
kaan miehet ja naiset toimivat yksityisellä palvelualalla selvästi erilaisissa 
tehtävissä. Yli 50 prosentin miehistä (tai vaihtoehtoisesti naisista) tulisi vaihtaa 

                                              
14 Logaritmiset prosentit voidaan muuntaa suoraan tavallisiksi prosenteiksi ilman kovin suurta pyöristys-
virhettä. Pyöristys on sitä tarkempi, mitä pienemmästä luvusta on kyse. 
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ammattia, jotta sukupuolet olisivat jakautuneet niihin tasaisesti. Erityminen terä-
vöityy entisestään, kun siirrytään tarkastelemaan yritysten sisäisiä ammatteja eli 
työsoluja. Kun ilmiötä tarkasteltiin lähemmin, havaittiin, että segregoituminen on 
luonteeltaan enemmän vertikaalista kuin horisontaalista. Miehet ovat päätyneet 
naisia selvästi useammin johto- ja esimiestason tehtäviin, ja naiset taas ovat yli-
edustettuja suorittavassa portaassa. Tämä näkyy myös siten, että tutkimuksessa 
käytetyn vaativuusmittarin valossa miehet tekevät selvästi vaativampaa työtä 
kuin naiset. Sen sijaan inhimillistä pääomaa mittaavissa muuttujissa ei juurikaan 
havaittu eroja sukupuolten välillä. 

Palkkaeroa tutkittiin lähemmin hajotelmilla, ja saatuja tuloksia havainnollistetaan 
kuviossa 3. Palkkaero jakautuu neljään osaan, joiden summa vastaa 20,28 log-
prosentin suuruista kokonaispalkkaeroa. Tärkeimmäksi komponentiksi osoittau-
tui työsolutason segregaatio. Puolet palkkaerosta voidaan siis selittää sillä, että 
naiset ovat usein päätyneet yritysten sisällä matalapalkkaisempiin ammatteihin 
kuin miehet. Toiseksi tärkein tekijä on yritystason segregaatio, eli naiset ovat 
myös päätyneet keskimäärin alhaisempia palkkoja maksaviin yrityksiin kuin 
miehet. Tämä tuottaa noin kolmanneksen kokonaispalkkaerosta. Miesten ja nais-
ten henkilötason ominaisuuksilla ei juurikaan ollut vaikutusta palkkaeroon, koska 
erot olivat niissä pieniä. Sen sijaan työsolun sisäinen palkkaero osoittautui 3,7 
log-prosentin suuruiseksi, mikä vastaa viidesosaa kokonaispalkkaerosta. Luku 
kuvaa sitä palkkaeroa, jonka arvioidaan esiintyvän samassa yrityksessä samassa 
ammatissa toimivien miesten ja naisten välillä, kun kontrolloidaan työntekijän 
inhimillistä pääomaa iän, työkokemuksen ja koulutuksen avulla. 

Kuvio 3.  Palkkaeron komponentit 
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Käytetty mallinnustekniikka mahdollisti sen arvioimisen, mitkä tekijät vaikutta-
vat työsolujen ja yritysten palkkatasoon. Näin voitiin jakaa kuvion 3 segregaati-
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osta aiheutuvat komponentit edelleen eri muuttujille. Kuviosta 4 huomataan, että 
työsolun palkkataso palautuu suurelta osin sen sukupuolijakaumaa kuvaavaan 
muuttujaan. Naisvaltaisten työsolujen matalapalkkaisuutta ei siis juurikaan voida 
selittää työn vaativuudella, työntekijöiden osaamisella tai muilla työsolua kuvaa-
villa seikoilla. Koulutuserot olisivat ehkä luontevin selitys miesten valikoitumi-
selle naisia korkeapalkkaisempiin työsoluihin, mutta hajotelmien ja kuvailevan 
analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että näin ei ole. Naisvaltaisiin työsoluihin 
näyttäisi liittyvän miesvaltaisia työsoluja matalampi palkka pääasiassa joistain 
havaitsemattomista (eli käytetyillä muuttujilla selittymättömistä) syistä. Ilmiö voi 
johtua siitä, että naissukupuoli ennustaa jostain havaitsemattomasta syystä sijoit-
tumista matalapalkkaiseen työhön yrityksen sisällä. Tämä taas saattaa johtua sii-
tä, että rekrytointiprosessit vaihtelevat sukupuolen mukaan, tai siitä, että miehet 
ja naiset pyrkivät eri tavoin ammatteihin. On syytä huomioida, että tilastoaineisto 
ei anna vastausta siihen, mikä prosessi löytyy havainnon taustalta. 

Kuvio 4.  Työsolutason segregaation palkkavaikutuksen jakautuminen eri 
muuttujille 
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Yritystason segregaation osalta voidaan todeta, että siinäkin naisten osuus yrityk-
sessä osoittautui tärkeimmäksi sen matalaa palkkatasoa selittäväksi tekijäksi, mi-
kä ilmenee kuviosta 5. Ero seuraaviin muuttujiin on kylläkin hiuksenhieno. 
Melkein vastaava vaikutus on sillä, että miehet ovat päätyneet naisia useammin 
yrityksiin, joissa on runsaasti esimiehiä ja johtajia. Valikoitumisella kaupan alan 
matalapalkkaisiin yrityksiin taas on päinvastainen vaikutus, koska miehet ovat 
päätyneet niihin naisia useammin. 
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Kuvio 5.  Yritystason segregaation palkkavaikutuksen jakautuminen eri 
muuttujille. 
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Yritysten sijoittumisella pääkaupunkiseudun kuntiin on yllättävän suuri vaikutus 
kokonaispalkkaeroon. Ilmiötä voidaan luonnehtia siten, että yksityisellä palve-
lusektorilla vallitsee niin sanottu pääkonttoriefekti. Miehet ovat sijoittuneet naisia 
useammin esimies- ja johtajatasolle, joihin liittyvät työt tehtäneen suorittavaa 
porrasta useammin pääkonttoreissa. Ne taas sijaitsevat usein pääkaupunkiseudul-
la, jossa maksetaan korkeiden elinkustannuksien vuoksi muuta maata suurempia 
palkkoja. Tästä seuraa kaksi mielenkiintoista ja ilmeisesti uutta yksityisen palve-
lusektorin palkanmuodostusta koskevaa huomiota. Koska pääkaupunkiseudulla 
on muuta maata korkeampi hintataso, tarkoittaa edellä mainittu piirre sitä, että 
sukupuolten ostovoimakorjattu reaalipalkkaero on yllättäen jonkin verran pie-
nempi kuin nimellispalkkaero. Jos kuntien kalleusluokittelu todella heijastelee 
aitoja hintaeroja, voidaan miesten ja naisten reaalipalkkojen väliseksi eroksi arvi-
oida noin 18 log-%, kun nimellispalkkaero on hiukan yli 20 log-%. Kääntäen 
voidaan sanoa, että alueellisten hintatasoerojen huomioiminen työehtosopimuk-
sissa on osaltaan kasvattanut sukupuolten nimellispalkkaeroa pääkonttoriefektin 
kautta. 

Miesten ja naisten palkkaeroa ei juurikaan voida perustella eroilla henkilötason 
ominaisuuksissa. Kun työsolun sisäistä palkkaeroa tarkasteltiin lähemmin, ha-
vaittiin, että sen taustalta löytyy käytännössä kaksi tekijää, joiden merkitys ilme-
nee kuviosta 6. Ensinnäkin naisilla on 3,6 log-prosentin suuruinen laskennallinen 
alkupalkkaetu miehiin nähden. Toisaalta iän tuoma yleinen työkokemus kasvat-
taa naisten ansioita selvästi miehiä hitaammin. Palkanmuodostuksen piirteet vai-
kuttavat eri suuntiin, ja työsolun sisäinen palkkaero syntyy pääasiassa niiden 
summana. Muodollinen koulutus näyttäisi myös nostavan miesten ansioita naisia 
enemmän, mutta sen rooli oli jo selvästi vähäisempi. 
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Kuvio 6.  Työsolun sisäisen palkkaeron osatekijät. 
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6.3 Vertailua muihin tutkimuksiin 

Valtaosa Suomen työmarkkinoita tarkastelleista palkkaerotutkimuksista on käsi-
tellyt teollisuussektoria. Mm. Laine (2003) ja Vartiainen (2001) ovat tutkineet 
yksityistä palvelusektoria, tosin hiukan suppeammalla 90-luvun lopun aineistolla, 
joka käsittää it-sektorin ja kaupan alan. Käsillä olevan tutkimuksen estimointi-
menetelmää ei ilmeisesti ole aiemmin sovellettu yksityisiin palveluammatteihin, 
ja siksi tuloksia verrataan myös Korkeamäen ja Kyyrän (2003) teollisuussektoria 
käsittelevään tutkimukseen, jossa käytetään samaa mallinnustekniikkaa. 

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että yritysten sisällä miehet ja naiset ovat voi-
makkaasti eriytyneet omiin ammatteihinsa, ja että piirre selittää noin puolet ko-
konaispalkkaerosta. Miesten ja naisten voimakas segregoituminen ei kuitenkaan 
ole pelkästään suomalaisen yksityisen palvelualan ilmiö. Esimerkiksi useimpien 
EU-maiden työmarkkinoilla miehet työskentelevät tyypillisesti naisia useammin 
korkeasti palkatuissa ammateissa. (EU-komissio 2002, 42.) Myös Laine (2003, 
35–48) ja Vartiainen (2001, 28–30) raportoivat OLS-regressioihin ja oaxaca-
hajotelmiin perustuvissa tutkimuksissaan ammatillisen segregaation voimakkaas-
ta vaikutuksesta. He saavat inhimillistä pääomaa mittaavien muuttujien osalta 
niinikään samansuuntaisia tuloksia, eli niillä ei juurikaan voida perustella palk-
kaeroa. He raportoivat myös, että iän tuotto on naisilla miehiä pienempi. 

Tämän tutkimuksen keskeiset erot Laineen ja Vartiaisen analyyseihin syntyvät 
ennen kaikkea käytetyn työkäsitteen erosta. Työsolun sisäinen palkkaero on ver-
rattavissa lähinnä muiden palkkaerotutkimusten selittymättömään palkkaeroon, 
joka on Vartiaisen (mts. 30) ja Laineen (mts. 38 ja 44) tutkimuksissa selvästi suu-
rempi. Ensin mainitussa se on noin 14 ja jälkimmäisessä melkein 10 log-
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prosenttia – selvästi suurempia arvoja kuin nyt saatu 3,7 log-prosenttia. Tämä 
johtunee siitä, että ammattijaottelu on tihennetty yritysten sisälle, ja että ammat-
tien tosiasiallinen sisältö vaihtelee yrityksittäin. Toinen syy työsolun sisäisen 
palkkaeron pienuuteen lienee se, että työn vaativuutta on tässä kontrolloitu omal-
la muuttujallaan. Toki pitää muistaa, että tulokset eivät ole aivan suoraan vertai-
lukelpoisia, koska aineistot ja analysoidut palkkakäsitteet eivät ole täysin samoja. 

Käsillä oleva tutkimus eroaa Laineen ja Vartiaisen analyyseistä myös siten, että 
tässä on kontrolloitu kunnan kalleusluokkaa. Vaikuttaa siis siltä, että pääkontto-
riefektin ja alueellisen sijoittumisen palkkaeroa selittävä vaikutus yksityisellä 
palvelualalla on uusi havainto15. Luonnollisesti sama pätee myös sukupuolten 
reaali- ja nimellispalkkaerosta kohdassa 5.1 tehtyihin huomioihin. 

Korkeamäki ja Kyyrä (2003) soveltavat samaa mallinnustekniikkaa teollisuus-
sektorin palkkaeroja käsittelevässä tutkimuksessaan. Heidän analyysinsä koskee 
vuotta 2000. He käyttävät samaa työn vaativuusmittaria ja kuntien kalleusluokkia 
on myös kontrolloitu. Koska analyyseissä on huomattavia yhtenevyyksiä, on tu-
loksia mielenkiintoista vertailla keskenään. Tuloksia havainnollistetaan yhteen-
vedonomaisesti kuviossa 7. 

Teollisuuden toimihenkilöiden 25 log-prosentin suuruisesta palkkaerosta yli puo-
let voidaan Korkeamäen ja Kyyrän mukaan selittää työsolutason segregaatiolla, 
neljännes työsolun sisäisellä palkkaerolla ja kuudesosa yritystason segregaatiolla. 
Henkilötason ominaisuuksien vaikutus on melko vähäinen. Tältä osin teollisuu-
den toimihenkilöiden ja yksityisen palvelualan palkanmuodostus muistuttavat 
toisiaan. Sen sijaan eroja syntyy, kun eriytymisen vaikutukset jaetaan eri muuttu-
jille. Työsolutason segregaation palkkaerovaikutuksesta voidaan teollisuuden 
toimihenkilöiden tapauksessa selittää kaksi viidesosaa sillä, että miehet ovat pää-
tyneet naisia useammin johtotason tehtäviin. Työsolun naisosuudella ei ole niin 
voimakasta vaikutusta kuin yksityisellä palvelualalla. Sama ilmiö toistuu yritys-
tason segregaation osalta. (mts. 21–27.) 

 

 

 

                                              
15 Liljan ja Asplundin palkkaerotutkimuksessa kontrolloidaan kunnan kalleusluokkia, mutta heidän ana-
lyysinsä koskee uusia työntekijöitä (2003, 116-125). 
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Kuvio 7.  Palkkaeron komponentit yksityisellä palvelualalla ja teollisuu-
den toimihenkilöillä ja työntekijöillä 
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Työn vaativuudella on suurempi rooli teollisuuden toimihenkilöiden kuin yksi-
tyisen palvelualan palkanmuodostuksessa. Ensin mainitussa vaativuutta mittaava 
muuttuja selittää sekä yritys- että työsolutason segregaatiosta suuremman osan 
kuin viimeksi mainitussa. (mts. 26.) Tämä saattaa johtua siitä, että työn vaativuu-
den ja palkan välinen yhteys on työehtosopimusten valossa yksityisellä palvelu-
alalla jonkin verran väljempi kuin teollisuuden toimihenkilöillä, kuten jo edellä 
on todettu. Kohdassa 2.5 esitelty vaativuusmittari näyttäisi myös soveltuvan tek-
nisesti paremmin TT:n kuin PT:n aineistoon – ensin mainitussa soveltuvuus on 
erinomainen, kun taas jälkimmäisessä sitä voidaan luonnehtia kohtalaiseksi. Pitää 
myös muistaa, ettei vaativuusmittari poista alkuperäisten asteikoiden karkeuden 
tuomia ongelmia – kyseessähän on ”vain” tekniikka, jolla voidaan tiivistää satoja 
indikaattorimuuttujia vaativa informaatio yhteen jatkuvaan muuttujaan. Jos alku-
peräisissä asteikoissa on vähän luokkia, on työn vaativuuden kontrolli vaati-
vuusmittarin soveltamisen jälkeenkin vastaavasti heikompi. 

Teollisuuden mies- ja naistyöntekijöiden välisestä 18 log-prosentin suuruisesta 
palkkaerosta selvästi yli puolet voidaan selittää yritystason segregaatiolla, mikä 
on huomattavasti suurempi lukema kuin yksityisellä palvelualalla. Vastaavasti 
työsolutason segregaatiolla on vähemmän merkitystä. Se muodostaa hiukan yli 
viidenneksen kokonaispalkkaerosta, kun taas työsolun sisäisen palkkaeron osuus 
on vajaa viidennes. Henkilötason ominaisuuksilla on myös teollisuuden työnteki-
jöiden palkkaerossa vähäinen merkitys, mutta työn vaativuudella on 
toimihenkilöitäkin suurempi rooli sekä työsolu-, että yritystason segregaatiossa. 
Se on kummassakin tapauksessa selvästi tärkein yksittäinen tekijä. (Korkeamäki 
ym. 2003, 27–31) Sekä teollisuuden toimihenkilöiden että työntekijöiden 
palkkaerossa kuntien kalleusluokitus on melko mitätön tekijä (mts. 26 ja 30). 
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sa kuntien kalleusluokitus on melko mitätön tekijä (mts. 26 ja 30). Pääkontto-
riefekti vaikuttaa siis tässä vertailussa olevan yksityisen palvelualan erityispiirre. 
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Liite 1.  Alat ja niillä käytettävät vaativuusasteikot 
 
Ala (työnantajaliitto) Osuus ai-

neistosta, % 
Vaativuusasteikoi-
ta alalla, kpl 

Portaita alalla käyte-
tyissä asteikoissa, kpl 

Kaupan ala 39,63 7 2, 3, 5, 6 tai 7 
Pankkiala 13,36 1 7 
Hotelli- ja ravintola-ala 11,21 2 5 tai 7 
Erityispalvelut 9,55 19 2, 3, 4, 5, 6, 7 tai 9 
Vakuutusala 6,96 1 7 
Terveyspalveluala 5,93 3 5, 7 tai 16 
Tietotekniikan ala 5,39 1 4 
Sosiaaliala 4,73 4 5, 6, 7 tai 22 
Apteekkiala 3,25 3 4 tai 6 

 
Joillakin aloilla on useita samanpituisia asteikoita. Esimerkiksi kaupan alan työ-
ehtosopimuksessa on kaksi seitsenportaista asteikkoa (kaupan atk-toimihenkilöt 
ja majoitus- ja ravitsemisalan työntekijät). Lisäksi aineistosta löytyy jonkin ver-
ran ammattiryhmiä, jotka ovat saman työehtosopimuksen (ja vaativuusasteikon) 
piirissä, mutta toimivat useilla eri aloilla. Vaikka esimerkiksi suurin osa majoi-
tus- ja ravitsemusalan työntekijöistä ja esimiehistä (5-portainen asteikko) työs-
kentelee hotelli- ja ravintola-alalla, löytyy heitä hiukan myös muilta aloilta. 
Taulukossa ei ole lueteltu kaikkein segregoituneimpien ammattiryhmien asteikoi-
ta niiltä aloilta, jossa ko. ammattiryhmään kuuluvia työntekijöitä on hyvin vähän. 
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiesten ja työntekijöiden lisäksi tämä koskee va-
rasto- ja kuljetusesimiehiä (2-portainen asteikko) ja myyjiä ja varastotyöntekijöi-
tä (6-portainen asteikko). 
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Liite 2.  Palkkamallit ja -hajotelmat 
 

Taulukko L2-1.  Malli PM1 

Muuttujaryhmä Muuttuja Kerroin Hajonta t-arvo 
 vakio 2,020132 0,028649 70,514216 

naisten osuus -0,078839 0,007472 -10,551742 
koulutusvuodet 0,001572 0,001274 1,233338 

Yritystä kuvaa-
vat muuttujat 

kaup. koul. (osuus) 0,024331 0,010256 2,372414 
 ikä -0,003059 0,001916 -1,596432 
 sqrt(ikä) 0,058746 0,015002 3,915796 
 työs. kesto 0,000142 0,001219 0,116799 
 sqrt(työs. kesto) -0,013724 0,006337 -2,165601 
 harjoittelija (osuus) -0,185558 0,045517 -4,076673 
 työn vaativuus 0,021525 0,001318 16,337302 
 esim. ja joht. osuus 0,399205 0,012051 33,126967 
 pääkaupunkiseutu 0,137061 0,003794 36,121002 
 muu kallis kunta 0,038047 0,003699 10,284560 
 log(yrityskoko) 0,020832 0,002335 8,921636 
 ka(log[työsolukoko]) -0,022230 0,003078 -7,223065 
 apteekkiala -0,120206 0,011972 -10,040713 
 kaupan ala -0,259768 0,009956 -26,090906 
 erityispalvelut -0,207854 0,010378 -20,028284 
 pankkiala -0,110834 0,011850 -9,352924 
 vakuutusala -0,199619 0,012792 -15,605497 
 terveyspalveluala -0,231729 0,012318 -18,812330 
 hotelli- ja ravintola-ala -0,388619 0,010975 -35,408155 
 sosiaaliala -0,326206 0,011269 -28,946573 

naisten osuus -0,135820 0,002833 -47,947105 
koulutusvuodet 0,065829 0,000672 98,018884 

Työsolua ku-
vaavat muuttujat 

kaup. koul. (osuus) -0,053930 0,004263 -12,651224 
 ikä -0,007994 0,000700 -11,424868 
 sqrt(ikä) 0,112763 0,005909 19,084021 
 työs. kesto -0,001423 0,000498 -2,856008 
 sqrt(työs. kesto) 0,001546 0,002806 0,550809 
 harjoittelija (osuus) 0,004408 0,027986 0,157502 
 työn vaativuus 0,013074 0,000507 25,807179 
 log(työsolukoko) -0,035000 0,001001 -34,960497 

koulutusvuodet 0,011063 0,000237 46,686990 Henkilötason 
muuttujat kaup. koul. -0,013689 0,001288 -10,625993 
 ikä -0,003408 0,000170 -20,030656 
 sqrt(ikä) 0,061041 0,001388 43,991233 
 työs. kesto -0,003245 0,000129 -25,068534 
 sqrt(työs. kesto) 0,030127 0,000747 40,336815 
 harjoittelija -0,143815 0,026400 -5,447504 
 naisindikaattori -0,036854 0,001194 -30,878325 
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Taulukko L2-2.  Muita tietoja mallista PM1 

Selittäjien lkm vakio ml. 41 
2
psR  0,6244 
2ˆξσ  0,0025 
2ˆωσ  0,0239 
2ˆεσ  0,0171 
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Taulukko L2-3.  Hajotelma DEC1 

Muuttuja-
ryhmä 

Muuttuja Kerroin Miesten 
keskiarvo

Naisten 
keskiarvo

Absol. 
vaikutus 

Osuus 
osiosta,% 

Osuus koko-
naisuudesta,%

 vakio 2,0201      
naisten osuus -0,0788 0,5275 0,7741 0,0194 28,6 9,6 
esim. ja joht. osuus 0,3992 0,1869 0,1388 0,0192 28,3 9,5 

Yritystä      
kuvaavat 
muuttujat kaupan ala -0,2598 0,4491 0,3751 -0,0192 -28,3 -9,5 
 pääkaupunkiseutu 0,1371 0,5164 0,3843 0,0181 26,6 8,9 
 terveyspalveluala -0,2317 0,0270 0,0722 0,0105 15,4 5,2 
 satunnaisefekti 1,0000 -0,0133 -0,0030 -0,0103 -15,2 -5,1 
 sosiaaliala -0,3262 0,0265 0,0573 0,0101 14,8 5,0 
 työn vaativuus 0,0215 5,5244 5,0821 0,0095 14,0 4,7 
 pankkiala -0,1108 0,0853 0,1542 0,0076 11,2 3,8 
 hotelli- ja ravintola-ala -0,3886 0,0989 0,1161 0,0067 9,8 3,3 
 erityispalvelut -0,2079 0,1120 0,0884 -0,0049 -7,2 -2,4 
 apteekkiala -0,1202 0,0052 0,0442 0,0047 6,9 2,3 
 sqrt(ikä) 0,0587 4,3773 4,4355 -0,0034 -5,0 -1,7 
 vakuutusala -0,1996 0,0774 0,0663 -0,0022 -3,3 -1,1 
 muu kallis kunta 0,0380 0,2309 0,2860 -0,0021 -3,1 -1,0 
 ikä -0,0031 21,0846 21,6961 0,0019 2,8 0,9 
 ka(log[työsolukoko]) -0,0222 2,9752 3,0201 0,0010 1,5 0,5 
 harjoittelija (osuus) -0,1856 0,0064 0,0115 0,0010 1,4 0,5 
 log(yrityskoko) 0,0208 5,2124 5,2498 -0,0008 -1,1 -0,4 
 kaup. koul. (osuus) 0,0243 0,1692 0,1373 0,0008 1,1 0,4 
 sqrt(työs. kesto) -0,0137 2,4031 2,4381 0,0005 0,7 0,2 
 koulutusvuodet 0,0016 2,0893 2,0490 0,0001 0,1 0,0 
 työs. kesto 0,0001 8,8025 9,0517 0,0000 -0,1 0,0 
 YHTEENSÄ    0,0680 100,0 33,5 

naisten osuus -0,1358 -0,3134 0,1343 0,0608 59,9 30,0 
koulutusvuodet 0,0658 0,1762 -0,0755 0,0166 16,3 8,2 

Työsolua 
kuvaavat 
muuttujat satunnaisefekti 1,0000 0,0062 -0,0030 0,0092 9,1 4,5 
 työn vaativuus 0,0131 0,3996 -0,1712 0,0075 7,3 3,7 
 log(työsolukoko) -0,0350 -0,1125 0,0482 0,0056 5,5 2,8 
 sqrt(ikä) 0,1128 -0,0223 0,0096 -0,0036 -3,5 -1,8 
 ikä -0,0080 -0,2476 0,1060 0,0028 2,8 1,4 
 kaup. koul. (osuus) -0,0539 -0,0241 0,0103 0,0019 1,8 0,9 
 työs. kesto -0,0014 -0,4766 0,2041 0,0010 1,0 0,5 
 sqrt(työs. kesto) 0,0015 -0,0658 0,0282 -0,0001 -0,1 -0,1 
 harjoittelija (osuus) 0,0044 0,0008 -0,0004 0,0000 0,0 0,0 
 YHTEENSÄ    0,1016 100,0 50,1 

naisindikaattori -0,0369 0,0000 1,0000 0,0369 110,7 18,2 
sqrt(ikä) 0,0610 4,2762 4,4788 -0,0124 -37,1 -6,1 

Henkilö-
tason 
muuttujat sqrt(työs. kesto) 0,0301 2,2792 2,4912 -0,0064 -19,2 -3,1 
 ikä -0,0034 20,2010 22,0745 0,0064 19,2 3,1 
 tysk -0,0032 8,0128 9,3900 0,0045 13,4 2,2 
 koulutusvuodet 0,0111 2,2965 1,9602 0,0037 11,2 1,8 
 harjoittelija -0,1438 0,0072 0,0112 0,0006 1,7 0,3 
 kaup. koul. -0,0137 0,1429 0,1486 0,0001 0,2 0,0 
 satunnaisefekti 1,0000 0,0002 0,0003 0,0000 -0,1 0,0 
 YHTEENSÄ    0,0333 100,0 16,4 
 KAIKKI YHTEENSÄ    0,2028  100,0 
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Taulukko L2-4.  Malli PM2 

Muuttujaryhmä Muuttuja Kerroin Hajonta t-arvo 
 vakio 1,965307 0,028534 68,875837

naisten osuus -0,069552 0,007440 -9,348431
koulutusvuodet 0,001866 0,001269 1,470456 

Yritystä kuvaa-
vat muuttujat 

kaup. koul. (osuus) 0,023454 0,010204 2,298485 
 ikä -0,003382 0,001904 -1,775893
 sqrt(ikä) 0,060321 0,014908 4,046229 
 työs. kesto 0,000289 0,001212 0,238723 
 sqrt(työs. kesto) -0,014208 0,006303 -2,254004
 harjoittelija (osuus) -0,183684 0,045427 -4,043462
 työn vaativuus 0,021643 0,001310 16,520385
 esim. ja joht. osuus 0,395205 0,011991 32,957360
 pääkaupunkiseutu 0,137223 0,003777 36,330086
 muu kallis kunta 0,037964 0,003681 10,312739
 log(yrityskoko) 0,020796 0,002324 8,947623 
 ka(log[työsolukoko]) -0,022362 0,003062 -7,302758
 apteekkiala -0,117955 0,011926 -9,890518
 kaupan ala -0,259810 0,009923 -26,183524
 erityispalvelut -0,208014 0,010342 -20,113048
 pankkiala -0,108767 0,011809 -9,210902
 vakuutusala -0,200308 0,012748 -15,713099
 terveyspalveluala -0,230757 0,012279 -18,793196
 hotelli- ja ravintola-ala -0,388032 0,010934 -35,489664
 sosiaaliala -0,325304 0,011228 -28,972002

naisten osuus -0,124025 0,002841 -43,657385
koulutusvuodet 0,065686 0,000667 98,523519

Työsolua ku-
vaavat muuttujat 

kaup. koul. (osuus) -0,053289 0,004232 -12,592287
 ikä -0,008140 0,000694 -11,723581
 sqrt(ikä) 0,112610 0,005862 19,209269
 työs. kesto -0,001339 0,000494 -2,709804
 sqrt(työs. kesto) 0,001502 0,002784 0,539521 
 harjoittelija (osuus) 0,005786 0,028127 0,205718 
 työn vaativuus 0,013178 0,000502 26,271604
 log(työsolukoko) -0,035154 0,000989 -35,528564

koulutusvuodet 0,012542 0,000323 38,787462
kaup. koul. -0,010293 0,002059 -5,000021

Henkilötason 
muuttujat 

ikä -0,003196 0,000171 -18,673637
 sqrt(ikä) 0,072003 0,001462 49,242703
 työs. kesto -0,003365 0,000130 -25,854473
 sqrt(työs. kesto) 0,029337 0,000846 34,665620
 harjoittelija -0,135254 0,028353 -4,770417
 naisindikaattori n 0,035828 0,002687 13,336141
 n*koulutusvuodet -0,003016 0,000369 -8,179489
 n*kaup. koul. -0,003181 0,002431 -1,308637
 n*sqrt(ikä) -0,017529 0,000723 -24,255796
 n*sqrt(työs. kesto) 0,001630 0,000595 2,739468 
 n*harjoittelija -0,019866 0,010418 -1,906876
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Taulukko L2-5.  Muita tietoja mallista PM2 

Selittäjien lkm vakio ml. 46 
2
psR  0,6237 
2ˆξσ  0,0026 
2ˆωσ  0,0232 
2ˆεσ  0,0173 

 

Taulukko L2-6.  Hajotelma DEC2 

Muuttuja-
ryhmä 

Muuttuja Miesten 
kerroin

Naisten 
kerroin

Miesten 
keskiarvo

Naisten 
keskiarvo

Absol. 
vaiku-
tus 

Osuus 
osios-
ta,% 

Osuus 
kokonai-
suudesta,%

kaupan ala -0,2598 0,4491 0,3751 -0,0192 -29,0 -9,5 
esim. ja joht. osuus 0,3952 0,1869 0,1388 0,0190 28,8 9,4 

Yritystä 
kuvaavat 
muuttujat pääkaupunkiseutu 0,1372 0,5164 0,3843 0,0181 27,4 8,9 
 naisten osuus -0,0696 0,5275 0,7741 0,0172 25,9 8,5 
 terveyspalveluala -0,2308 0,0270 0,0722 0,0104 15,8 5,1 
 sosiaaliala -0,3253 0,0265 0,0573 0,0100 15,2 4,9 
 työn vaativuus 0,0216 5,5244 5,0821 0,0096 14,5 4,7 
 satunnaisefekti 1,0000 -0,0127 -0,0032 -0,0095 -14,3 -4,7 
 pankkiala -0,1088 0,0853 0,1542 0,0075 11,3 3,7 
 hotelli- ja ravintola-ala -0,3880 0,0989 0,1161 0,0066 10,1 3,3 
 erityispalvelut -0,2080 0,1120 0,0884 -0,0049 -7,4 -2,4 
 apteekkiala -0,1180 0,0052 0,0442 0,0046 7,0 2,3 
 sqrt(ikä) 0,0603 4,3773 4,4355 -0,0035 -5,3 -1,7 
 vakuutusala -0,2003 0,0774 0,0663 -0,0022 -3,4 -1,1 
 muu kallis kunta 0,0380 0,2309 0,2860 -0,0021 -3,2 -1,0 
 ikä -0,0034 21,0846 21,6961 0,0021 3,1 1,0 
 ka(log[työsolukoko]) -0,0224 2,9752 3,0201 0,0010 1,5 0,5 
 harjoittelija (osuus) -0,1837 0,0064 0,0115 0,0009 1,4 0,5 
 log(yrityskoko) 0,0208 5,2124 5,2498 -0,0008 -1,2 -0,4 
 kaup. koul. (osuus) 0,0235 0,1692 0,1373 0,0007 1,1 0,4 
 sqrt(työs. kesto) -0,0142 2,4031 2,4381 0,0005 0,8 0,2 
 koulutusvuodet 0,0019 2,0893 2,0490 0,0001 0,1 0,0 
 työs. kesto 0,0003 8,8025 9,0517 -0,0001 -0,1 0,0 
 YHTEENSÄ    0,0661 100,0 32,6 
 

Taulukko L2-6 jatkuu seuraavalla sivulla. 
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naisten osuus -0,1240 -0,3134 0,1343 0,0555 57,3 27,4 
koulutusvuodet 0,0657 0,1762 -0,0755 0,0165 17,0 8,1 

Työsolua 
kuvaavat 
muuttujat satunnaisefekti 1,0000 0,0066 -0,0032 0,0098 10,1 4,8 
 työn vaativuus 0,0132 0,3996 -0,1712 0,0075 7,8 3,7 
 log (työsolukoko) -0,0352 -0,1125 0,0482 0,0056 5,8 2,8 
 sqrt(ikä) 0,1126 -0,0223 0,0096 -0,0036 -3,7 -1,8 
 ikä -0,0081 -0,2476 0,1060 0,0029 3,0 1,4 
 kaup. koul. (osuus) -0,0533 -0,0241 0,0103 0,0018 1,9 0,9 
 työs. kesto -0,0013 -0,4766 0,2041 0,0009 0,9 0,4 
 sqrt(työs. kesto) 0,0015 -0,0658 0,0282 -0,0001 -0,1 -0,1 
 harjoittelija (osuus) 0,0058 0,0008 -0,0004 0,0000 0,0 0,0 
 YHTEENSÄ     0,0969 100,0 47,8 

sqrt(ikä) 0,0720 0,0545 4,2762 4,4788 -0,0110 343,9 -5,4 
sqrt(työs. kesto) 0,0293 0,0310 2,2792 2,4912 -0,0066 204,7 -3,2 
ikä -0,0032 20,2010 22,0745 0,0060 -186,6 3,0 
työs. kesto -0,0034 8,0128 9,3900 0,0046 -144,5 2,3 
koulutusvuodet 0,0125 0,0095 2,2965 1,9602 0,0032 -99,9 1,6 

Henkilö-
tason 
muuttujat: 
ominai-
suuksien 
ero harjoittelija -0,1353 -0,1551 0,0072 0,0112 0,0006 -19,2 0,3 
 satunnaisefekti 1,0000 0,0002 0,0003 -0,0001 4,0 -0,1 
 kaup. koul. -0,0103 -0,0135 0,1429 0,1486 0,0001 -2,4 0,0 
 YHTEENSÄ     -0,0032 100,0 -1,6 

sqrt(ikä) 0,0720 0,0545 4,2762 4,4788 0,0750 174,6 37,0 
vakio 1,9653 2,0011   -0,0358 -83,4 -17,7 
koulutusvuodet 0,0125 0,0095 2,2965 1,9602 0,0069 16,1 3,4 
sqrt(työs. kesto) 0,0293 0,0310 2,2792 2,4912 -0,0037 -8,7 -1,8 
kaup. koul. -0,0103 -0,0135 0,1429 0,1486 0,0005 1,1 0,2 

Henkilö-
tason 
muuttujat: 
palkan-
muodos-
tusten ero harjoittelija -0,1353 -0,1551 0,0072 0,0112 0,0001 0,3 0,1 
 YHTEENSÄ     0,0429 100,0 21,2 
 KAIKKI YHTEENSÄ     0,2028  100,0 
 

Taulukko L2-7.  Hajotelma DEC3 

Muuttuja-
ryhmä 

Muuttuja Miesten 
kerroin

Naisten 
kerroin

Miesten 
keskiarvo

Naisten 
keskiarvo

Absol. 
vaiku-
tus 

Osuus 
osios-
ta,% 

Osuus 
kokonai-
suudesta,%

sqrt(ikä) 0,0720 0,0545 4,2762 4,4788 -0,0146 265,2 -7,2 
sqrt(työs. kesto) 0,0293 0,0310 2,2792 2,4912 -0,0062 113,1 -3,1 
ikä -0,0032 20,2010 22,0745 0,0060 -108,9 3,0 
työs. kesto -0,0034 8,0128 9,3900 0,0046 -84,3 2,3 
koulutusvuodet 0,0125 0,0095 2,2965 1,9602 0,0042 -76,7 2,1 

Henkilö-
tason 
muuttujat: 
ominai-
suuksien 
ero harjoittelija -0,1353 -0,1551 0,0072 0,0112 0,0005 -9,8 0,3 
 satunnaisefekti 1,0000 0,0002 0,0003 -0,0001 2,3 -0,1 
 kaup. koul. -0,0103 -0,0135 0,1429 0,1486 0,0001 -1,1 0,0 
 YHTEENSÄ     -0,0055 99,9 -2,7 

sqrt(ikä) 0,0720 0,0545 4,2762 4,4788 0,0785 173,7 38,7 
vakio 1,9653 2,0011   -0,0358 -79,3 -17,7 
koulutusvuodet 0,0125 0,0095 2,2965 1,9602 0,0059 13,1 2,9 
sqrt(työs. kesto) 0,0293 0,0310 2,2792 2,4912 -0,0041 -9,0 -2,0 
kaup. koul. -0,0103 -0,0135 0,1429 0,1486 0,0005 1,0 0,2 

Henkilö-
tason 
muuttujat: 
palkan-
muodos-
tusten ero harjoittelija -0,1353 -0,1551 0,0072 0,0112 0,0002 0,5 0,1 
 YHTEENSÄ     0,0452 100,1 22,3 
 KAIKKI YHTEENSÄ     0,2028  100,0 
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