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PA L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S

Tutkimus perustuu Suomen teollisuuden työntekijöistä poimittuun paneeliaineistoon, jossa on tietoja 
yksittäisten työntekijöiden palkoista ja työtunneista.
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Teollisuustyöntekijöiden palkat joustaneet 
alaspäin kaikissa suhdannetilanteissa

Työtehtosopimukset säätelevät 
teollisuuden palkkarakennetta

Tutkimus osoitti, että teollisuuden palkanmuodostuksen 
mekanismeissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia ajan-
jaksolla 1980-1995. Palkat perustuvat edelleen selvästi 
työehtosopimusten luokituksiin ja määräyksiin. Vaikka ai-
neisto ei ulotu vuosituhannen vaihteeseen, tulokset ovat 
pitkälti yleistettävissä myös nykypäivään, sillä palkan-
muodostuksen peruspiirteet ja palkkarakenne muuttuvat 
hyvin hitaasti. Tarkasteluajanjaksolla yritysten tehtävät 
ja niihin liittyvä valmiudet eriytyivät, niin että tietyissä 
yrityksissä tehdään yksinkertaisia töitä ja toisissa vaati-
vampia töitä. Suurin muutos vuoden 1995 jälkeen liittyy 
ilmeisesti tulos- ja voittopalkkioiden yleistymiseen.

Työpaikan vaihdokset edistävät 
työuraa vain nuorena

Työpaikan vaihdosten vaikutus palkkakehitykseen on teol-
lisuudessa tutkimuksen valossa yllättävän heikko. Eniten 
työpaikan vaihdos näytti edistävän niiden palkkakehitystä, 
jotka vaihtoivat työpaikkaa heti työuransa alkuvaihees-
sa. Miesten ja naisten työurat eroavat selvästi toisistaan. 
Naisten suhteellinen asema teollisuudessa paranee työko-
kemuksen myötä selvästi heikommin kuin miehillä. Nais-
ten uralla eteneminen tyrehtyy tyypillisesti jo 4 vuoden 
jälkeen. He juuttuvat vähemmän vaativiin töihin eivätkä 
heidän ansionsa kehity yhtä suotuisasti kuin miesten.

Palkkojen yksilöllinen aleneminen 
luultua yleisempää

Teollisuuden palkat osoittautuivat tutkimuksessa myös 

yllättävän joustaviksi alaspäin. Nimellispalkkojen ja reaa-
lipalkkojen aleneminen on suhdanteista ja inflaatiovauh-
dista riippumatta varsin yleistä. Normaalioloissa noin 5 
prosentilla ja lama-aikana yli 30 prosentilla työntekijöistä 
nimelliset keskituntiansiot laskevat vuositasolla. Nuorten 
palkat joustavat alaspäin todennäköisemmin kuin van-
hempien työntekijöiden palkat, ja naisten palkat laskevat 
herkemmin kuin miesten palkat. Miesten palkka laskee 
myös sitä pienemmällä todennäköisyydellä, mitä naisval-
taisemmalla alalla hän työskentelee. Naisten palkkakehi-
tykseen alan nais- tai miesvaltaisuudella ei ole merkitys-
tä.

Toisaalta muuten samanlaisten yksilöiden lähtötilan-
teella oli vaikutusta siten, että yrityksen sisällä suhteelli-
sen hyvää palkkaa nauttivien palkka laskee erityisen suu-
rella todennäköisyydellä. Tätä voidaan tulkita siten, että 
matalapalkkaisten työntekijöiden palkat ovat useammin 
jo valmiiksi työtehtosopimusten minimipalkkojen tuntu-
massa. 
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