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Tiivistelmä – Abstract 
 
Työmarkkinoiden rakennemuutoksiin liittyvä polarisaatio on kahden viime vuosikym-
menen aikana saanut runsaasti empiiristä tukea eritoten kehittyneissä valtioissa. Työlli-
syyspolarisaatiolle on ominaista se, että palkkajakauman keskivaiheille sijoittuvat, use-
asti rutiininomaisia työtehtäviä sisältävät, ammatit ovat vähentyneet suhteessa matala- 
ja korkeapalkkaisiin ammatteihin, kun ilmiötä tarkastellaan työllisyysosuuksien kautta. 
Tutkimuskirjallisuus antaa osittain viitteitä myös siitä, että keskipalkkaiset, keskimää-
räisen vaatimustason ammatit ovat palkkakehityksessä jääneet jälkeen suhteessa matala- 
ja korkeapalkkaisiin ammatteihin, jolloin puhutaan palkkapolarisaatiosta. Molempien po-
larisaatiotyyppien visualisointiin liittyy U-käyrän muoto, kun ilmaistaan työlli-
syysosuus- tai palkkamuutoksia siten, että perusvuoden ammatit on laitettu palkkojen 
suhteen nousevaan järjestykseen. Tämä tutkimus selvittää visuaalista ja kvantitatiivista 
menetelmää käyttäen, onko työllisyys- ja palkkapolarisaatiota esiintynyt Suomessa vuo-
sina 1995-2015 ja miten palkkatasa-arvoa kuvaavat palkkasuhdeluvut ovat kehittyneet 
ajassa. Tässä tutkimuksessa taitotasovinoutuneen teknologisen muutoksen (SBTC) ja 
rutiinivinoutuneen teknologisen muutoksen (RBTC) teoriat toimivat polarisaatioviite-
kehyksenä. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että koko aikavälillä on esiintynyt työlli-
syyspolarisaatiota. Sen sijaan aikavälillä 1995-2008 työllisyyspolarisaatiota ei ole ha-
vaittavissa, vaan kehitys on ollut enemmän SBTC:n mukaista. Aikavälillä 2009-2015 
viitteet RBTC:n mukaisesta työllisyyspolarisaatiosta ovat kuitenkin melko vahvat. Nel-
jään eri funktionaaliseen ammattiryhmään jaoteltuna työllisyyspolarisaatiota on tilas-
tollisesti havaittavissa abstrakti- ja rutiiniammateissa. Palkkapolarisaatiosta on viitteitä 
koko aikavälillä ja jälkimmäisellä aikavälillä 2009-2015. Ammattiryhmittäin palkkapola-
risaatioviitteitä ilmenee abstrakti-, palvelu- ja elementääriammateissa, joskin vahvim-
min abstraktiammateissa. Palkkaeriarvoisuus on tutkittavalla aikavälillä lisääntynyt 
hieman, erityisesti P90/P10- ja P90/P50-suhdeluvuissa. Ennen politiikkasuosituksien 
antamista tulisi ensin määrittää korkean ja matalan taitotason välinen substituu-
tiojousto riittävän tarkasti, koska taitotasopreemio ja sen kautta ilmenevä palkkaepätasa-
arvo riippuvat substituutiojouston arvosta. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Yleistä 

Parikymmentä viime vuotta ovat olleet työmarkkinoiden rakennemuutosten ja 
erityisesti työmarkkinoiden polarisaation tutkimuksessa hedelmällistä aikaa, 
sillä polarisaatiosta on kertynyt huomattavasti tutkimustietoa eritoten kehitty-
neiden maiden kohdalla (esim. Goos & Manning, 2007; Acemoglu & Autor, 2011; 
Goos, Manning & Salomons, 2014). 

Työmarkkinoiden polarisaatioon liittyvät käsitteet palkkapolarisaatio 
(wage polarization) ja työllisyyspolarisaatio (employment polarization). Kum-
massakin polarisaation muodossa suhteellinen kasvu on sijoittunut työvoiman 
taitotasojakauman ääripäihin, kun taas jakauman keskikohdalla on tapahtunut 
suhteellista vähentymistä joko palkoissa (palkkapolarisaatio) tai työlli-
syysosuuksissa (työllisyyspolarisaatio). Palkkapolarisaation graafinen kuvaus 
muistuttaa U-käyrää, kun reaalipalkkojen muutos yli ajan ilmaistaan taitotaso-
desiilien funktiona. Työllisyyspolarisaation graafinen kuvaus on myös useimmi-
ten U-käyrää muistuttava, kun työllisyysosuuksien muutos yli ajassa esitetään 
taitotasojen funktiona. Taitotasodesiilit taas määritellään kirjallisuudessa useim-
miten siten, että tarkasteltavan aikavälin alkuvuoden ammattiluokkien palkat 
laitetaan nousevaan järjestykseen ja käytetään tätä järjestystä yli ajan säilyttäen. 
(Autor & Dorn, 2013.) 

1990-luvulle asti kirjallisuudessa käytettiin laajasti teoriakehystä, jonka mu-
kaan työmarkkinoiden rakennemuutosta selitettiin taitotasovinoutuneella tekno-
logisella kehityksellä siten, että teknologinen kehitys monotonisesti laajentaisi 
joko matalasti tai korkeasti koulutetun työvoiman tuottavuutta ja siten suhteel-
lista kysyntää. Acemoglu ja Autor (2011) toteavat, että tämä taitotasovinoutunut 
teknologinen muutos (skill biased technological change, SBTC) on menestyksek-
käästi pystynyt selittämään taitotasoilla jaetun työvoiman palkan kasvun ja-
kauman yläpäässä korkeasti koulutettujen kohdalla aina 1980-luvulle saakka, 
mutta sen sijaan empiiriset havainnot palkkajakaumasta 1990-luvulta eteenpäin 
eivät tue tätä teoriakehikkoa taitotasojakauman alapäässä eli matalasti koulut-
tautuneiden keskuudessa, sillä se on ollut polarisoitunutta. Goldinin ja Katzin 
(2007) mukaan palkkaerot Yhdysvalloissa koulutuspreemiolla (yliopistokoulu-
tuksen saaneiden palkkataso jaettuna lukion käyneiden palkkatasolla) mitattuna 
vähenivät 1910-luvun alusta 1950-luvulle, pysyivät vakaana 1950 ja -60-luvuilla 
ja kasvoivat sitten monotonisesti 1980-luvulta lähtien. Vuosittaiset reaalitulot 
kasvoivat 40-luvulta 70-luvulle, mutta vähenevästi tulokvintiileissä. 70-luvulta 
lähtien reaalitulot ovat kasvaneet nousevasti tulokvintiileissä. Lisäksi reaalitun-
tipalkat kasvoivat monotonisesti palkkapersentiilien funktiona 70- ja 80-luvuilla, 
kun taas 80-luvun lopusta lähtien 2000-luvun puoliväliin asti reaalituntipalkko-
jen kasvu oli polarisoitunutta. 
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Autor, Levy ja Murnane (2003) tarjosivat tutkimuksellaan työtehtäviin 
(tasks) pohjautuvan, sittemmin paljon muussa polarisaatiota tarkastelevassa kir-
jallisuudessa käytetyn menetelmän, jossa kukin ammatti jaetaan työtehtäviin, joi-
den ominaisuuksia voidaan numeerisesti kuvata. Tässä Autorin ym. (2003) viite-
kehyksessä työtehtävät jaetaan abstrakti-, rutiini- ja manuaalitehtäviin. Hypotee-
sin mukaan näihin tehtäviin kohdistuva kysyntä muuttuu tietokoneistumisen 
myötä siten, että tietokoneistuminen ja automatisointi toimivat abstraktien ja ma-
nuaalisten työtehtävien kanssa niitä täydentävänä voimana (komplementtina), 
kun taas rutiinitehtäviä tietokoneet ja automatisoituminen korvaavat eli substi-
tuoivat. Tämä johtaa polarisaatioon, sillä rutiinitehtäviä tekevä työvoima on 
palkkajakauman keskipaikkeilla ja siihen kohdistuu suhteellisesti vähempää ky-
syntää tietokoneiden tullessa halvemmaksi, kun taas palkkajakauman ala- ja ylä-
päissä suhteellinen kysyntä on korkeampaa. Tämä rutiinisaatiohypoteesi, jota 
myös kutsutaan rutiinivinoutuneeksi teknologiseksi muutokseksi (routine bia-
sed technological change, RBTC), on sittemmin kirjallisuudessa saanut hyvin tu-
kea. 

Tämä pro gradu -työ pyrkii selvittämään kvantitatiivista menetelmää käyt-
täen, onko Suomessa ollut työllisyys- ja palkkapolarisaatiota vuosina 1995-2015 
ja myös lyhyemmillä aikaväleillä. Lisäksi tutkitaan, millaista palkanmuodostus 
on ollut ja mihin suuntaan eri alojen palkat ovat menneet. Samalla tutkitaan palk-
kaeriarvoisuuden eli palkkaepätasa-arvon kehitystä ajassa. Työssäni käytän rei-
lusti kuvaajia ja taulukkoja deskriptiivisen analyysin yhteydessä, mutta myös 
regressiomalleja. Työllisyyspolarisaatiota on tutkittu paljon eri maissa ja myös 
Suomessa, ja tällä hetkellä tutkimusten enemmistö kallistuu puolelle, jossa pola-
risaatio saa tukea. On myös kirjallisuutta, joka kyseenalaistaa työllisyyspolari-
saation ilmenemisen eri maissa. Suomea koskevaa kirjallisuutta, jossa käsitellään 
samalla työllisyys- ja palkkapolarisaatiota, on niukasti, joten tämä pro gradu -
tutkielma pyrkii täyttämään ainakin osittain tätä rakoa. Lisäksi tämä pro gradu -
tutkielma vertailee eri tapoja kuvata polarisaatiota, millä on merkitystä polari-
saatioon liittyvissä päätelmissä. 

1.2 Polarisaatiosta 

OECD:n (2017) mukaan ehkä tunnetuin polarisaatiota aiheuttava tekijä on tekno-
loginen kehitys, jonka vaikutukset vaihtelevat työvoiman osaamisjakauman eri 
kohdissa ja lisäksi työtehtävien laadun mukana. Johto- ja asiantuntijatason tehtä-
vissä, joissa vaaditaan korkeaa tiedonkäsittelyn tasoa, informaatioteknologia toi-
mii inhimillisen työvoiman komplementtina, kun taas paljon rutiinia vaativissa 
työtehtävissä se toimii substituuttina. Paljon käsityötä sisältävät vähärutiiniset 
työnkuvat, kuten korjaus, huolto ja siivous, hoituvat edelleen paremmin ihmis-
työvoimalla, koska automaatio ei toistaiseksi mahdollista samanlaista näppä-
ryyttä ja koordinaatiokykyä, jotka ovat ihmiselle tyypillisiä. Rutiinivinoutunut 
teknologinen muutos (routine-biased technological change, RBTC) on siten 
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vähentänyt keskipalkkaisien ammattien kysyntää suhteessa matala- ja korkea-
palkkaisiin töihin. 

Polarisaatiota koskeva tutkimuskirjallisuus on saanut alkunsa Yhdysval-
loista (esimerkiksi Acemoglu, 1999; Autor, Levy & Murnane, 2003). Sittemmin 
samaa ilmiötä on alettu tarkastella Euroopassa ja myös pohjoismaissa niin maa-
kohtaisesti kuin vertailemalla eri maiden polarisaatiokehitystä. Useimmiten po-
larisaatio on vaikuttanut samanlaisesti eri maiden kohdalla, mutta kirjallisuu-
dessa myös todetaan, että Euroopassa polarisaatio on yleisesti ollut vähemmän 
rajua kuin Yhdysvalloissa (esim. Autor & Dorn, 2013; Adermon & Gustavsson, 
2015; Fernández-Macías & Hurley, 2017).  

Taitotasopreemiokehitystä ja polarisaatiota selitetään usein myös kansain-
välisen kaupan muutoksilla, ulkoistamisella (offshoring, esim. Blinder, 2009; 
Becker, Ekholm & Muendler, 2009; Firpo, Fortin & Lemieux, 2011; Oldenski, 2014; 
Kerr, Maczulskij & Maliranta, 2016) työmarkkinainstituutioiden muuttumisen 
kautta (esim. ammatillisen järjestäytymisen vähenemisellä tai paikallisella sopi-
misella, mm. Goldin & Katz, 2007), maahanmuutolla taikka kotitalouksissa tuo-
tettujen palvelujen ja hyödykkeiden tuotannon substituoimisella ulkoisilla pal-
veluilla (esim. Mazzolari & Ragusa, 2013). 

Polarisaatio- ja palkanmuodostustutkimuksissa viitataan säännöllisesti 
Acemoglun (1999) työhön, jossa muodostetaan endogeeninen malli yrityksen 
päätöksille palkata eri osaamistason (koulutustasolla estimoituna) työvoimaa. 
Tutkimuksen mukaan korkeasti osaavia (skilled) voi olla niin korkeasti kuin ma-
talasti koulutettujen keskuudessa, mutta korkean osaamistason todennäköisyys 
on suurempi korkeasti koulutettujen keskuudessa. Jos osaamistasoerot ääripäi-
den välillä työvoimassa eivät ole suuret ja korkealla osaamistasolla olevien osuus 
koko työvoimasta on pieni, työmarkkinoilla syntyy Acemoglun (1999) mukaan 
tasapaino, jossa yritykset muodostavat keskimääräisiä työpaikkoja, joihin voi-
daan ottaa kummankin osaamistason ihmisiä töihin. Acemoglun (1999) mallissa 
matalan ja korkean osaamistason työnhakijat ovat samassa työmarkkinapoolissa. 
Kuitenkin jos korkean osaamistason osuus kasvaa työvoimassa ja inhimillisen 
pääoman kerroin suurenee suhteessa matalan osaamistason normalisoituun ker-
toimeen 1, eriytyneet työmarkkinat syntyvät matalan ja korkean osaamistason 
välille. Eriytyneiden työmarkkinoiden tilanteessa korkean osaamistason henki-
löiden palkkataso kasvaa ja matalan osaamistason henkilöiden pienenee. Eriyty-
neillä työmarkkinoilla kummankin ryhmän työttömyys kasvaa. Tätä Acemoglun 
(1999) pooli-segregaatio-työmarkkinamallia käytetään muun muassa eri valtioi-
den (esim. kehittyneet vs. kehittyvät) polarisaatio- ja palkkaepätasa-arvokehityk-
sen yhteydessä selittävänä tekijänä.   

Oldenskin (2014) mukaan Yhdysvalloissa vuonna 2008 42 % maan moni-
kansallisisten yritysten toiminnoista tapahtui ulkomailla, kun taas vuonna 2002 
luku oli 32 %. Sillä välillä 75- ja 50- persentiilien palkkaero kasvoi todellisuudessa 
1,6 %, kun taas tutkimusmallin mukainen tulos oli 0,9 %. Oldenskin (2014) mu-
kaan ulkoistaminen kasvattaa palkkoja vähärutiinisissa, korkean kommunikaa-
tio-osuuden ja pitempiaikaisen koulutuksen vaativissa työtehtävissä. Muutoin 
ulkoistamisosuuden kasvu johtaa pienempiin palkkoihin. Työtehtävät, joihin 
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kuuluu paljon tietokoneen käyttöä, ovat helpommin ulkoistettavissa ja siten ul-
koistaminen vähentää tämän työvoiman osuutta kotimaassa. Palkkaerot 75- ja 
50- persentiilin välillä kasvavat ulkoistamisasteen kasvaessa, kun taas 50- ja 25- 
persentiilin väliset palkkaerot pienenevät. Toisin sanoen ulkoistamisaste korreloi 
positiivisesti palkkapolarisaation kanssa. 

Ammatteihin sisältyvät työtehtävät muuttuvat ajassa sitä mukaa kuin tek-
nologista kehitystä omaksutaan eri muodoissa näihin tehtäviin. Acemoglun ja 
Restrepon (2018) mukaan työtehtäväpohjaisessa kehikossa on havaittavissa koh-
tuullisilla oletuksilla viitteitä kehitykseen, jossa uuden teknologian implementoi-
minen aluksi lisää korkeasti koulutettujen työn kysyntää ja ansiotasoa, mikä taas 
lisää ensi alkuun palkkaepätasa-arvoa. Ajan kuluessa kuitenkin uuden teknolo-
gian tuomat työtehtävät kuitenkin tulevat paremmin standardoiduiksi ja koe-
tuiksi, jolloin kyseisiä työtehtäviä tekemään saadaan myös matalammin koulu-
tettuja työntekijöitä. 

Bárányn ja Siegelin (2018) mukaan polarisaatiokirjallisuudessa tyypillisesti 
tarkastellaan 1980- ja 1990-luvun jälkeisiä työllisyys- ja palkkakehityksiä, kun 
taas heidän mukaansa polarisaatiota on ilmennyt jo 1950-luvulta lähtien, tosin ei 
vielä silloin ICT:n johdattamana, vaan muunlaisen mekanisoitumisen johdosta 
tuotantoaloilla. He löytävät viitteitä niin palkka- kuin työllisyyspolarisaatiosta 
1950-luvulta eteenpäin käyttäen 30 vuoden pituista aikaväliä. Bárány ja Siegel 
(2018) mallintavat polarisaatiota monisektorimallilla, jossa tuotetaan kolmea eri 
hyödykettä (matalan taitotason palvelut, tuotantohyödykkeet ja korkean taitota-
son palvelut), jotka ovat toistensa komplementteja. He kalibroivat mallinsa käyt-
täen keskimääräistä työn tuottavuuden vuosikasvua sektoreittain ja hyödyntävät 
kirjallisuudessa esiintyviä arvoja palvelujen ja tuotteiden väliselle substituu-
tiojoustolle (välillä [0,0,3]). Bárányn ja Siegelin (2018) tuottama malli pystyy se-
littämään 44 prosenttia manuaalityön, 24 prosenttia rutiinityön ja 15 prosenttia 
abstraktiammattien kokonaistyöllisyysosuusmuutoksista, vaikka se ei pystykään 
selittämään sektorin sisäisiä työllisyysosuuden muutoksia. Bárányn ja Siegelin 
(2018) näkemyksen mukaan tasapainottamaton teknologinen kehitys johtaa työ-
markkinoiden rakennemuutokseen ja muuttaa myös sektorittaisia keskimääräi-
siä palkkoja. Lisäksi tuotantosektorin (manufacturing) matalan ja korkean taito-
tason palveluihin verrattuna korkeampi tuottavuuden kasvu on johtanut työvoi-
man siirtymiseen näille palvelualoille, mikä on johtanut työmarkkinoiden pola-
risoitumiseen. 

 Acemoglun ja Restrepon (2018) mukaan standardisaation tasosta riippuen 
lopulta on mahdollista päästä tasapainotetulle kasvu-uralle, jossa palkkaerot py-
syvät muuttumattomina. Työtehtäväpohjaisessa mallissa tasapainoon vaikuttaa 
kaksi erisuuntaista voimaa: toisaalta automaatio laajentaa työtehtäväjoukkoa, 
jota pääomalla voidaan tehdä samalla substituoiden työvoimaa näissä tehtävissä 
ja toisaalta teknologisen kehityksen kautta syntyy uusia monimutkaisempia työ-
tehtäviä, joissa työvoimalla oletetaan olevan suhteellinen etu pääomaan nähden. 
Edellinen näistä vähentää työllisyysosuutta ja jälkimmäinen lisää sitä. Lopulli-
nen tasapaino riippuu sitä, miten pääoman (automaatio, tekoäly, robotiikka) ja 
työvoiman hinnoittelu menee. Tuotannontekijän hinnan halventuessa suhteessa 
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toiseen niiden työtehtävien joukko, joka käyttää halvempaa tuotannontekijää, 
laajenee. Lisäksi syntyy houkutus luoda uusia teknologioita, jotka vielä enem-
män hyödyntävät tätä halvempaa tuotannontekijää. Siten vähiten monimutkai-
sissa tehtävissä efektiivinen palkanalennus vähentää houkutusta lisätä automaa-
tiota silloin, kun näissä tehtävissä on jo automaatiota, jolloin syntyy itseään kor-
jaava voima, joka vie kohti vakautta. Pelko siitä, että automaatio vie lopulta 
kaikki työpaikat, on vain realistinen silloin, kun pääomafaktorin hinta on pitkä-
aikaisesti huomattavasti alempi kuin työvoimafaktorin hinta. Muussa tapauk-
sessa faktoreiden välillä on uniikki tasapaino, joka konvergoituu kohti tasapai-
notettua kasvu-uraa (balanced growth path). Tästä kehikosta tarkasteltuna on 
kuitenkin olemassa riski siitä, että teknologia ei allokoidu täysin tasaisesti, mikäli 
työvoiman saama palkka ylittää työn vaihtoehtoiskustannuksen. Tällöin syntyy 
liiallista automaation käyttöä, koska yritykset perustavat automaation valitsemi-
sen suhteessa palkkoihin (suurempi kuin työn vaihtoehtoiskustannus). Toisaalta 
koulutus voi olla pullonkaula silloin, kun uusien monimutkaisten työtehtävien 
synty vaatii niihin kouluttautumista ja koulutusympäristö ei pysty vastaamaan 
tähän koulutustarpeeseen, jota uudet työtehtävät edellyttävät. Silloin työn ky-
syntä ei kulje kitkatta suhteessa lisääntyvään automaatioon ja syntyy tehotto-
muutta. (Acemoglu & Restrepo, 2018.) 

1.3 Polarisaatiotuloksia Suomesta 

Maczulskij ja Kauhanen (2016) tutkivat, mihin supistuvissa ammateissa toimivat 
päätyvät työmarkkinoilla. He käyttävät työnantaja-työntekijä- eli FLEED-aineis-
toa niin, että työntekijöitä seurataan vuodesta 1995 vuoteen 2009 asti. Lisäksi 
Maczulskij ja Kauhanen (2016) seuraavat tutkimuksessaan siirtymisiä työmark-
kina-alueiden välillä. 

Maczulskij ja Kauhanen (2016) luokittelevat supistuvat ammatit ISCO-luo-
kituksen perusteella kahteen ryhmään: rutiininomaisiin ja kognitiivisiin työteh-
täviin (RK) sekä rutiininomaisiin ja fyysisiin työtehtäviin (RF). Esimerkkejä RK-
tehtävistä ovat luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat, toimisto- ja asiakaspal-
velutyöntekijät sekä myyjät. RF-tehtäviä edustavat muun muassa asentajat, pro-
sessityöntekijät, kuljettajat sekä konepaja- ja valimotyöntekijät. He mallintavat 
työllisyyden muutosta siten, että kulmakerroinestimaatti vastaa polarisaatioin-
deksiä, joka tutkittavan otoksen kohdalla oli tilastollisesti 5 %-tasolla merkitsevä 
koko maassa. Maakuntatasolla vastaava tilastollinen merkitsevyys Maczulskijn 
ja Kauhasen (2016) tutkimuksessa saavutetaan Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsi-
nais-Suomen ja Kanta-Hämeen kohdalla.  

Maczulskijn ja Kauhasen (2016) tutkimustulosten perusteella rutiininomai-
sissa fyysisissä tehtävissä olevat jäävät seitsemän prosenttia todennäköisemmin 
supistuvaan työhön ja kolme prosenttia todennäköisemmin tippuvat matala-
palkkaiseen ammattiin. Lisäksi todennäköisyys tulla työttömäksi tai päätyä työ-
voiman ulkopuolelle (esimerkiksi opiskelijaksi tai eläkeläiseksi) on entisillä RF-
työntekijöillä suurempaa (1-2 %). Sen sijaan entisillä RK-työntekijöillä on 5 % 
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suurempi todennäköisyys päätyä keskipalkkaiseen vähärutiiniseen työhön ja 
jopa 9 % suurempi todennäköisyys päätyä korkeapalkkaisiin vähärutiinisiin teh-
täviin.  

Maczulskijn ja Kauhasen (2016) mukaan liikkuvuus maakunnasta toiseen 
vähentää työntekijän todennäköisyyttä jäädä supistuvaan ammattiin niin RK- ja 
RF-ammateissa ja lisäksi todennäköisyys päätyä korkeapalkkaiseen työhön kas-
vaa kummassakin ryhmässä noin 2 %. Lisäksi jos työtekijät asuvat polarisoitu-
neella alueella, todennäköisyys jäädä supistuvaan työhön sekä työttömäksi on 
pienempi kuin ei-polarisoituneella alueella. Samansuuntaiset tulokset saadaan 
myös, jos työntekijät ovat siirtyneet polarisoituneelle työmarkkina-alueelle (maa-
kuntaan). 

Mitrunen (2013) tutkii työmarkkinoiden polarisaatiota Tilastokeskuksen 
palkkarakennetilaston perusteella. Tutkimuksen mukaan vuosien 1995-2008 vä-
lillä keskipalkkaisten ammattien osuus koko työvoimasta on laskenut 12 prosent-
tiyksikköä, vaikka samalla työllisten määrä on kasvanut 300 000 hengellä. Mit-
rusen (2013) mukaan samansuuntaisia tuloksia saadaan, jos aineisto lajitellaan 
kolmen palkkatertiiliin perusteella (keskimmäisessä tertiilissä työllisten osuus on 
vähentynyt) tai jos käytetään ammateissa kaksi- ja kolminumerotasoa (katso ku-
viot 1 ja 2). Jokainen edellä mainituista lajitteluista tuottaa U-käyrän muotoisen 
kuvion. 

 

KUVIO 1 Polarisaatio Suomessa 1995-2008 kaksinumerotasolla. Lähde: Mitrunen (2013) 

Mitrunen (2013) hyödyntää lisäksi aiemmassa kirjallisuudessa esitettyä ru-
tiinisuusindeksiä aineistossaan. Keskipalkkaisissa ammateissa työllisyysosuus ja 
rutiinisuusosuus (indeksin perusteella) osaamisen funktiona ovat toistensa peili-
kuvan kaltaisia (katso kuvio 3).  
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Asplund, Barth, Lundborg ja Nilsen (2011) tutkivat polarisaatiota pohjois-
maalaisella aineistolla. Suomen kohdalla he käyttävät vuosina 1999, 2001 ja 2005 
julkaistua Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta. Tutkimuksen mukaan vuosien 
1999-2005 välillä Suomessa kaksinumerotasolla lajiteltujen ammattien työlli-
syysosuuden muutos palkkadesiileittäin muodosti nousevan suoran verrattuna 
Norjan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen kohdalla havaittuun U-käyrään (ks. kuvio 4). 
Tutkimuksessa käytettiin myös kolminumerotasoittain lajiteltuja ammatteja, jol-
loin myös Suomen kohdalla saavutettiin U-käyrän muoto (katso kuvio 5). 
 

 

KUVIO 2 Polarisaatio Suomessa 1995-2008 kolminumerotasolla. Lähde: Mitrunen (2013) 
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KUVIO 3 Rutiinisuusindeksi osaamisen funktiona. Lähde: Mitrunen (2013) 

 

KUVIO 4 Työllisyysosuuden muutos palkkadesiileittäin kaksinumerotasolla. Lähde: Asp-
lund ym. (2011) 
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KUVIO 5 Työllisyysosuuden muutos palkkadesiileittäin kolminumerotasolla. Lähde: Asp-
lund ym. (2011) 

1.4 Polarisaatiotuloksia Ruotsista 

Nilsson Hakkala, Heyman ja Sjöholm (2010) tutkivat ruotsalaisella rekisteriai-
neistolla aikavälillä 1990-2002, miten monikansalliset yritykset, niin ruotsalaiset 
kuin ei-ruotsalaiset, poikkeavat työvoiman osaamisasteen ja palkkajoustojen pe-
rusteella kansallisista (ruotsalaisista) yrityksistä. Tutkimuksen kuvailevan ai-
neiston perusteella monikansalliset yritykset keskimäärin tarjoavat korkeampaa 
palkkaa, tuottavat suuremman arvonlisäyksen kuin kansalliset yritykset ja palk-
kaavat enemmän korkean osaamistason työvoimaa.  

Nilsson Hakkalan ym. (2010) tutkimustulosten perusteella Ruotsissa kaik-
kien yritysten työn kysynnän palkkajousto on noin -0,36. Monikansallisilla yri-
tyksillä jousto on noin -0,45 ja ei-monikansallisilla yrityksillä noin -0,3, joten ky-
synnän palkkajousto on monikansallisilla yrityksillä hieman joustavampaa. Tut-
kimuksessa selvitettiin myös työn kysynnän palkkajoustoja matalan, keskimää-
räisen sekä korkean osaamistason työvoiman suhteen. Palkkajousto oli yleisesti 
suurinta keskimääräisen osaamistason (toisen asteen koulutus) työvoimalla (-
0,61). Matalan osaamistason työvoiman (peruskoulutus) palkkajousto oli -0,45. 
Korkean osaamistason (vähintään alempi korkeakoulututkinto) jousto ei ollut ti-
lastollisesti merkittävä. Palkkojen ristijoustojen perusteella matalan tason sekä 
keskitason työpaikat ovat keskenään komplementteja, kuten myös keskitason ja 
korkean osaamistason työpaikat. 

 Monikansallisten yritysten ja ei-monikansallisten yritysten keskimääräisen 
vaativuustason työvoiman osuus koko työvoimasta on aineiston perusteella 
sama (53 %), joten monikansallisten yritysten korkeampi palkkajousto selittyy 
juuri suuremmalla keskimääräisen vaativuustason työn kysynnän palkkajous-
tolla kuin työvoiman osaamistasoeroilla. (Nilsson Hakkala ym., 2010.) 
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Aikaisempien tutkimusten mukaan syynä tähän voi olla se, että monikansalli-
sissa yrityksissä keskitason työvoimaan kohdistuu suurin mahdollisuus ulkois-
taa työpanos ulkomaille, kun taas matalan vaativuustason työpaikoissa työn laa-
dun (esimerkiksi huolto ja ylläpito) vuoksi ulkoistaminen on vaikeaa. Nilsson 
Hakkalan ym. (2010) mukaan työn vaativuustasoon perustuvalla työllisyysosuu-
della ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa kansallisten ja ei-kansallisten yritys-
ten sekä monikansallisten ja ei-monikansallisten yritysten välillä, vaikka se olisi-
kin voinut selittää ilmiötä.  

Nilsson Hakkala, Heyman ja Sjöholm (2014) jatkavat edellistä tutkimustaan 
vastaavalla ruotsalaisella rekisteriaineistolla aikavälillä 1996-2005. Nilsson Hak-
kala ym. (2014) viittaavat aiempaan kirjallisuuteen, jonka mukaan työn kysynnän 
muutokset monikansallisten sekä ei-monikansallisten yritysten välillä selittyvät 
paremmin työtehtävien kuin koulutuksen perusteella. Nilsson Hakkalan ym. 
(2014) tulosten valossa korkeasti koulutetun työvoiman osuus yrityksissä on sa-
manlainen riippumatta siitä, onko yritys monikansallinen vai ei. Tutkimuksessa 
huomioidaan työtehtävien taso vähärutiinisuuden ja työn interaktiivisuusosuu-
den perusteella. Kansallisen (ruotsalaisen) yrityksen muuttuminen monikansal-
liseksi yritykseksi yritysoston johdosta lisää tilastollisesti merkitsevästi ainoas-
taan vähärutiinisten työtehtävien kysyntää, joiden palkkakustannusosuus kas-
vaa 5 %, jos yrityksestä tulee ruotsalainen monikansallinen yritys, ja 2 %, jos yri-
tyksestä tulee ulkomaalaisomisteinen monikansallinen yritys. (Nilsson Hakkala 
ym., 2014.) Interaktiivisten työtehtävien kysyntä lisääntyy myös vastaavassa yri-
tysmuutoksessa, mutta vain 10 % merkitsevyystasolla. Monikansalliseksi muut-
tuvan yrityksen, joissa interaktiivisten ja vähärutiinisten tehtävien osuus on kes-
kitasoa, palkat laskevat vähärutiinisten tehtävien kohdalla 1,6 % ja interaktiivis-
ten tehtävien osalta 1,9 %. (Nilsson Hakkala ym., 2014). Tulosten perusteella 
palkkojen hajonta kasvaa samalla. Tulokset koskevat työntekijöitä, jotka ovat ol-
leet yrityksen palveluksessa yli vuoden, joten palkkojen muutos työntekijäraken-
teen muutoksesta johtuen on poissuljettua. 
Adermon ja Gustavsson (2015) tutkivat polarisaatiota ja Autorin, Levyn ja 
Murnanen (ALM) (2003) työhön pohjautuvan polarisaatioteorian 
paikkansapitävyyttä ruotsalaisella, vuodet 1975-2005 kattavalla aineistolla. 
Aineisto on jaettu kahteen aikaväliin 1975-1990 ja 1990-2005, joista jälkimmäisellä 
he huomasivat polarisaation olevan vahvempaa kuin edellisellä. Adermonin ja 
Gustavssonin (2015) tutkimuksen perusteella ALM-teoria saa tukea vuosina 
1990-2005 jolloin he havaitsivat työtehtävien lisääntyneen matala- ja 
korkeapalkkaisissa ammateissa. Suhteellinen työllisyysosuuksien muuttuminen 
ensimmäisessä ja kolmannessa palkkakvintiilissä selittää 44 % vuosien 1990-2005 
polarisaatiosta mutta vain 14 % vuosien 1975-1990 polarisaatiosta. Ammattien 
sisällä tapahtuneet palkkojen muutokset menevät tutkijoiden mukaan niin kuin 
ALM ennustaa, mutta sen sijaan ALM ei saa tukea ammattien välisten 
palkkamuutosten kohdalla. ALM-teoriaa, jota Adermon ja Gustavsson (2015) 
kutsuvat Task Biased Technological Change (TBTC) –nimellä, ei siten heidän 
mukaansa tule ottaa suoraan annettuna faktana kaikkien maiden kohdalla. 
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2 POLARISAATIOTEORIAT 

2.1 Polarisaatio ja polarisaatiohypoteesit 

Polarisaatiolla tarkoitetaan matalan ja korkean palkkatason ammattien kysynnän 
ja työllisyyden kasvua suhteessa keskipalkkaisiin ammatteihin. (esimerkiksi 
Acemoglu ja Autor 2011 sekä Asplund, Barth, Lundborg ja Nilsen 2011) Kuvaa-
jissa, joissa työllisyysaste tai palkkataso esitetään ammattitaitotason desiilien 
funktiona, on useimmiten nähtävissä U-muoto, kuten esimerkiksi Autorin ja 
Dornin (2013) tutkimuksessa. Aiempien tutkimusten (esimerkiksi Autor, Levy & 
Murnane 2003, Goos & Manning 2007 ja Autor & Dorn 2013) perusteella etenkin 
rutiininomaisten töiden osuus työvoimasta on laskenut ja toisaalta vähärutiinis-
ten töiden noussut eri tarkasteluaikaväleillä, etenkin 1970-luvulta eteenpäin. 

Aiemmassa kirjallisuudessa on korostettu osaamistasovinoutunutta tekno-
logista muutosta (skill-biased technological change, SBTC), jota esimerkiksi Goo-
sin ja Manningin (2007) sekä Acemoglun ja Autorin (2012) tutkimuksissa kritisoi-
daan sikäli, että se ei pysty selittämään empiirisesti havaittua U-käyrän muotoa 
niin palkan kuin työllisyyden muutosten osalta palkkadesiilien funktiona. Li-
säksi SBTC-teorian mukaan kaikki teknologinen kehitys kasvattaa kunkin taito-
tasoryhmän palkkoja, mitä viimeaikaisin empiria ei tue. Goosin ja Manningin 
(2007) mukaan SBTC-teoria pystyy selittämään osittain palkkajakauman ylem-
män puolikkaan kehitystä, muttei alemman puolikkaan kehitystä, kun taas Au-
torin, Levyn ja Murnanen (2003) teoria pystyy selittämään Goosin ja Manningin 
(2007) tutkimuksessa kolmasosan 50/10 palkkadesiilien välisistä palkkaeroista ja 
puolet 90/50 palkkadesiilien välisistä palkkaeroista. Goos ja Manning (2007) 
käyttävät tutkimuksessaan Ison-Britannian työvoima-aineistoa. Tätä kanonista 
SBTC-mallia on jouduttu Acemoglun ja Autorin (2010) mukaan täydentämään, 
jotta pystyttäisiin paremmin selittämään seuraavia ilmiöitä: (1) matalapalkka-
aloilla reaalipalkat ovat pudonneet merkittävästi kolmen viimeisimmän vuosi-
kymmenyksen aikana; (2) on havaittu ei-monotonisia muutoksia tulotasoissa eri 
puolilla tulojakaumaa eri vuosikymmeninä; (3) tulojakauman polarisoituminen, 
ja etenkin koulutuksen tuottojen muuttuminen konveksiseksi; (4) systemaattiset 
ja ei-monotoniset muutokset työllisyysosuusjakaumassa eri osaamistason am-
mattien välillä ja (5) uusien teknologioiden ja osittain niiden ansiosta tapahtuvan 
ulkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet korvata koneilla työtehtäviä, joita en-
nen hoitivat keskimääräisen osaamistason työntekijät. 

SBTC-mallin mukaan työtehtävät ovat yksi yhteen osaamistason kanssa. 
Acemoglun ja Autorin (2010) mukaan kuitenkin on niin, että työntekijöillä on 
joko opiskelemalla tai sellaisenaan saavutettu osaamistaso, jota sovelletaan työ-
tehtäviin (yksi työ voi koostua useista työtehtävistä). Työtehtävien kautta tapah-
tuu hyödyketuotantoa ja toisaalta palkka tulee työtehtävistä, joten osaamistaso 
ei suoraan vastaa työtehtävää, vaan voi koostua sen eri allokaatioista.  
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Autor, Levy ja Murnane (2003) esittävät, että 70-luvulta lähtien Yhdysval-
loissa rutiininomaisten ja manuaalisten työtehtävien työpanososuus on pienen-
tynyt kiihtyvää tahtia, kun taas vähärutiinisten ja interaktiivisten työtehtävien 
työpanososuus on kasvanut kiihtyvästi. Heidän tutkimuksessaan käytetään Dic-
tionary of Occupational Titles (DOT)- aineistoa, jonka pohjalta muodostetaan ag-
gregaattitason kolminumerotason ammatteja. Autor ym. (2003) muodostavat 
ammattien ominaisuuksia mittaavia muuttujia (esimerkiksi rutiininomainen 
kognitiivinen työ ja interaktiivinen työ) DOT-aineiston ja ammatteja analysoivan 
käsikirjan (Handbook for analyzing jobs) pohjalta. Tietokoneiden penetraatiota 
mitataan Yhdysvaltain kansantalouden tilinpidon (NIPA) aineiston perusteella. 
Tulosten perusteella tietokonepääoma kokoaikaista työntekijää kohden on kas-
vanut vähärutiinisissa analyyttisissa ja interaktiivisissa tehtävissä ja vähentynyt 
rutiininomaisissa fyysisissä ja kognitiivissa työtehtävissä. Tietokoneet ovatkin 
Autorin ym. (2003) mukaan substituoineet keskipalkkaisia ja keskimääräisen 
osaamistason työpaikkoja, kun taas ne ovat komplementoineet korkeapalkkaisia, 
korkean osaamistason työpaikkoja. Tutkimuksen mukaan keskipalkkaisille töille 
on tyypillistä joko rutiininomainen fyysisyys tai rutiininomainen kognitiivisuus, 
kun taas korkeapalkkaiset työt eivät ole rutiininomaisia, koska niihin kuuluu on-
gelmanratkaisua ja monimutkaisia kommunikointitehtäviä. Autorin ym. (2003) 
tutkimuksen mukaan myös ammateittain katsottuna ammatin sisällä työtehtävät 
ovat muuttuneet vähärutiinisempaan suuntaan ajan myötä. Sukupuoli (naisten 
osuus Yhdysvaltain työvoimassa on viime vuosikymmeninä kasvanut) ja koulu-
tustaso huomioituna tietokoneistumisen trendi on pysynyt vakaana. Myöhem-
mässä kirjallisuudessa Autor ym. (2003) työn pohjalta puhutaan rutiinivinoutu-
neesta teknologisesta muutoksesta (routine-biased technological change, RTBC). 

RBTC-teoria saa myös osakseen kritiikkiä. Fernández-Macías ja Hurley 
(2017) kritisoivat polarisaatiokirjallisuudessa käytettyjä tapoja mitata rutiini-
suutta. Heidän mukaansa eri tutkimukset (mm. Autor ym., 2003; Autor & Handel, 
2013; Goos, Manning & Salomons, 2010) mittaavat rutiinia eri tavalla, usein poh-
jautuen työtehtävien sanallisista kuvauksista rakennettuihin eri mittareihin. 

Fernández-Macías’n ja Hurleyn (2017) mukaan sana rutiini voidaan sub-
stantiivina tulkita toimintasarjana, jota tehdään säännöllisesti ja identtisesti. Hei-
dän mukaansa toisaalta adjektiivina rutiini voidaan tulkita sellaiseksi toimin-
naksi, joka on toistuvaa tai standardoitua. Lisäksi heidän mukaansa rutiini voi-
daan nähdä subjektiivisena tulkintana toiminnasta, joka on tylsää, vaikkakaan se 
ei olisi toistuvaa tai standardoitua.  

Fernández-Macías’n ja Hurleyn (2017) tutkimus kattaa 23 Euroopan maata 
ja heidän aineistonsa pohjautuu EU:n työvoimatutkimukseen (EU LFS). Heidän 
mukaansa vuosien 1995-2007 aikavälin tulosten perusteella vain osassa Euroo-
pan maista tapahtuu polarisaatiota. Lisäksi heidän mukaansa rutiinitehtäväsi-
sältö ennustaa heikosti havaittujen arvojen ja kontrafaktuaaliarvojen välistä eroa 
monissa maissa, minkä lisäksi vielä havaintona on, että rutiinisuus on suurem-
paa palkkajakauman alimmissa viidenneksissä kuin jakauman keskikohdalla. 
Fernández-Macías’n ja Hurleyn (2017) regressiomalleissa sosiaalinen interaktio 
ja kognitiivisuus ovat rutiinisuusastetta parempia muuttujia selittämään 
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muutoksia ammattien työllisyysosuuksissa. Heidän mukaansa Suomen kohdalla 
on havaittavissa vain SBTC-teorian mukaista taitovinoutunutta kehitystä (engl. 
upgrading), joka syntyy koulutustason yleisesta kasvusta.  

Työllisyyspolarisaatiota, eli työllisyysosuuksien kasvua matala- ja korkea-
palkka-ammateissa (kun oletetaan palkan signaloivan suoraan ammatin vaati-
vuustasosta ja samalla sen osaamistasovaatimuksista) keskipalkka-ammattien 
kustannuksella pyritään tutkimuksissa yleisesti selittämään seuraavilla tekijöillä: 
(1) teknologinen kehitys, joka useimmissa tutkimuksissa nähdään ICT:n kehityk-
senä ja sen kykynä substituoida ohjelmoitavissa olevia rutiinityötehtäviä ja 
komplementoida vaativampia työtehtäviä (esim. Autor, Levy & Murnane, 2003; 
Acemoglu  &Autor, 2011), (2) työn ulkoistaminen (engl. offshoring tai outsour-
cing) matalamman palkkatason maihin, mikä pienentää työnantajien työntekijä-
kustannuksia sekä kysyntää rutiinityötehtäville lähtömaassa (esim. Blinder, 2009) 
ja (3) ammattiliittojen neuvotteluvoima minimipalkan määrittäjänä (erityisesti 
matalapalkka-ammateissa), järjestäytymisen aste (kuinka suuri osa työvoimasta 
kuuluu liittoon) ja deregulaatio (esimerkiksi hajoitettu sopiminen keskitetyn so-
pimisen sijaan) (esim. Kim & Sakamoto, 2008) sekä (4) naisten historiallisesti kas-
vanut osuus työvoimasta (esim. Adermon & Gustafsson, 2015; Autor & Dorn, 
2013). 

2.2 Automaation ja robotiikan rooli polarisaatiossa 

Acemoglu ja Restrepo (2017) tutkivat, miten teollisuusrobottien penetraatio työ-
markkinoilla on vaikuttanut paikallisten työmarkkinoiden työllisyysosuuksiin ja 
palkkoihin. He käyttävät työtehtäväpohjaista mallia, jossa robotit kilpailevat ih-
mistyövoiman kanssa. Robottien vaikutus työllisyyteen ja palkkoihin voi olla po-
sitiivista tuottavuuden kasvaessa tai negatiivista työvoimaa suoraa korvatessaan. 
Heidän tutkimuksessaan paikallisten työmarkkinoiden roboteille altistumista 
mitataan laskemalla paikallisen työvoiman osuus kullakin toimialalla ja kerto-
malla sitten kansallisen tason robottipenetraatiolla tämä toimiala ja summaa-
malla nämä toimialat lopulta yhteen.  

Kuvion (6) mukaan robottien osuus on ajan saatossa tasaisesti kasvanut 
1990-luvun alun arvosta 0,3-0,6 robottia/1000 työntekijää 1,6-2,5 robottiin/1000 
työntekijää kohti vuonna 2014. Robotteja on suhteellisesti ollut enemmän Euroo-
passa kuin Yhdysvalloissa. Taulukon (1) mukaan Eurooppa on keskimääräisesti 
dominoinut Yhdysvaltoja robottien käytössä, lukuun ottamatta autoteollisuutta, 
elektroniikkaa ja muuta tuotantoa. Kuvion (7) mukaan palkat laskevat eri tulo-
desiileissä yhden robotin lisäyksen johdosta, paitsi korkeimmissa palkkaluokissa, 
jos käytetään suoraa palkan muutosta mittarina. (Acemoglu & Restrepo, 2017.)  

Acemoglu ja Restrepo (2018) muodostavat mallin, jonka kautta teknologi-
sen kehityksen mukanaan tuoma automaatio vaikuttaa pääoma- ja työvoimapa-
noksien jakautumiseen. Tämä näytetään kuviossa (8), jonka kohdassa A on työ-
tehtäväjana ennen automatisaation tuloa ja jossa on pääomalla ja työvoimalla to-
teutettavien tehtävien välinen tasapainopiste I*. Kuvion (8) kohdassa B 
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automatisaatio on substituoinut vähäpätöisempiä pääomalla toteutettavia tehtä-
viä, ja samalla on syntynyt uusia korkean tason työvoimalla toteutettavia tehtä-
viä, eli automaatio on komplementoinut työvoimaa. Saman kuvion kohdassa C 
automaatio sen sijaan substituoi matalan intensiteettitason työtehtäviä, koska au-
tomaatio on työtä halvempaa, jolloin pääoman ja työvoiman välisen tasapainon 
kynnys I* siirtyy oikealle.  Robotit voivat joko korvata pääomaa ja luoda uusia 
työpanosintensiivisiä tehtäviä tai täyttää osan työtehtävistä työpanos- ja pää-
omaintensiivisten ammattien välimaastossa. (Acemoglu & Restrepo, 2018.) 
 

 

KUVIO 6 Teollisuusrobottien osuus työvoimasta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Lähde: 
Acemoglu & Restrepo (2017, 41) 

Tulokset robottien työllisyys- ja palkkavaikutuksista vaihtelevat sen mu-
kaan, käyvätkö paikalliset työssäkäyntialueet kauppaa keskenään. Jos eivät, yh-
den robotin lisäys tuhatta työntekijää kohtaan laskee työllisyysosuutta (emplo-
yment to population) 0,37 prosenttiyksikköä ja palkkoja 0,73 prosenttia. Jos alu-
eet käyvät keskenään kauppaa, vastaavat luvut ovat 0,34 prosenttiyksikköä ja 0,5 
prosenttia. Kansallisella aggregaattitasolla yhden robotin lisäys Yhdysvalloissa 
johtaa arviolta (tiettyjen oletusten ollessa voimassa) 3-5,6 työntekijän irtisanomi-
seen ja 0,25-0,50 prosentin palkanpudotukseen, kun työmarkkinoille tulee yksi 
robotti lisää tuhatta työntekijää kohden. Vuosien 1990-2007 välillä Yhdysval-
loissa 360 000 - 670 000 työpaikkaa on arviolta kadonnut robottien tulon myötä, 
mikä on noin 0.18-0,34 prosenttiyksikön pudotus työllisyysasteessa. (Acemoglu 
& Restrepo, 2017.) 
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TAULUKKO 1 Teollisuusrobottien käyttö tuhatta työntekijää kohti. Lähde: Acemoglu & 

Restrepo (2017, A 14) 

 

 

KUVIO 7 Palkan muutosestimaatti palkkadesiileittäin yhtä robottia kohti kolmella eri spe-
sifikaatiolla. Lähde: Acemoglu & Restrepo (2017, 53) 
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KUVIO 8 Työtehtäväjana (A), uusien työtehtävien ilmaantuminen (B) ja automaation vai-
kutus nykyisiin työtehtäviin (C). Lähde: Acemoglu & Restrepo (2018, 1497) 

Park, Kim ja Lee (2016) käyttävät tutkimuksessaan algoritmia, joka tuottaa 
verkoston, jossa keskenään korkeasti korreloituneet taidot ovat lähellä toisiaan ja 
jossa korreloimattomat sekä negatiivisesti korreloituneet taidot ovat taas kau-
kana toisistaan. Algoritmia käyttämällä Park, Kim ja Lee (2016) ratkaisevat, mitkä 
työtehtävät ovat suurimmassa ja pienimmässä riskissä tulla automatisoiduiksi. 
Heidän yhdysvaltalaista O*NET –aineistoa (aineisto, joka yhdistää taidot työteh-
täviin) hyödyntävien tulostensa mukaan eniten automatisoidaan rutiininomaisia 
kognitiivisia työtehtäviä sekä tiedonkäsittelytehtäviä (automaatioasteet 16 % ja 
9 %). Vähiten sen sijaan automatisoidaan joustavaa ajattelua vaativia ja dynaami-
sia fyysisiä tehtäviä (-12 % ja -15 %). Negatiivinen prosenttiluku tarkoittaa auto-
matisoinnin ja tutkittavien työtehtävien välillä olevaa negatiivista korrelaatiota. 
Parkin, Kimin ja Leen (2016) määrittelemä ja käyttämä automaatioasteen mittari 
on yhteydessä korrelaatiokertoimen kautta taitoihin, joten mittari saa arvoja -1 ja 
1 väliltä. Autorin, Levyn ja Murnanen (2003) tutkimusta vastaavassa työtehtävä-
kehikossa Park, Kim ja Lee (2016) päätyvät tulokseen, jonka mukaan rutiinin-
omaiset kognitiiviset työtehtävät ja rutiininomaiset manuaaliset ovat suurim-
massa vaarassa tulla automatisoiduiksi (32 % ja 24 %, järjestyksessä), kun taas 
vähärutiiniset kognitiiviset ihmisten välillä tapahtuvat tehtävät sekä vähärutiini-
set analyyttiset tehtävät ovat pienimmässä vaarassa tulla automatisoiduiksi (-12 % 
ja -9 %, järjestyksessä). 
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2.3 Ulkoistaminen ja polarisaatio 

Firpo, Fortin ja Lemieux (2011) tutkivat, miten ammatit vaikuttavat Yhdysvaltain 
miesten palkkajakaumaan ja millainen merkitys erityisesti teknologisella muu-
toksella ja ulkoistamisella on näihin. Pohjamallina käytetään Roy-mallia, jossa 
taidot palkitaan eri tavalla ammattien välillä. Käyttäen RIF-regressiota (uudel-
leenkeskitettyyn vaikutusfunktioon pohjautuva regressio) ja viittä eri selittävää 
muuttujaa työtehtävistä (informaatiosisältöä, rutiininomaisuutta, kohdattavuus 
(face-to-face), paikallaan tehtävyys (on-the-site job) ja päätöksentekoa) ammat-
teihin pohjautuvassa kuvauksessaan, tullaan tulokseen, jonka mukaan erityisesti 
teknologiaan ja ulkoistamiseen liittyvät muuttujat selittävät palkkajakauman U-
muotoa. Erityisesti teknologiset muuttujat selittävät palkkajakauman muotoa 
hyvin 1980- ja 1990-luvuilla yhdessä ammatillisen järjestäytymisen asteen vähe-
nemisen kanssa, kun taas 2000-luvulla eritoten ulkoistamisen merkitys palkkaja-
kauman polarisoituneeseen muotoon on ollut merkittävä ja teknologisten muut-
tujien merkitys on ollut vähäistä. Tulokset vastaavat aiempaa kirjallisuutta sikäli, 
että 1980-luvulla teknologinen kehitys on ollut taitovinoutunutta (SBTC:n mu-
kaista) ja 1990-luvulla rutiinivinoutunutta (RBTC:n mukaista). Sen sijaan 2000-
luvulla teknologinen kehitys on ollut ulkoistamisen suhteen vinoutunutta. (Firpo, 
Fortin & Lemieux, 2011.) 

Goos, Manning ja Salomons (2010) tutkivat myös polarisaatiota käyttäen 
Yhdysvaltain O*NET-ammattihakemiston tarjoamia lukuarvoja ammattien eri 
työsisältöjen, eli tässä yhteydessä niiden rutiininomaisuuden, abstraktiuden ja 
palvelua sisältävän osuuden, mukaan. He myös luovat mittarit rutiinitehtäväin-
tensiteetille (RTI) ja ulkoistamiselle. Taulukossa (2) he tutkivat palkkojen vaiku-
tusta työn kysyntään edellä mainittujen tekijöiden lisäksi. Kertoimien etumerk-
kien perusteella ne selittävät polarisaatiota hyvin ja odotusten mukaisesti: abst-
raktien ja palveluintensiivisten tehtävien kasvu lisää työn kysyntää ja rutiinisi-
sällön kasvu taas vähentää sitä. RTI:n kasvun merkitys työn kysynnälle on suu-
rempi kuin ulkoistamisen, mutta molemmat vaikuttavat negatiivisesti työn ky-
syntään. Palkkajouston itseisarvo on suurempi kuin tuotannon rajakustannusten, 
mikä on myös samalla ehto sille, että Goosin, Manningin ja Salomonsin (2010) 
malli voi selittää työllisyyspolarisaatiota teknologisen muutoksen ja ulkoistami-
sen kautta. Eri Euroopan maissa RTI ja ulkoistaminen vaikuttavat työllisyyteen 
pääasiassa niin, että vain RTI on pääosin negatiivinen ja tilastollisesti merkitsevä, 
kun taas ulkoistaminen ei ole tilastollisesti merkitsevä muuttuja. Suomi poikkeaa 
muiden Euroopan maiden joukosta siten, että rutiinisuudella on positiivinen 
työllisyysvaikutus, joskaan se ei ole tilastollisesti merkitsevä. Tämä ilmenee tau-
lukosta (3). (Goos, Manning & Salomons, 2010.) 
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TAULUKKO 2 Työn kysynnän mallinnusta palkkojen kanssa ja ilman. Lähde: Goos, Man-
ning & Salomons (2010, 55) 
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TAULUKKO 3 Rutiinisuuden ja ulkoistamisen vaikutus työllisyyteen. Lähde: Goos, Manning 
& Salomons (2010, Appendix F, 86) 
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2.4 Aihetta sivuavaa kirjallisuutta 

Demingin (2017) mukaan työllisyysosuus on vuosien 1980 ja 2012 välillä kasva-
nut aloilla, joihin kuuluu paljon sosiaalista kanssakäymistä. Työllisyysosuus 
näillä aloilla on kasvanut 12 prosenttiyksikköä Yhdysvaltain työvoimassa. De-
mingin (2017) mallissa sosiaaliset työntekijät voivat pienemmillä koordinaa-
tiokustannuksilla vaihdella työtehtäviä niin, että kukin tekee niitä tehtäviä, joissa 
henkilökohtainen suhteellinen etu on suurin.  

Rutiininomaisten työtehtävien väheneminen voidaan tulkita myös työlli-
syysosuuden kasvuna tehtävissä, jotka ovat sosiaalisten taitojen nimessä inten-
siivisiä. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että korkean taitotason töiden työlli-
syysosuus olisi ylipäänsä kasvanut, koska korkean osaamistason työtehtävien 
osuus ei ole 2000-luvulla juurikaan kasvanut, vaan jopa vähentynyt STEM-am-
mateissa (Science, Technology, Engineering, Maths). STEM-ammateille tyypil-
listä on korkea kognitiivisuustaso, mutta matala sosiaalisuustaso. Sosiaalisten 
taitojen vaikutus palkkaan on kasvanut ajan myötä ja palkkojen kasvu on ollut 
suurempaa henkilöillä, jotka ovat valikoituneet sosiaalisesti intensiivisiin am-
matteihin. (Deming, 2017.) 

Beaudryn, Greenin ja Sandin (2016) mukaan Yhdysvalloissa 2000-luvun 
alusta alkanutta työllisyysosuuden laskua ja reaalipalkkojen nousua voi selittää 
mallilla, joka huomioi kognitiivisen, rutiininomaisen ja manuaalisen työvoiman. 
Lisäksi kyseinen malli mahdollistaa työllisyysmuutoksille selityksen, jossa työn 
tarjontakäyrä ei siirry vasemmalle.  

Beaudryn, Greenin ja Sandin (2016) mallissa nousu- ja laskusuhdanteet joh-
tuvat teknologiainnovaatioiden diffuusion eri vaiheista. Kognitiivinen työvoima 
tuottaa työpanoksen (virtasuure) lisäksi tässä mallissa teknologiainnovaatioita 
edistäviä organisationaalisia pääomia (varantosuure). Uuden teknologian il-
maantuminen saa aikaan sen, että teknologiatason kasvattamiseksi vaaditaan 
enemmän kognitiivista työvoimaa organisationaalisten pääomien poistovaiku-
tuksen kumoamiseksi. Tällöin yhä suurempi osa työvoimasta suorittaa kognitii-
visia tehtäviä ja samalla rutiininomaisten tehtävien osuus vähenee. Samalla kes-
kimääräinen palkka kasvaa. Tämä kuvaa noususuhdanteen tilannetta.  

Kun Beaudryn, Greenin ja Sandin (2016) mallissa teknologia on omaksuttu 
laajalti, organisationaalisen pääoman ylläpitämiseksi vaaditaan vähemmän kog-
nitiivista työvoimaa, jolloin kognitiivinen työvoima alkaa tehdä matalamman tai-
totason töitä. Samalla alimman taitotason työvoimaa siirtyy työvoiman ulkopuo-
lelle. Koska matalimman palkkatason työt ovat hävinneet, keskimääräinen 
palkka pysyy yhä korkealla. Tämä kuvaa laskusuhdanteen tilannetta. Kognitii-
visten töiden työllisyysosuuksien muutokset kulkevat siten syklinomaisesti, ku-
ten myös työvoiman taitotasot, ja 2000-luvulta lähtien kognitiivisten työtehtävien 
kysyntä on markkinoilla laskenut. 
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2.5 Osaamiseen perustuva teknologinen muutos: SBTC-teoria ja 
kanoninen malli 

Kanonisen SBTC-mallin mukaan oletetaan, että työvoima on jakautunut taitota-
soittain kahteen eri ryhmään. Nämä ryhmät tekevät erillisiä, toisiaan epätäydel-
lisesti substituoivia työtehtäviä, tai vaihtoehtoisesti, tuottavat kahta toisiaan epä-
täydellisesti substituoivia työtehtäviä. Kanoninen malli on faktorilaajenevaa 
muotoa (factor-augmenting form), joten teknologinen kehitys kasvattaa monoto-
nisesti jommankumman tai kummankin taitotason ryhmien tuottavuutta. 
(Acemoglu & Autor, 2011.) 

Olkoon L matalan osaamistason työn tarjonta ja H korkean osaamistason 
työn tarjonta. Kukin työntekijä kuuluu jompaankumpaan joukkoon, ja koska 
työntekijöiden osaamistasot eivät ole identtisiä, oletetaan, että kukin työntekijä 
tuottaa omalla osaamistasollaan tietyn määrän tehokkuusyksikköjä. Näitä mer-
kitään  𝑙𝑖 𝑗𝑎 ℎ𝑖 .  Kaava (1) kuvaa matalan ja korkean taitotason työn tarjontaa. 
Kaava (2) on aggregaattitalouden CES-muotoinen tuotantofunktio. Kaavassa (2) 
𝜎  kuvastaa substituutiojoustoa matalan ja korkean osaamistason välillä ja on 
aina välillä [0,∞]. Kun σ>1, matalan ja korkean osaamistason työ ovat substituut-
teja ja kun σ<1, edellä mainitut ovat komplementteja. Kun tuotantofunktion σ 
lähestyy arvoa 0, kyseessä on Leontief-tuotantofunktio, jossa tuotantoa tapahtuu 
vain kiinteissä matalan ja korkean osaamistason työvoiman suhteissa (täydelliset 
komplementit). Kun tuotantofunktion σ lähestyy arvoa ∞, kyseessä on täydellis-
ten substituuttien tilanne, jossa tuotanto tapahtuu vain yhdellä taitotasolla, jota 
matalan ja korkean osaamistason työntekijöillä on erilaiset määrät. Kun σ lähes-
tyy arvoa 1, tuotantofunktio on Cobb-Douglas –muotoa. Yhtälössä (3) matalan 
osaamistason yksikköpalkka on yksinkertaisesti työn rajatuottavuuden suurui-
nen. Sama analogia pätee myös korkean osaamistason yksikköpalkkaan kaa-
vassa (5). Nämä kaavat saadaan differentioimalla yhtälöä (2). Yhtälöissä (4) ja (6) 
työntekijän i palkka on rajatuottavuus kerrottuna työntekijän osaamistason te-
hokkuusyksiköillä.  
Yhtälö (3) implikoi seuraavia asioita:  

1) 
𝜕𝜔𝐿
𝜕𝐻

𝐿
> 0 eli kun korkean osaamistason työvoiman osuus koko työvoi-

masta kasvaa, matalan osaamistason työntekijöiden palkat kasvavat 
johtuen epätäydellisestä substituutiosta ja siitä, että työvoiman osaa-
mistasot ovat q-komplementteja. 

2) 
𝜕𝑤𝐿

𝜕𝐴𝐿
> 0 ja 

𝜕𝑤𝐿

𝜕𝐴𝐻
> 0  eli kumman tahansa työvoiman tuottavuuden kasvu 

kasvattaa matalan osaamistason palkkoja johtuen q-komplementaari-
suudesta. Palkkojen alenemisia ei kanonisen mallin mukaan voi syntyä, 
ellei tarjontakäyrä siirry samalla oikealle 

3) 
𝜕𝜔𝐻

𝜕𝐻

𝐿
< 0 eli korkean osaamistason työvoiman määrän kasvaessa kor-

kean osaamistason palkkataso pienenee 
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4) 
𝜕𝑤𝐻

𝜕𝐴𝐿
> 0 ja 

𝜕𝑤𝐻

𝜕𝐴𝐻
 > 0, joten mikä tahansa teknologinen kehitys kasvattaa 

myös korkean osaamistason työvoiman palkkatasoa (kuten kohdassa 2 
käy matalan osaamistason työvoimalle) 

 
𝐿 =  ∫ 𝑙𝑖𝑑𝑖 𝑗𝑎 𝐻 =  ∫ ℎ𝑖𝑑𝑖

 

𝑖∈ℋ

 

𝑖∈ℒ
     (1) 

 

𝑌 =  [(𝐴𝑙𝐿)
𝜎−1

𝜎 +  (𝐴ℎ𝐻)
𝜎−1

𝜎 ]

𝜎

𝜎−1
    (2) 

 

𝑤𝐿 =  
𝜕𝑌

𝜕𝐿
=  𝐴𝐿

𝜎−1

𝜎 [𝐴𝐿

𝜎−1

𝜎 + 𝐴𝐻

𝜎−1

𝜎 (
𝐻

𝐿
)

𝜎−1

𝜎
]

1

𝜎−1

    (3) 

 
𝑊𝑖 =  𝜔𝐿𝑙𝑖      (4) 
 

𝑤𝐻 =
𝜕𝑌

𝜕𝐻
= 𝐴𝐻

𝜎−1

𝜎 [𝐴𝐿

𝜎−1

𝜎 (
𝐻

𝐿
)

−
𝜎−1

𝜎
+ 𝐴𝐻

𝜎−1

𝜎 ]

1

𝜎−1

   (5) 

 
𝑊𝑖 = 𝜔𝐿ℎ𝑖      (6) 
 

𝜔 =  
𝑤ℎ

𝑤𝑙
= (

𝐴ℎ

𝐴𝑙
)

𝜎−1

𝜎
(

𝐻

𝐿
)

−
1

𝜎
      (7) 

 

𝑙𝑛 𝜔 =  
𝜎−1

𝜎
∗ 𝑙𝑛 (

𝐴ℎ

𝐴𝑙
) −

1

𝜎
∗ 𝑙𝑛 (

𝐻

𝐿
)       (8) 

𝜕𝑙𝑛𝜔

𝜕 ln(
𝐻

𝐿
)

=  −
1

𝜎
< 0      (9) 

 
𝜕𝑙𝑛 𝜔

𝜕(
𝐴ℎ
𝐴𝑙

)
=  

𝜎−1

𝜎
        (10) 

  
Kaava (7) kuvaa taitotasopreemiota, eli korkean taitotason yksikköpalkan 

suhdetta matalan taitotason yksikköpalkkaan. Palkkajakaumien muutoksia tut-
kivassa kirjallisuudessa käytetään useimmiten kaavan (7) logaritmimuunnosta, 
joka ilmenee kaavassa (8). Tässä yhteydessä 𝑙𝑛 𝜔 kuvaa taitotasopreemion loga-
ritmia, jota käytetään työmarkkinoiden taitotason hinnan mittarina. Kun kaavaa 
(8) osittaisderivoidaan ln(H/L) suhteen, huomataan, että taitotasopreemio vähe-
nee, kun korkeasti koulutetun työvoiman suhde matalasti koulutettuun työvoi-
maan kasvaa (kaava 9) Kun kaavaa (8) osittaisderivoidaan tuottavuustasojen 

suhteella (
𝐴ℎ

𝐴𝑙
) eli taitotasovinoutumalla tässä yhteydessä, saadaan kerroin, jonka 

mukaan taitotasopreemio muuttuu. Jos korkean ja matalan työvoiman välinen 
substituutiojousto on yli 1, taitotasopreemio nousee. Jos taas substituutiojousto 
on lukua 1 pienempi (komplementit), taitotasopreemion kerroin on negatiivinen, 
jolloin taitotasopreemio pienenee. (Acemoglu & Autor, 2011.) 
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 Acemoglun ja Autorin (2011) mukaan aiemmissa tutkimuksissa on substi-
tuutiojouston arvoksi saatu arvoja 1,4 ja 2,0 väliltä. Oletettavasti substituu-
tiojousto on siis arvoltaan yli 1. Osaamistasojen välisellä substituutiojoustolla on 
merkitystä esimerkiksi palkkaepätasa-arvoa tarkastellessa ja sitä voidaan myös 
soveltaa palkkapolarisaation tutkimiseen. 

2.5.1 SBTC-teoriaa tutkivaa kirjallisuutta 

Heckman (2003) tarkastelee tuloerojen historiallista kehittymistä niin Yhdysval-
loissa kuin Hollannissa. Heckmanin (2003) mukaan taitotasopreemio on kasva-
nut jyrkästi Yhdysvalloissa 1980-luvulta lähtien, ja sen myötä tuloerot ovat kas-
vaneet koulutuksen tuottojen mukaan. Korkeasti kouluttautumiseen vaikuttavat 
Heckmanin (2003) mukaan tarkasteltavan henkilön perhetausta (kuten tulo- ja 
koulutustaso ja se, onko kyseessä alkuperäiskansalainen). Hänen tutkimuksensa 
mukaan Hollannissa inhimillisen pääoman tarjonta (koulutetun työväen tarjonta) 
ylitti kysynnän, ja koulutuksen tuotot pienenivät 1980- ja 1990-luvuilla, mutta on 
sittemmin lähtenyt nousuun. Heckmanin (2003) työn pohjalta vaikuttaa siltä, että 
Yhdysvalloissa korkeasti koulutetun työvoiman kysyntä on jatkuvasti ollut tar-
jontaa suurempaa, mikä näkyy monotonisena tuloerojen kasvuna, kun taas Hol-
lannissa korkeasti koulutetun työvoiman tarjonta on ensin ollut kysyntää suu-
rempaa. Heckman (2003) huomioi, että inhimillisen pääoman kehittymisessä kes-
kitytään monesti vain koulutukseen, vaikka myös esimerkiksi perhe ja yritykset, 
joissa henkilö on työskennellyt, lisäävät myös inhimillistä pääomaa.  

Hühnen ja Herzerin (2017) tutkimuksessa käytetään EU KLEMS -aineistoa, 
joka mahdollistaa vertailun eri maiden välillä. Hühnen ja Herzerin (2017) käyt-
tämä aineisto on vuosilta 1970-2005. He tutkivat sitä, ovatko SBTC-teorian ennus-
tamat palkkaerot kasvaneet aineiston perusteella. Kirjallisuudessa yleisesti pu-
hutaan kilpailusta teknologisen kehityksen ja koulutuksen välillä (the race bet-
ween technological change and education), jota Tinbergen (1975) kuvasi työ-
markkinatulojen kehitystä koskevassa kirjassaan. Hühnen ja Herzerin (2017) mu-
kaan palkkaerot ovat kasvaneet Saksassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa, kun taas 
Suomen ja (Etelä-)Korean kohdalla palkkaerot ovat vähentyneet (ks. kuvio 9). 
Hühnen ja Herzerin (2017) mukaan Suomen ja Korean tilannetta saattavat selittää 
koulutusjärjestelmäerot, niin Suomen korkeakoulutuksen maksuttomuus kuin 
Koreassa tehdyt muutokset yliopistoon pääsemisen helpottamiseksi. Hühnen ja 
Herzerin (2017) mukaan Suomessa ja Koreassa korkeasti koulutetun työvoiman 
kysynnän kasvu suhteessa keskikoulutettuun työvoimaan on ollut magnitudil-
taan Saksaa ja Yhdysvaltoja matalampaa ja toisaalta korkeasti koulutetun työvoi-
man tarjonta on ollut korkeata koulutusjärjestelmästä johtuen. Nämä ovat jär-
keenkäypiä selityksiä palkkaerojen pienenemiselle. 
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KUVIO 9  Logaritminen palkkaero korkean ja keskitason koulutuksen välillä. Lähde: 
Hühne ja Herzer (2017) 

Hühnen ja Herzerin (2017) mukaan keski- ja matalapalkkaisten välillä palk-
kaeroregressiot ovat Suomessa ja Yhdysvalloissa polarisaatioteorian mukaisia 
niin selitystekijöiden etumerkkien kuin niiden vaikutusten mittaluokan kohdalla 
(ks. kuvio 10), kun taas Italiassa, Saksassa ja Koreassa regressio ei tuota loogisia 
tuloksia. Sekä Suomessa että Yhdysvalloissa keski- ja matalapalkkaisten ammat-
tien välinen taitotasopreemio on lähtenyt kasvuun 1980-luvun alkupuolella. 
Kaikkien maiden kohdalla kuvion (10) perusteella on tapahtunut suurempi tai-
totasopreemion kasvu 1990-luvulla. Taitotasopreemio on sittemmin kuitenkin ta-
saantunut tai pudonnut Italiaa ja Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Hühnen ja Her-
zerin (2017) kysyntä-tarjonta –kehikko ei siten ole riittävä taso tarkastella tuloero-
jen kehittymistä tulojakauman alapäässä ja toisaalta palkkaerot eivät ole SBTC-
teorian vääjäämätön sivutuote. 
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KUVIO 10 Palkkaerojen kehitys keski- ja matalatason koulutettujen välillä. Lähde: Hühne 
ja Herzer (2017) 

2.5.2 SBTC-teorian puutteet 

SBTC-teorian tarkasteleminen kanonisen mallin kautta ei ole onnistunutta, mi-
käli teknologisen kehityksen tahti ei pysy tasaisena, kuten joko lineaarisessa tai 
log-lineaarisessa muodossa. Eri vuosikymmeninä SBTC:n tahti on ollut erilaista, 
kuten 1940-1970-luvuilla ja 1970-1990-luvuilla. Pitkällä aikavälillä, esimerkiksi 
höyryvoiman kehittämisestä syntyneen teknologisen vallankumouksen ajanhet-
kestä aina tähän päivään saakka, SBTC-teoria on ollut erityisen heikko ennusta-
maan muutoksia. Sen sijaan, että teknologia olisi toiminut komplementtina esi-
merkiksi taitaville artesaaneille, he menettivät elinkeinonsa tuoreeltaan noussei-
den tehtaiden ja niiden matalasti koulutettujen työvoiman (koneenkäyttäjien) ja-
loissa. Koska teknologia on eksogeeninen termi kanonisen teorian yhtälöissä, ei 
ole mahdollista saada tietoa, millä tavalla teknologia vaikuttaa eri taitotasojen 
työvoimaan ja niiden kysyntään. SBTC-teoriassa ei myöskään tehdä eroa työni-
mikkeiden, työtehtävien ja taitojen välille, jolloin näiden välisistä vuorovaiku-
tuksista ei ole mahdollista saada tietoa. Esimerkiksi automaatio tuskin muuttaa 
työnimikettä kokonaisuudessa, mutta se voi suorittaa työtehtäviä, joihin vaadi-
taan samankaltaisia, korkeasti keskenään korreloituneita taitoja. Kuten aiemmin 
on todettu, SBTC-teoria ei myöskään selitä, miksi joissakin ammateissa reaalipal-
kat ovat laskeneet useiden vuosikymmenien ajan varsinkin matalapalkka-aloilla 
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ja miksi keskipalkkaisen työvoiman osuus on vähentynyt suhteessa korkea- ja 
matalapalkka-ammatteihin (työvoiman polarisaatiokehykseen ja kompositioon 
liittyvät kysymykset jäävät auki). Se, että ammateittain katsottuna taitovaati-
mukset ovat muuttuneet ajassa, etenkin matalapalkkatöitä tekevän keskitason 
koulutuksen saaneiden kohdalla, jää selittämättä SBTC-teoriassa. Lisäksi koska 
lähtökohtaisesti SBTC-teoria ottaa faktorilaajenevan muodon, jää havaitsematta 
miten teknologinen kehitys todella substituoi osaa työtehtäviä ja ammatteja ja 
korvaa inhimillisen työvoiman osalla aloista. (Acemoglu & Autor, 2011.) 

2.6 Rutiinivinoutunut teknologinen muutos: RBTC-teoria  

Acemoglun ja Autorin (2011) mukaan SBTC-mallin heikkoa empiiristä selitysky-
kyä voidaan parantaa tekemällä selvä ero työntekijöiden taitojen ja työtehtävien 
välille siten, että tasapainotilanteessa taitojen (skills) ja työtehtävien (tasks) yh-
teensovitus tapahtuu työn tarjonnan, teknologioiden ja työtehtäväkysynnän 
kautta. Tässä yhteydessä työtehtävä on yksikkö työtä, joka kasvattaa tuotannon 
tasoa ja taito on luontainen kyky tai esimerkiksi koulutuksella saavutettu kyvyk-
kyys suorittaa näitä työtehtäviä Täten taidot eivät suoranaisesti lisää tuotantoa, 
vaan tuotannon kasvu välittyy työtehtävien kautta.  

Eron tekeminen taitojen ja työtehtävien välillä muuttuu keskeiseksi, kun 
huomioidaan, että kullakin taitotasolla voidaan suorittaa joukkoa erinäisiä työ-
tehtäviä ja muuttaa työtehtävien joukkoa, kun työn tarjonta tai teknologiat muut-
tuvat (Acemoglu & Autor, 2011).   

Acemoglun ja Autorin (2011) rutiinivinoutuneen teknologisen kehityksen 
mallikehys mahdollistaa asioiden tarkastelun taitotasovinoutunutta teknologista 
kehitystä laajemmalla tasolla. Ensinnäkin, kun taidot ja työtehtävät erotetaan toi-
sistaan, työtehtäviä voidaan suorittaa työvoimaa, koneita tai ulkoistamista hyö-
dyntäen. Työn suoritustapojen tarkastelu tulee siten mahdolliseksi. Toisaalta tek-
nologian vaikutusta taitojen kysyntään, palkkoihin sekä taitojen ja työtehtävien 
väliseen suhteeseen voidaan tarkastella. Kolmantena asiana suhteellinen etu 
työntekijöiden ja työtehtävien välillä voidaan nyt huomioida. Lisäksi polarisaa-
tion tutkiminen vähintään kolmea eri taitotasojoukkoa (matala-, keski- ja korkea-
tasoinen osaaminen) palkkajakaumassa käyttäen mahdollistuu. Viimeiseksi tai-
totasokysyntä voidaan nyt määritellä niin, että kysynnän kuvaaja on laskeva an-
netulla teknologiatasolla, huomioiden lisäksi mahdolliset substituutio- ja komp-
lementaarisuuspiirteet taitotasojoukkojen välillä. (Acemoglu & Autor, 2011.) 

Ricardolaisessa mallikehyksessä kanoninen SBTC-malli voidaan tulkita eri-
tyistapaukseksi, jossa taitojen suhde työtehtäviin pysyy vakioisena yksi-yhteen –
suhteena. Toisin sanoen tätä tilannetta vastaa se, että sama taitotaso tuottaa aina 
samoja työtehtäviä. RBTC-teoria vapauttaa oletuksen siitä, että taitotaso on yhtä 
kuin työtehtävät. Se mahdollistaa kysynnän muuttumisen taitotaso-työtehtävä –
kehikossa esimerkiksi markkinahintojen, teknologian, kaupankäynnin ja ulkois-
tamismahdollisuuksien (offshoring) muuttuessa. (Acemoglu & Autor, 2012.)  
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Acemoglu ja Autor (2011) kuvaavat RBTC-teorian mallia ricardolaiseksi 
siksi, että se on samanmuotoinen Dornbuschin (1977) ricardolaisen kauppamal-
lin suhteen sillä erolla, että Dornbuschin (1977) mallin valtiot on korvattu tässä 
taitotasojoukoilla. Kummankin mallin keskeisiin piirteisiin kuuluu suhteellisen 
edun tarkastelu, jota David Ricardo tutki taloustieteen pioneerina ja josta nimi-
tyskin juontuu. 

Kaavassa (11) tarkastellaan suljettua taloutta, joka tuottaa yhtä hyödykettä. 
Tätä hyödykettä tuotetaan työtehtävien jatkumoa yhdistelemällä. Jatkumo saa 
arvoja 0:n ja 1:n välillä, ja näiden yhdistelmänä saadaan koko tuotanto integroi-
malla määriteltyä. Yhtälö on Cobb-Douglas –muotoinen. Toisin sanoen substi-
tuutiojousto saa kiinteän arvon yksi työtehtävien välillä. Työvoimaa on taitota-
solajittelun mukaan kolmea eri tyyppiä, L, M ja H. Kukin työtehtävä seuraa tuo-
tantofunktiota kaavassa (12). 

 

ln 𝑌 =  ∫ ln 𝑦(𝑖)𝑑𝑖
1

0
  

, jossa Y = hyödykkeen tuotanto ja y(i) = työtehtävän i tuotantotaso (11) 
 
𝑦(𝑖) = 𝐴𝐿𝛼𝐿(𝑖)𝑙(𝑖) + 𝐴𝑀𝛼𝑀(𝑖)𝑚(𝑖) + 𝐴𝐻𝛼𝐻(𝑖)ℎ(𝑖) +  𝐴𝐾𝛼𝐾(𝑖)𝑘(𝑖)  (12) 
 
, jossa y(i) = työtehtävää i kohti tapahtuva tuotanto, A on faktorilaajeneva tekno-
logisen kehityksen termi, α on työtehtäväkohtainen tuottavuuskontribuutio, joka 
juontuu suhteellisesta edusta, l(i), m(i), h(i) ja k(i) ovat kunkin työvoiman määrää 
kuvaavia termejä ja alaindeksit L, M, H ja K vastaavat matalaa, keskitasoista ja 
korkeaa taitotasoa sekä pääoman tuottavuustasoa. (Acemoglu & Autor, 2011.) 

Suhdeluvut 
𝛼𝐿(𝑖)

𝛼𝑀(𝑖)
 ja 

𝛼𝑀(𝑖)

𝛼𝐻(𝑖)
 ovat jatkuvia, derivoituvia sekä väheneviä. Intui-

tiivisesti ottaen tuottavuuden suhdeluvut vähenevät siksi, että työtehtävien mo-
nimutkaistuessa alemman taitotasoryhmän tuottavuus pienenee seuraavaan tai-
totasoryhmään nähden. Lisäksi 
 

 ∫ 𝑙(𝑖)𝑑𝑖 ≤ 𝐿 
1

0
,  ∫ 𝑚(𝑖)𝑑𝑖 ≤ 𝑀 

1

0
 ja ∫ ℎ(𝑖)𝑑𝑖 ≤ 𝐻 

1

0
.   (13) 

 
Yllä oleva kaava kuvaa kunkin taitotason kohdalla edellytyksen markkinatasa-
painolle (factor market clearing) (Acemoglu & Autor, 2011). Esimerkiksi matalan 
osaamistason työtehtävien integraali on aina pienempi tai yhtä suuri kuin mata-
lan osaamistason työtehtävien tarjonta, joka on tässä yhteydessä joustamaton. 
Mikäli työtehtävä i on vähemmän kuin kynnys 𝐼𝐿, työtehtävän suorittavat mata-
lan taitotason työntekijät, mikäli se taas on välillä {L, H}, sen suorittavat keskita-
son työntekijät  𝐼𝑀 ja mikäli se on suurempi kuin kynnys  𝐼𝐻, sen suorittavat kor-
kean taitotason työntekijät. Tämä johtuu siitä, että suhteellinen etu on sillä taito-
tasoryhmällä, jonka alueella työtehtävä sijaitsee. Juuri kynnyksen kohdalla on in-
differenssipiste, eli sellaisen työtehtävän voi tuottaa kumman tahansa viereisen 
taitotasoryhmän työntekijä. Samalla taitotasolla työntekijät voivat tehdä eri työ-
tehtäviä, mutta markkinoiden selvittämiseksi markkinatasapainossa kustakin 
työtehtävästä saa saman palkan yhden hinnan laista juontuen. Työn hinnoista p(i) 
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työtehtävälle i muodostuu hyödykkeen hinta, jonka arvoksi on asetettu 1, toisin 
sanoen 

 exp [∫ 𝑙𝑛 𝑝(𝑖) 𝑑𝑖 
1

0
] = 1 (Acemoglu & Autor, 2011).  (14) 

Kilpailullisilla markkinoilla matalan osaamistason työtehtävistä maksetaan 
samaa palkkaa 𝑤𝐿, ja sama pätee myös keskitason ja korkean osaamistason työ-
tehtäviin 𝑤𝑀 ja 𝑤𝐻. Siten pätee  
 
𝑊𝐿 = 𝑝(𝑖)𝐴𝐿𝛼𝐿(𝑖), 𝑘𝑎𝑖𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑖 <  𝐼𝐿     (15) 
𝑊𝑀 = 𝑝(𝑖)𝐴𝑀𝛼𝑀(𝑖), 𝑘𝑎𝑖𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐼𝐿 < 𝑖 <  𝐼𝐻    (16) 
𝑊𝐻 = 𝑝(𝑖)𝐴𝐻𝛼𝐻(𝑖), 𝑘𝑎𝑖𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑖 >  𝐼𝐻     (17) 
 
Tästä saadaan johdettua se, että taitotasoryhmän sisällä kaksi eri työtehtävää 
ovat erihintaisia ja että hintaero vastaa täsmälleen työntekijän tuottavuuseroa 
näiden tehtävien välillä. Formaalisti sanoen ja kaikkiin taitotasoryhmiin laajen-
taen saadaan hintaindeksit 𝑃𝐿, 𝑃𝑀 ja 𝑃𝐻 seuraavasti: 
 
𝑝(𝑖)𝛼𝐿(𝑖) = 𝑝(𝑖′)𝛼𝐿(𝑖′)  ≡  𝑃𝐿     (18) 
𝑝(𝑖)𝛼𝑀(𝑖) = 𝑝(𝑖′)𝛼𝑀(𝑖′)  ≡  𝑃𝑀     (19) 
𝑝(𝑖)𝛼𝐻(𝑖) = 𝑝(𝑖′)𝛼𝐻(𝑖′)  ≡  𝑃𝐻     (20) 
 
Täten palkat voidaan myös ilmaista hintaindeksin ja yksittäisen työtehtävän 
tuottavuuden tuloina: 
 
𝑤𝐿 =  𝐴𝐿𝑃𝐿       (21) 
𝑤𝑀 =  𝐴𝑀𝑃𝑀      (22) 
𝑤𝐻 =  𝐴𝐻𝑃𝐻       (23) 
 
Kun tuotantofunktion lopputuotteen hinta on numeraire-tyyppinen, siis arvol-
taan 1, saadaan tuotannon arvoksi luku, joka vastaa kulutusta kuhunkin työteh-
tävään: 
 
𝑌 = 𝑝(𝑖)𝑦(𝑖), 𝑘𝑎𝑖𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑖 ∈ [0, 1]     (24) 
 
Markkinat selvittävää ehtoa kaavasta (13) käyttäen saadaan määriteltyä kunkin 
taitotason työntekijöiden määrä määriteltyä seuraavasti:  
 

𝑙(𝑖) =
𝐿

𝐼𝐿
 𝑘𝑎𝑖𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑖 < 𝐼𝐿       (25) 

𝑚(𝑖) =
𝑀

𝐼𝐻−𝐼𝐿
 𝑘𝑎𝑖𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐼𝐿 < 𝑖 < 𝐼𝐻       (26) 

ℎ(𝑖) =
𝐻

1−𝐼𝐻
  𝑘𝑎𝑖𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑖 > 𝐼𝐻      (27) 

 
Taitotasojen välisten hintaindeksien suhteeksi saadaan johtaen seuraavasta kaa-
vasta 
𝑃𝑀𝐴𝑀𝑀

𝐼𝐻−𝐼𝐿
=  

𝑃𝐻𝐴𝐻𝐻

1−𝐼𝐻
, 𝑗𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛  
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𝑃𝐻

𝑃𝑀
= (

𝐴𝐻𝐻

1−𝐼𝐻
)

−1

(
𝐴𝑀𝑀

𝐼𝐻−𝐼𝐿
)      (28) 

 
Samalla analogialla saadaan keskimääräisen ja matalan osaamistason palkkain-
deksien suhde määriteltyä 
 
𝑃𝑀

𝑃𝐿
= (

𝐴𝑀𝑀

𝐼𝐻−𝐼𝐿
)

−1

(
𝐴𝐿𝐿

𝐼𝐿
)     (29) 

 
Kaavoja (21)-(23) hyödyntäen ja yhdistäen kaavoihin (28) ja (29) saadaan määri-
teltyä palkkojen suhde, joka erityisesti kertoo palkkarakenteesta ja –epätasa-ar-
voisuudesta 
 
𝑤𝐻

𝑤𝑀
= (

1−𝐼𝐻

𝐼𝐻−𝐼𝐿
) (

𝐻

𝑀
)

−1

      (30) 

𝑤𝑀

𝑤𝐿
= (

𝐼𝐻−𝐼𝐿

𝐼𝐿
) (

𝑀

𝐿
)

−1

      (31) 

 
Kaavojen (30) ja (31) erityinen ansio piilee siinä, että niiden avulla palkkasuhde-
luvut voidaan esittää osaamistason suhteellisen tarjonnan ja työtehtävien taito-
tasoryhmille allokoitumisen kautta. (Acemoglu & Autor, 2011, 1126.) 
Tarkempi spesifikaatio käytetystä mallista on saatavilla Acemoglun ja Autorin 
(2011) kappaleesta, jossa käsitellään erityisen runsaasti myös komparatiivista sta-
tiikkaa RBTC-mallissa, kun huomioon otetaan myös teknologian ja ulkoistami-
sen vaikutukset. 

Ross (2017) osoittaa RBTC-teorian saavan empiiristä tukea yhdysvaltalai-
sella, vuodet 2004-2013 kattavalla paneeliaineistolla, jonka käyttäminen mahdol-
listaa myös palkkojen muutoksen seuraamisen ammattien sisällä työtehtävien 
muuttuessa ajassa ja ottaa lisäksi huomioon yksilöeroista sekä ammateista johtu-
van heterogeenisyyden.  

Ottaen huomioon suhteelliseen etuun perustuvan itsevalikoituvuuden 
käyttäen työntekijä- sekä työntekijä-työnantaja-suhteisia kiinteitä vaikutuksia (fi-
xed effects) regressioissa, ammattien logaritmiset palkat pienenevät vuonna 2004 
0,09-0,35 prosenttia ja vuonna 2013 0,33-0,48 prosenttia jokaista 10 prosentin ru-
tiininomaisuuden kasvua ajassa kohti. Sen sijaan jokainen 10 prosentin abstrak-
tisuuden kasvu ajassa johtaa palkan nousuun, joka on suuruusluokkaa 0,42-2,27 
prosenttia vuonna 2004 ja 0,42-2,43 prosenttia vuonna 2013. Havaitsemattoman 
heterogeenisyyden kontrolloiminen johtaa RBTC-teorian mukaiseen oikeaan 
etumerkkiin piste-estimaateissa, toisin sanoen työtehtävien rutiininomaisuuden 
kasvaessa palkat laskevat ja abstraktisuuden kasvaessa taas nousevat. (Ross, 
2017.) 
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3 POLARISAATIOTUTKIMUSAINEISTO JA -MENE-
TELMÄ 

3.1 Aineisto 

Tässä työssä käytetään Tilastokeskuksen palkka- ja työssäkäyntiaineistoa vuo-
silta 1995-2015, muun muassa työssäkäyntitilastoa ja sen ammattiluokittaisia 
palkkatietoja. Tilastoaineiston viiteajankohta on kunkin vuoden viimeinen 
viikko tai vuoden viimeinen päivä. Lisäksi tulotietojen kohdalla käytetään myös 
vuoden sisäisiä kertymätietoja. Aineisto pohjautuu vuosina 1995-2000 vanhem-
paan ammattiluokitteluun, vuosina 2000-2010 ISCO88-luokitteluun ja vuosina 
2010-2015 ISCO08-luokitteluun (ks. liite 1 ja liite 2). Suomessa ISCO08-luokitte-
lusta käytetään Ammattiluokitus 2010 (AML2010) -nimitystä. Aineiston kohdalla 
on huomioitava se, että Tilastokeskuksen mukaan luokitusmuutokset ovat omi-
aan vaikuttamaan vuosien vertailtavuuteen ja että täydellisiä kääntöavaimia ei 
kaikkien luokitusten välille ole saatavilla. Ammatin työllisyysosuus tiettynä 
vuonna on kyseisen ammatin työllisten lukumäärä jaettuna kaikkien työllisten 
lukumäärällä samana vuonna. Palkat ovat alkujaan nimellisiä keskituntipalkkoja, 
mutta ne on deflatoitu reaalipalkoiksi käyttäen Tilastokeskuksen kuluttajahin-
taindeksin kokonaisindeksin vuositietoja siten, että ne ovat vuoden 2019 tasolla 
(KHI 1990=100 ja 2019=158,5). Saadakseen palkan vastaamaan kunkin vuoden 
reaalista tasoa, palkka on kerrottava termillä: kyseisen vuoden indeksiarvo/100. 
Palkat kattavat tunti- ja kuukausipalkkajärjestelmäisiä ammatteja, jolloin kuu-
kausipalkat on muutettu työtuntimäärien perusteella tuntipalkoiksi. Tarkoitus 
on erityisesti keskittyä vuosiin 2009-2015, jotta voidaan selvittää, kuinka polari-
saatio on edistynyt sitten vuoden 2008, johon asti Mitrusen (2013) tutkimus jää. 
Aineistoa ei ole joka vuodelta, vaan se kattaa vuodet 1995, 2000, 2004-2015. Tämä 
tuo rajoitteensa tuloksien tulkintaan. Lisäksi vuosina 2004-2009 on käytössä 
enemmän yksinumeroisia ISCO-luokkia kuin muina tarkasteltavan aikavälin 
vuosina. Olen poistanut analyyseistä yksinumerotason datan, jotta aineisto olisi 
joka vuoden kohdalla mahdollisimman yhteneväinen. Tuloksiin tämä ei vaikuta 
juuri mitenkään, sillä yksinumerotason paino koko aineistossa on lähes mitätön 
(alle 1 % osuuksien summasta kunakin vuonna). 

3.2 Menetelmä 

Tämä pro gradu -tutkielma käyttää mahdollisimman lähelle samoja menetelmiä, 
joita polarisaatiokirjallisuudessa on tähän mennessä käytetty, erityisesti seura-
taan Goosin, Manningin ja Salomonsin (2010 ja 2014) tutkimuksissaan käyttämiä 
menetelmiä, joissa ammatit jaetaan palkan perusteella kolmeen eri ryhmään (4 
vähäpalkkaisinta ammattiryhmää, 9 keskipalkkaista ammattiryhmää ja 8 
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korkeapalkkaisinta ammattiryhmää) ja näiden ryhmien työllisyysosuuksien 
muutoksia ajassa tarkastellaan työllisyyspolarisaation näkökulmasta. Lisäksi 
käytän myös Fernández-Macíasin ja Hurleyn (2017) suosittelemaa tapaa käyttää 
alkuvuonna tasakokoisia ryhmäluokitteluja (tässä tapauksesa tasakviintiilejä), 
jotta voidaan havaita se, tuottavatko erilaiset ryhmittelyt erilaisia tuloksia pola-
risaation suhteen. Palkkaeriarvoisuutta tutkitaan tässä työssä käyttäen yleisesti 
käytettyjä P90/P50, 
P90/P10 ja P50/P10 -suhdelukuja. Lisäksi muodostan kuvaajat standardoiduista 
palkkasijaluvuista kunakin vuonna, jotta voidaan havaita ammattien palkkojen 
suhteellista kehitystä ajassa. Nämä kuvaajat perustuvat Goosin, Manningin ja Sa-
lomonsin (2010) käyttämään taulukointitapaan. Estimoin yksinkertaiset regres-
siot työllisyysosuuksien muutoksille käyttäen ammattien jaottelua eri ryhmiin. 
Se, että käytän kokonaisia kaksinumerotason ammattiryhmiä jaottelussa ammat-
tien sisältämien työtehtävien sijaan, tuo omat rajoitteensa tuloksien tulkintaan ja 
niiden validiteettiin, mutta tarjoaa tästä huolimatta jonkinlaista yleiskuvaa mah-
dollisesta polarisaatiosta.   
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Yleistä 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin ensiksi työllisyyden ja palkkojen muutoksia 
koko tutkittavalla aikavälillä 1995-2015. Samalla tutkitaan, onko työllisyys- tai 
palkkapolarisaatiosta viitteitä. Sitten jaan aikavälit kahteen vuosihavainnoittain 
yhtä suureen osaan (2*7 havaintovuotta), siis vuosiväleihin 1995-2008 ja 2009-
2015. Tulokset painottuvat deskriptiiviseen puoleen, mutta luon myös regressio-
mallit ISCO-luokille ja ammattien työtehtäväsisällöille. Palkkapolarisaation tut-
kimisessa käytän eriarvoisuuden mittauksessa paljon käytettyjä mittareita, tai 
tarkemmin ottaen suhdelukuja: P90/P10, P90/P50 ja P50/P10. P90, P50 ja P10 
tarkoittavat siis palkkajakauman 90., 50. ja 10. persentiiliä. Esimerkiksi 90. per-
sentiili tarkoittaa, että 90 prosenttia palkkajakauman palkoista on tuon luvun il-
moittamaa palkka-arvoa pienempiä. Persentiililuvut mahdollistavat hyvin 
palkka(epä)tasa-arvon mittaamisen eri ajankohtien välillä, mutta niiden heik-
koutena on se, että lukuja ei voi jakaa komponentteihin (Salverda & Checchi, 
2015). Näistä suhdeluvuista teen vielä kaksi eri versiota, täsmälleen persentiiliar-
von mukaan tehtyjä arvoja ja persentiiliryhmän keskiarvoa käyttävää versiota. 
Molempia käyttämällä on mahdollista havaita myös persentiiliryhmän sisäisiä 
muutoksia, mikäli niitä ilmenee.  

4.2 Palkka- ja työllisyyskehityksen tulokset vuosilta 1995-2015 

Tämän tutkimuksen koko aikaväliä koskevat hajontakuviot työllisyysosuuksien 
ja reaalipalkkojen suhteen on näytetty kuvioissa (11) ja (12). Kukin piste kuviossa 
vastaa yhtä ISCO-koodin mukaista ammattia tai oikeammin joukkoa ammatteja, 
jotka on sisällytetty tähän koodiin kaksinumerotasolla. Kuviossa (11) on nähtä-
vissä viitteitä siitä, että hajontaa on jonkin verran, mutta työllisyysosuuden huip-
puarvot ovat pysyneet melko samoina eri vuosina. Kuviossa (12) saattaa olla 
muutama korkeapalkkaista poikkeavaa havaintoa, mutta muuten siitä on havait-
tavissa, että matalin palkkapiste on pysynyt eri vuosina melko samalla 10 eu-
roa/tunti -tasolla, kun taas korkein palkkapiste on kasvanut ajassa. 
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KUVIO 11 Työllisyysosuuksien hajontakuvio. Yksi piste tarkoittaa yhtä ISCO-koodia. 

 

KUVIO 12 Reaalituntipalkkojen hajontakuvio 

Taulukossa (4) näytetään työllisyysosuuden prosenttiyksikkömuutokset 
vuosien 1995 ja 2015 välillä ammateittain kaksinumerotasolla. Taulukko (4) on 
järjestetty vuoden 1995 reaalituntipalkan (kunkin vuoden palkat on 
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yhdenmukaistettu vuoden 2019 euroiksi) mukaan pienimmästä suurimpaan, 
mikä on tavallinen käytäntö polarisaatiotutkimuksissa. Kolme eniten osuuksia 
menettänyttä ammattia vuosien 2015 ja 1995 välillä vastaavat ISCO-koodeja 61,41 
ja 72. Toisin sanoen maanviljelijät ja eläimenkasvattajat ovat menettäneet eniten 
osuutta (3,6 prosenttiyksikköä), toisena tulevat toimistotyöntekijät noin kolmen 
prosenttiyksikön pudotuksella ja kolmantena konepaja- ja valimotyöntekijät 1,7 
prosenttiyksikön pudotuksella. Osuus kaikista työllisistä on sen sijaan kasvanut 
eniten ammateissa, joiden koodit ovat 31, 24 ja 34. Sanalla sanoen luonnontietei-
den ja tekniikan asiantuntijoiden sekä työnjohtajien osuus on kasvanut 2,1 pro-
senttiyksikköä, eniten koko joukossa. Sitä seuraavat liike-elämän ja hallinnon eri-
tyisasiantuntijat 2,0 prosenttiyksiköllä ja lainopilliset avustajat /sosiaali- ja kult-
tuurityöntekijät 1,9 prosenttiyksikön kasvulla. Taulukosta lisäksi selviää, että 
metsästäjillä ja kalastajilla on ollut ammattiryhmänä pienin palkka. Opetushen-
kilöstöllä on sen sijaan suurin palkka, noin 47 euroa/tunti, vuonna 1995, mikä 
vaikuttaa virheelliseltä havainnolta, koska myöhempinä vuosina tuntipalkka on 
pudonnut reilusti (noin -26 €/h) tasolle 21 euroa/tunti ja lisäksi kun muissa am-
mateissa kuukausittainen tuntityöaika on pääosin vähentynyt, opettajilla se on 
lisääntynyt 63 tuntia. Opetushenkilöstön korkea palkka vuonna 1995 voi johtua 
Tilastokeskuksen luokittelumuutoksista, koska esimerkiksi työssäkäyntitilaston 
ammattiluokitus on muuttunut vuonna 1995.  Yleisesti ottaen kuukausittaiset 
työtuntimäärät ovat kuitenkin lähes kaikissa ISCO-luokissa vähentyneet ajan 
saatossa. 
 

TAULUKKO 4 Työllisyysosuuksien, palkkojen ja työaikojen pitkä muutos 1995-2015 
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Kuviossa (13) nähdään vuosien 1995 ja 2015 välinen työllisyysosuuksien 
muutos, kun ISCO-luokiteltujen ammattien palkat on laitettu perusvuoden 1995 
mukaan nousevaan järjestykseen. Kuvaajan pisteet ovat taulukon (4) mukaisia 
ISCO-luokan ammatteja samaa järjestystä (62,95,94…) noudattaen. Kuvaajasta 
havaitaan, että parhaiten sen trendiä kuvaa nouseva lineaarinen suora, joskin 
pienehköllä noin 8 % selitysasteella. Tämä lineaarisuus vastaa paremmin SBTC-
teorian tulemia kuin RBTC-teorian. On huomioitava kuitenkin, että kuvaajan 
muoto muuttuu todennäköisesti, mitä tarkemmaksi ammattiluokituksessa men-
nään, kuten esimerkiksi Asplundin ym. (2011) tutkimuksessa, jossa suora muut-
tuu U-käyräksi kolminumerotasolle siirryttäessä.  
 

 

KUVIO 13 Työllisyysosuuksien prosenttiyksikkömuutokset 1995-2015 

Kuviossa (14) näytetään reaalipalkkojen absoluuttinen muutos vuosien 
1995 ja 2015 välillä. ISCO 23 eli opetusalan työntekijät on poistettu, koska se vai-
kuttaa olevan poikkeava havainto. Havaintona on, että reaalipalkkojen taso on 
yleisesti kasvanut kaikissa ammateissa lukuun ottamatta ISCO-luokkaa 96 (katu-
jen puhtaanapito ja jätealan työtehtävät). 

Taulukossa (5) näytetään ISCO-luokittaisten ammattien suhteellinen muu-
tos työllisyysosuudessa sekä palkkojen ja työtuntien suhteellinen muutos. Suu-
rinta suhteellista kasvua on tapahtunut ISCO-luokassa 92 (maa- metsä- ja kalata-
louden avustavat työntekijät). Sen sijaan suhteellisesti eniten on pienentynyt 
ISCO-luokan 95 (katukauppiaat ym.) osuus. Suurinta suhteellista palkankasvua 
on tapahtunut luokassa 14 (HORECA-alan johtajat), kun taas suurin palkanalen-
nus on ollut luokassa 23 eli opetushenkilöstössä. Kuukausittaisten työtuntien 
määrä on kasvanut suhteellisesti eniten opetushenkilöillä (ISCO 23) ja eniten vä-
hentynyt katukauppiailla (ISCO 95). 

Kuviossa (15) näytetään, miten kuukausittaiset työtuntimäärät ovat muut-
tuneet 1995 ja 2015 välillä. Yleisenä trendinä havaitaan, että lähes kaikilla aloilla 
työtuntimäärät ovat vähentyneet siten, että taitotason (palkan) kasvaessa vähen-
nys pienenee. Suurimmat vähennykset ovat tapahtuneet ISCO-luokissa 95 ja 96 
eli katukauppiaiden, kadunlakaisu -ja jätehuoltotehtävissä. Sen sijaan ISCO-luo-
kassa 11 eli toimitusjohtajien ja korkeimpien virkamiesten kohdalla työtunti-
määrä on kasvanut eniten ja heti perässä tulevat muiden alojen johtajat. 
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KUVIO 14 Reaalituntipalkkojen absoluuttiset muutokset 1995-2015 ISCO 23 poistettuna 

 

TAULUKKO 5 Työllisyysosuuksien, palkkojen ja työaikojen prosenttimuutokset 1995-2015 

 
Liitteen 3 taulukossa (A 1) on ilmoitettu tilastollisia tunnuslukuja tuntipal-

koille, työllisyysosuuksille ja kuukausittaisille työtunneille kuvailun kannalta. 
Esimerkiksi taulukosta (A 1) voidaan havaita, että reaalituntipalkkojen keskiarvo 
ja mediaani ovat kasvaneet noin neljä euroa tunnilta aikavälillä 1995-2015. Saman 
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taulukon työllisyysosuuksista on havaittavissa se, että ISCO-luokkien keskiar-
voinen koko on noin 2,5 prosenttia koko työvoimasta. Lisäksi aineisto kattaa 99,5-
99,6 prosenttia koko työvoimasta, eli tässä yhteydessä 39 ISCO-tunnusta (joitakin 
ISCO-tunnuksia on poistettu niiden pienen koon ja sisältämän epävarmuuden 
vuoksi). Taulukon (A 1) mukaan kuukausittainen työaika on miltei monotoni-
sesti vähentynyt ISCO-luokissa, keskiarvo on laskenut 157 tunnista 148 tuntiin ja 
myös mediaani on laskenut 159 tunnista 154 tuntiin. 

 

KUVIO 15 Kuukausittainen työtuntien muutos 1995-2015 ISCO 23 poistettuna 

Kuviossa (16) näytetään vuosien 1995-2015 väliset työllisyysosuuksien 
muutokset käyttäen Goosin, Manningin ja Salomonsin (2010, 2014) tutkimusta 
imitoivaa ryhmittelyä, jossa ammatit ryhmitellään matala-, keski- ja korkeapalk-
kaisten ryhmiin. Goos ym. (2014) tutkimuksessa ryhmien koot ovat matalasta 
korkeaan 4, 9 ja 8 ISCO-tunnusta eli yhteensä he käyttävät 21 ISCO-tunnusta. 
Kuvion (16) ryhmien koot ovat sen sijaan 7, 15 ja 14, jolloin ryhmäkokojen suh-
deluvut vastaavat lähestulkoon edellistä. Kuviosta (16) on havaittavissa, että ma-
tala- ja keskipalkkaiset ammatit ovat vähentyneet noin 1,5 ja 6,5 prosenttiyksik-
köä, kun taas korkeapalkkaisten ammattien osuus työvoimasta on kasvanut noin 
7,8 prosenttiyksikköä. 

 

KUVIO 16 Työllisyysosuuksien muutos 1995-2015 kolmen palkkatason jaottelulla 
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KUVIO 17 Työllisyysosuuden muutokset 1995-2015 palkkakvintiileittäin 

Kuviossa (17) työllisyysosuuksien muutosta 1995-2015 kuvataan palkka-
kvintiileittäin. Fernández-Macías ja Hurley (2017) käyttävät myös palkkakvintii-
leitä tutkimuksessaan, mitä he perustelevat sillä, että alkuvuonna tasaisesti jaetut 
ryhmät helpottavat ryhmien välistä vertailua. Kuviosta (17) on havaittavissa, että 
työllisyysosuuden muutos laskee monotonisesti kolmanteen palkkakvintiiliin 
asti ja on alkujaankin negatiivista. Neljännessä ja viidennessä kvintiilissä muutos 
muuttuu positiiviseksi ja monotonisesti kasvava. 

Kuvioon (18) ja muihin samaa menetelmää käyttäviin kuvioihin liittyen on 
syytä mainita ydinestimointimenetelmästä, jolla kuvio on tuotettu. Ydinesti-
mointi on eräs parametriton tapa tuottaa tasoitettuja kuvaajia. Ydinestimoinnissa 
havaintovälille estimoidaan tiheysfunktio käyttäen ydinfunktiota, jonka ominai-
suus on se, että se integroituu aina arvoon 1. Ydinfunktioita on erilaisia: Epanech-
nikov-ydinfunktio on yksi esimerkki ja gaussinen tiheysfunktio toinen esimerkki. 
Epanechnikov-ydinfunktio minimoi keskineliövirhettä (ks. Epanechnikov, 1969) 
ja se on muotoa: 

 

𝐾(𝑥) =  
3

4
(1 − 𝑥2), 𝑘𝑢𝑛 𝑥 ≤ 1, muuten 0 

 
Ydinfunktiota käyttämällä lasketaan kullekin datapisteelle tiheysestimaatio ja lo-
puksi nämä estimaatiot summataan yhteen, jolloin saadaan tasoitettu kuvaaja (ks. 
Silverman, 1986). Ydinestimoinnin tuottaman kuvaajan tasoitusasteeseen voi-
daan vaikuttaa muuttamalla kaistanleveyden arvoa. Tasoituksen aste kasvaa 
kaistanleveyden kasvaessa. Optimaalista kaistanleveyttä voidaan arvioida esi-
merkiksi tiheysestimaation keskineliövirhettä minimoivilla menetelmillä. 
Ydinestimaattori on muotoa: 
 

𝑓(𝑥) =  
1

𝑛ℎ
∑ 𝐾𝑛

𝑖=1 (
𝑥−𝑋𝑖

ℎ
) , jossa 
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n on havaintojen määrä; h on kaistanleveys (bandwidth); K on ydinfunktio;  𝑥 −
𝑋𝑖 on estimaattorin ja havainnon i välinen etäisyys. 

Kuviossa (18) näytetään työllisyysosuuksien tasoitettu muutos reaalitunti-
palkkakvintiilien suhteen vuosina 1995-2015 käyttäen Epanechnikov-ydinfunk-
tioestimointia Statan ehdottamalla kaistanleveydellä 0.26 ja kolmannen asteen 
funktion asetusta. Kukin kuvion piste vastaa yhtä ISCO-koodia ja sen työlli-
syysosuuden muutosta vuosien 2015 ja 1995 välillä. Kuvio (18) muistuttaa lähei-
sesti Asplundin ym. (2011) kaksinumerotason kuvaajaa, joka on ennemmin suora 
kuin ylöspäin aukeava paraabeli. Pisteiden hajanaisuus johtaa leveään 95 %-luot-
tamusväliin.  

Kuviossa (19) näytetään palkkasuhdelukujen kehitystä ajassa käyttäen 
desiiliryhmien keskiarvoja suhdelukujen muodostamisessa. Siitä havaitaan, että 
P90/P10-suhdeluku on vuosien saatossa kasvanut vajaasta kolmesta noin arvoon 
3,5. Toisin sanoen reaalipalkka on vuonna 2015 ollut yhdeksännessä desiilissä 
reilut kolminkertainen ensimmäiseen desiiliin nähden. Myös P90/P50-suhde-
luku on kasvanut, mutta maltillisemmin noin kahdesta arvoon 2,4. Suhdeluku 
P50/P10 on noussut vain hieman noin 1,4:stä 1,5:een. Vuonna 2010 kaksi ylintä 
suhdelukua tekivät hyppäyksen, joka kesti vain vuoden ajan ja joka voi johtua 
2010 tapahtuneesta ammattiluokitusmuutoksesta. Vuonna 2010 Tilastokeskuk-
sessa otettiin käyttöön ISCO-08-luokitus, minkä vuoksi esimerkiksi se, miten 
pienyrittäjiä käsitellään aineistossa, on muuttunut. Aiemmin ISCO-88:ssa kor-
keintaan 10 henkilön pienyritysten johtajat kuuluivat Tilastokeskuksen Ammat-
tiluokitus 2010 -käsikirjan mukaan ISCO-luokkaan 13, kun taas uudemmassa 
luokittelussa tosiasialliset työtehtävät määrittelevät pienyrittäjien sijoittumisen 
ISCO-luokkiin. Huomionarvoista on, että viimeisenä havaintovuonna kaikkien 
palkkaepätasa-arvoisuuden suhdelukujen kulma osoittaa ylöspäin, mikä viittaa 
kasvaneisiin palkkaeroihin palkkajakauman eri kohtien välillä. On valitettavaa, 
että nämä kuvaajat eivät tarkemmin kerro mahdollisesti kasvaneen palkka-
epätasa-arvon syistä: tulevatko ne ammattien sisällä mahdollisesti tapahtuneista 
muutoksista, muutoksista työn kysynnän ja tarjonnan kehikossa taikka mahdol-
lisen teknologisen muutoksen tuomista epäsymmetrisistä vaikutuksista palkka-
jakaumaan. 
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KUVIO 18 Ydinfunktiotasoitettu työllisyysosuuden muutos 1995-2015 

 

KUVIO 19 Palkkojen suhdeluvut 1995-2015 luokkakeskiarvoja käyttäen 
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4.3  Palkka- ja työllisyyskehityksen tulokset vuosilta 1995-2008 

Vuosien 1995-2008 työllisyys- ja palkka-analyyseissä käyttämäni data kattaa ai-
neistosta 93,2-94,3 %, kun ISCO-tunnukset 23, 92 ja 95 on poistettu. Nämä tun-
nukset olen poistanut sen vuoksi, että ISCO 23 vaikuttaa poikkeavalta havain-
nolta ja siten epäluotettavalta, lisäksi ISCO:t 92 ja 95 ovat luokkakooltaan hyvin 
pieniä, paljon vaihtelevia ja siten epäluotettavia. Myös Goos, Manning ja Salo-
mons (2010) ovat poistaneet nämä ISCO-luokat tutkimuksestaan ja lisäksi muita 
luokkia epäluotettavuuden perusteella. 

Pitkät työllisyysosuuden muutokset näkyvät kuviossa (20). Kuvio on ra-
kennettu mukaillen Goosin, Manningin ja Salomonsin (2010) (GMS2010) tutki-
musta mahdollisimman tarkkaan jakamalla ammatit matala-, keski- ja korkea-
palkkaisiin ryhmiin käyttäen vuoden 1995 nousevaa palkkajärjestystä ja rajanve-
toina ryhmien välillä samoja ISCO-koodeja, joita edellä mainitussa tutkimuk-
sessa käytetään. Kuviossa (20) havaitaan, että matala- ja keskipalkkaisten ammat-
tien työllisyysosuudet ovat laskeneet 2-2,5 prosenttiyksikköä, kun taas korkea-
palkkaisten ammattien osuus on kasvanut noin 4,5 prosenttia. Keskipalkkaisten 
ammattien osuus kaikista työllisistä on laskenut eniten ja korkeapalkkaisten am-
mattien työllisyysosuus on noussut eniten. 

 

KUVIO 20 Työllisyysosuuksien muutos 1995-2008 kolmitasojaottelulla (GMS2010) 

Kuviossa (21) käytetään myös jaottelua matala-, keski- ja korkeapalkkaisiin 
ammattiryhmiin siten, että 7 matalapalkkaisinta ISCO-koodia muodostavat ma-
talapalkkaisen ryhmän, 15 keskipalkkaista ISCO-koodia keskipalkkaisten ryh-
män ja 14 korkeapalkkaisinta ISCO-koodia korkeapalkkaisten ryhmän, jolloin 
palkkaluokkien suhteelliset koot vastaavat lähestulkoon niitä, mitä ne Goosin, 
Manningin ja Salomonsin (2010) tutkimuksessa ovat (eli 4, 9 ja 8, järjestyksessä). 
Tämä jaottelu muuttaa matala- ja keskipalkkaisten ammattien 
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työllisyysosuuksien muutoksen absoluuttisia arvoja ja muuttaa järjestyksen ver-
rattuna kuvioon (20). Kuviossa (21) matalapalkkaisten ammattien työlli-
syysosuus on laskenut eniten, noin 2,5 prosenttiyksikköä, kun taas korkeapalk-
kaisten ammattien työllisyysosuus on kasvanut eniten, noin 4,7 prosenttiyksik-
köä. Kuvioissa (20) ja (21) työllisyysosuuksien muutokset korkeapalkkaisten am-
mattien kohdalla ovat siten samanlaiset. 

 

KUVIO 21 Työllisyysosuuksien muutos 1995-2008 7-15-14 -menetelmällä 

Kuviossa (22) näytetään työllisyysosuuksien muutos siten, että aineisto on 
jaettu työllisyysosuuksien mukaan tasakvintiileihin (0-20, 20-40, 40-60, 60-80 ja 
80-100 prosenttia) vuoden 1995 nousevien palkkojen mukaista järjestystä noudat-
taen. Fernández-Macías (2012) perustelee tasakvintiilien käyttöä läpinäkyvänä 
tapana kuvata osuuksien ekspansiota, sillä kvintiilit ovat tasakokoisuuden 
vuoksi vertailukelpoisia toisiinsa nähden. Kuviosta (22) havaitaan, että suurinta 
työllisyysosuuden laskua (-6,4 prosenttiyksikköä) tapahtuu kvintiilissä 0-20. 
Kvintiilissä 20-40 työllisyysosuus kasvaa 0,8 prosenttiyksikköä. Kvintiilissä 40-
60 työllisyysosuus ei juurikaan muutu. Kvintiilissä 60-80 työllisyysosuus kasvaa 
noin 1,9 prosenttiyksikköä. Kvintiilissä 80-100 työllisyysosuus kasvaa noin 3,3 
prosenttiyksikköä. Kokonaisuudessaan kuvion (22) muoto muistuttaa ylöspäin 
nousevaa suoraa, mikä taas viittaa enemmän SBTC:n kuin RBTC:n mukaiseen 
tulemaan työmarkkinoilla. Siten polarisaatiohypoteesi ei saa 1995-2008 visuaali-
sen hypoteesitestauksen perusteella tukea, tai bayesiläisittäin sanottuna SBTC 
vaikuttaa RBTC:tä todennäköisemmältä teorialta selittämään työllisyysosuuk-
sien muutoksia Suomessa vuosina 1995-2008. Acemoglun (2002) mukaan taitovi-
noutunut teknologinen muutos (SBTC) supistaa kouluttamattoman työvoiman 
osuutta ja kasvattaa koulutetun työvoiman osuutta. Työllisyysosuuksien jakau-
missa tämä näkyy ylöspäin nousevana suorana (upgrading), mikä havaitaan ku-
viossa (22). Fernández-Macías (2012) esittää vastaavanlaisen empiirisen tuloksen 
Suomen kohdalla.  
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KUVIO 22 Työllisyysosuuden muutos kvintiileittäin 1995-2008 

 

KUVIO 23 Ydinfunktiotasoitettu työllisyysosuuden muutos 1995-2008 

Kuvio (23) näyttää työllisyysosuuksien muutoksen reaalituntipalkkakvin-
tiilien suhteen ja se käyttää samanlaisesti määriteltyä ydinestimointia kuin ku-
vion (18) yhteydessä. Siinä näkyvä 95 % luottamusväli on edelleen kovin leveä, 
koska ISCO-luokkia kuvaavat pisteet ovat hajanaisesti jakautuneet, erityisesti 
mediaanista etäämmälle mentäessä. Kuvio (23) on edelleen läheisesti ylöspäin 

-.
0

3
-.

0
2

-.
0

1

0

.0
1

O
s
u

u
d

e
n

 m
u

u
to

s
 1

9
9
5
-2

0
0

8

0 .2 .4 .6 .8 1
Kvintiili

95% CI dosuus95-08 lpoly smooth

kernel = epanechnikov, degree = 3, bandwidth = .26, pwidth = .4

Tasoitettu muutos



48 
 
nousevan suoran kaltainen, vaikka estimointi käyttääkin kolmannen asteen spe-
sifikaatiota. 

Kuviossa (24) näytetään työllisyysosuuden muutos kullekin ISCO-luokalle 
vuosina 1995-2008. Parhaiten trendiä kuvaa nouseva suora, mutta sen selitysaste 
on alhainen, sillä vain noin 8,7 prosenttia työllisyysosuuden varianssista voidaan 
selittää. Suurinta kasvua tapahtuu ISCO-luokissa 32, 24, 33, 34, 25, 53 ja 71. Am-
mattiluokkina nämä ovat samassa järjestyksessä seuraavat: terveydenhuollon 
avustavat ammattilaiset, liiketoiminnan ja hallinnon asiantuntijat, liiketoiminnan 
ja hallinnon avustavat asiantuntijat, laki-, kulttuuri- ja sosiaalialan ammattilaiset, 
ICT-alan ammattilaiset, henkilökohtaiset avustajat ja rakennusalan ja siihen lä-
heisesti liittyvien alojen ammattilaiset. Eniten vähentynyt työllisyysosuus koskee 
ammattiluokkia 61, 41 ja 31, siis maanviljelijöitä, sihteereitä, kirjoittajia ja tiedon-
syöttäjiä sekä luonnon- ja insinööritieteiden avustavia asiantuntijoita. Vertailuna 
kuvioon (22) työllisyysosuuden muutos on positiivinen vasta korkeapalkkaisissa 
ammateissa, kun käytetään Goosin, Manningin ja Salomonsin (2010) luokittelua. 

Kuviossa (25) ilmaistaan reaalituntipalkan muutos vuosina 1995-2008. Ku-
vaajaa mallintaa parhaiten ylöspäin aukeava paraabeli, jonka selitysaste on 
melko hyvä, noin 54 prosenttia. Yleisesti kuviosta (25) voi todeta sen, että reaali-
tuntipalkat ovat kasvaneet lähes joka alalla. Reaalituntipalkan muutokset ovat 
välillä -0,12-10,97 euroa/tunti. Kasvu on suurinta matala- ja korkeapalkkaisilla 
aloilla. Suurinta kasvu on ollut ISCO-ammattiluokissa 11, 13, 22 ja 12. Nämä vas-
taavat seuraavia ammattiluokkia: toimitusjohtajat, korkeimmat virkamiehet ja 
lainsäätäjät (mm. kansanedustajat), tuotanto- ja palvelujohtajat, terveydenhuol-
lon ammattilaiset ja hallinnolliset sekä kaupalliset johtajat. Pienintä kasvua on 
tapahtunut luokissa 54, 96, 52 ja 32. Nämä vastaavat seuraavia ammattiluokkia: 
turvallisuusalan ammattilaiset, kalastuksen ja metsästyksenharjoittajat, myynti-
työntekijät ja terveydenhuollon avustavat asiantuntijat. Kuvio (25) viittaa siihen, 
että välillä 1995-2008 valmiiksi korkeapalkkaisimpien ammattien palkat ovat 
kasvaneet muita ammatteja enemmän, mutta varsinaisesta palkkapolarisaatiosta 
ei voi kuitenkaan puhua. 

 

 

KUVIO 24 Työllisyysosuuden muutos 1995-2008 ISCO-luokittain. X-akselilla ISCO-pisteet 
ovat vuoden 1995 palkan mukaan kasvavassa järjestyksessä. 
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KUVIO 25 Reaalituntipalkan absoluuttinen muutos ISCO-luokittain 1995-2008 vuoden 2019 
euroissa. X-akselilla ISCO-pisteet ovat vuoden 1995 palkan mukaan kasvavassa 
järjestyksessä. 

Kuvio (26) näyttää kuukausittaisten työtuntien muutoksen vuosina 1995-
2008. Siihen sopii ylöspäin aukeava paraabeli, mikä antaa viitteitä polarisoitumi-
sesta. Toisin sanoen matala- ja korkeapalkkaisten ammattien työtuntimäärien 
muutos on suurempaa kuin keskipalkkaisten ammattien. Yleisenä havaintona 
kuviosta (26) on se, että kuukausittaiset työtuntimäärät ovat laskeneet vuodesta 
1995. Suurinta kasvua on ollut ISCO-luokissa 62, 61 ja 11, siis kalastuksen/met-
sästyksen harjoittajilla, maanviljelijöillä ja toimitusjohtajien, korkeimpien virka-
miehien ja lainsäätäjien ryhmällä. Suurinta laskua on tapahtunut luokissa 91, 83 
ja 52, siis siivoojilla ja siivousapulaisilla, kuljetusalan työntekijöillä ja myyntitöitä 
tekevillä. 

 

KUVIO 26 Kuukausityötuntien muutos ISCO-luokittain 1995-2008. X-akselilla ISCO-pisteet 
ovat vuoden 1995 palkan mukaan kasvavassa järjestyksessä 
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Palkkapersentiilien P90/P10, P90/P50 ja P50/P10 ilmaisemia suhdelukuja 
käytetään yleisesti eriarvoisuuden kehityksen mittaamiseen (ks. esim.  Salverda 
& Checchi, 2015). Nämä suhdeluvut on usein ilmaistu käyttäen persentiilien ylä-
rajoja (upper bounds), mutta myös persentiililuokkien keskiarvoja voidaan käyt-
tää. Kuvio (27) ilmaisee graafisesti palkkaerojen ja samalla myös siihen liittyvän 
eriarvoisuuden kehitystä vuosina 1995-2008. Tässä kuvaajassa käytetään ylärajo-
jen arvoja. Kuvion (27) mukaan suhdeluku P90/P10 on vähentynyt ajassa, siis 
vuonna 1995 se on suurempi kuin vuonna 2008 (3,25 kontra 2,84). Vuonna 2006 
tapahtuu kuitenkin hetkellinen hyppäys lähes neljään. Tämä hyppäys voi olla 
tilastointitavan muutoksesta johtuva harha, koska esimerkiksi työssäkäyntitilas-
ton toimialaluokittelu muuttui vuonna 2007. Tosin siinä tilanteessa mahdollisen 
hyppäyksen luulisi tapahtuvan vasta vuoden 2007 kohdalla. Suhdeluvun 
P90/P50 arvo on myös laskenut aikavälillä 1995-2008 arvosta 2,26 arvoon 2,16. 
Myös P90/P50 tekee hyppäyksen lähes kolmeen vuonna 2006. Tämä johtuu siitä, 
että vuonna 2006 korkeapalkkaisten ammattien yläpäässä reaalituntipalkat olivat 
vuoden verran jonkin verran korkeampia, mikä taas voi liittyä edellä mainittuun 
tilastointimuutokseen. Suhdeluku P50/P10 laskee lievästi vuosien 1995-2008 vä-
lillä arvosta 1,44 arvoon 1,32. Kuvion (27) perusteella voidaan todeta, että korkea- 
ja keskipalkkaisten ammattien välinen suhdeluku ja myös korkea- ja matalapalk-
kaisten ammattien suhdeluku on hieman vaihtelevampi kuin keski- ja matala-
palkkaisten ammattien suhdeluku. Voidaan myös sanoa, että vuosina 1995-2008 
palkkaepätasa-arvo on kuitenkin vähentynyt hieman, lisäksi keskipalkkaiset am-
matit ovat hieman lähestyneet korkeapalkkaisia ammatteja silloin, kun tarkastel-
laan kunkin vuoden suhdelukujen välimatkaa toisistaan. 

 

 

KUVIO 27 Palkkasuhdeluvut ja niiden muutos 1995-2008 ylärajoja käyttäen 
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KUVIO 28 Palkkasuhdelukujen muutos 1995-2008 desiilikeskiarvoilla 

Kuviossa (28) ilmaistaan sama asia kuin kuviossa (28), mutta tällä erää käy-
tetään persentiililuokkien keskiarvoa. P90/P10-suhdeluku ja P90/P50-suhde-
luku ovat arvoltaan pienempiä kuin kuviossa (27). P50/P10-suhdeluku on kuvi-
ossa (28) suurin piirtein samanlainen kuin kuviossa (27). Kuvio (28) eroaa kui-
tenkin siten, että suhdeluku P90/P50 on lievästi kasvanut aikavälin päissä eli 
vuosien 1995-2008 aikana. 

 

 

KUVIO 29 Vuosien 1995 ja 2008 palkkojen standardoidut poikkeamat kunkin vuoden kes-
kiarvosta, korrelaatiokerroin on 0,975. X-akselilla ISCO-pisteet (ks. liite 2) ovat 
vuoden 1995 palkan mukaan kasvavassa järjestyksessä 
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Kuviossa (29) näytetään, miten vuoden 1995 ja 2008 reaalipalkat poikkeavat 
oman vuotensa keskiarvosta, kun palkat on standardoitu siten, että niiden kes-
kiarvo on 0 ja keskihajonta 1. Vuoden 1995 palkat ovat tässä kuviossa kasvavassa 
järjestyksessä ja vuoden 2008 palkat seuraavat tätä järjestystä. Tällöin samat 
ISCO-tunnukset ovat päällekkäin ja niissä tapahtuneet suhteelliset muutokset tu-
levat näkyviin. Esimerkiksi ISCO 62 on vuonna 1995 matalapalkkaisin ammatti, 
kun taas vuonna 2008 sitä matalapalkkaisempia ovat ISCOT 94 ja 91. ISCO:n 62 
palkka on ollut vuonna 1995 yli yhden keskihajonnan verran vuoden 1995 keski-
palkan alapuolella, kun taas vuonna 2008 se on ollut noin 0,8 keskihajontaa vuo-
den 2008 keskipalkan alapuolella. Vuonna 1995 palkkojen ääripäät ovat kauem-
pana keskiarvosta kuin vuonna 2008 (-1,11-3,30 kontra -1,04-2,83). Tämä viittaa 
siten ajassa lievästi vähentyneeseen palkkaepätasa-arvoon. 

4.4 Palkka- ja työllisyyskehityksen tulokset vuosilta 2009-2015 

Kuviossa (30) näkyy työllisyysosuuksien muutos vuosina 2009-2015, kun käyte-
tään Goosin, Manningin ja Salomonsin (2010) (GMS2010) ryhmittelyä vastaavaa 
jaottelua matala-, keski- ja korkeapalkkaisiin ammatteihin, aivan kuten kuviossa 
(20). Kuvion (30) perusteella matalapalkkaisten osuus on hieman noussut, mutta 
on lähellä nollaa arvolla 0,0004. Keskipalkkaisten ammattien osuus on laskenut 
2,3 prosenttiyksikköä ja korkeapalkkaisten ammattien osuus on sen sijaan kasva-
nut noin 2,3 prosenttiyksikköä. Kuvio (30) on muodoltaan U-käyrämäinen, kuten 
polarisaatioteoria ennustaa. 

 

 

KUVIO 30 Työllisyysosuuksien muutos 2009-2015 kolmen tason jaottelulla (GMS2010) 
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KUVIO 31 Työllisyysosuuksien muutos 2009-2015, 7-15-14 -menetelmällä 

Kuviossa (31) näytetään myös työllisyysosuuksien muutos, mutta käyttäen 
seitsemää matalapalkkaista, 15 keskipalkkaista ja 14 korkeapalkkaista ISCO-
luokkaa ryhmittelyn perusteena, kuten kuviossa (21). Nyt matalapalkkaisten am-
mattien osuus on laskenut keskipalkkaisten ammattien kanssa -1,0 ja -1,2 pro-
senttiyksikköä järjestyksessä, kun taas korkeapalkkaisten ammattien osuus on 
kasvanut 2,3 prosenttiyksikköä. Kuvio (31) voidaan tulkita U-käyrän muo-
toiseksi, mutta se ei ilmene kuvioon (30) verrattuna niin selvästi. Toki toisaalta 
sen voisi tulkita vasta keskipalkkaisista ammateista alkavaksi SBTC-teorian mu-
kaiseksi suoraksi. Tarkempaa päättelyä kuvio (31) ei kuitenkaan salli. 

Kuviossa (32) ilmaistaan työllisyysosuuksien muutos vuosien 2009 ja 2015 
välillä käyttäen Fernández-Macíasin (2012) suosittelemaa tasakvintiililuokittelua, 
jossa kvintiilien välinen raja on selkeä ja luokat vertailukelpoisia. Kuvio (32) on 
U-käyrän muotoinen neljänteen kvintiiliin asti. Viidennen kvintiilin työlli-
syysosuuden kasvu on neljättä kvintiiliä pienempi. Kvintiilien osuusmuutokset 
pienimmästä kvintiilistä suurimpaan ovat suuruudeltaan seuraavat: P20 +1,5 
prosenttiyksikköä, P40 -4,3 prosenttiyksikköä, P60 -1,2 prosenttiyksikköä, P80 
+3,8 prosenttiyksikköä ja P100 +0,08 prosenttiyksikköä. Kun eri aikavälien tasa-
kvintiilikuvioita verrataan toisiinsa, siis kuvioita (32) ja (22), saadaan viitteitä tu-
lemasta, jonka mukaan vuosina 1995-2008 työllisyyden muutokset ovat enem-
män SBTC-teorian mukaisia ja vuosina 2009-2015 sen sijaan enemmän RBTC-teo-
rian mukaisia. Muissa tutkimuksissa on myös päädytty sekalaisiin tuloksiin eri-
tyisesti silloin, kun käytössä on kaksinumerotason ISCO-luokittelu (vrt. esim. 
Asplund ym., 2011; Mitrunen, 2013; Maczulskij & Kauhanen, 2016; Goos ym., 
2014; Fernández-Macías, 2012; Fernández-Macías & Hurley, 2017). 
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KUVIO 32 Työllisyysosuuksien muutos 2009-2015 tasakvintiileittäin 

Kuviossa (33) ilmaistaan työllisyysosuuksien tasoitettu muutos reaalitunti-
palkkakvintiileittäin aikavälillä 2009-2015 käyttäen samaa määrittelyä kuin kuvi-
oissa (18) ja (23). Kuvio vaikuttaa epälineaariselta ja muistuttaa U-käyrää neljän-
teen palkkakvintiiliin saakka, mikä myös havaitaan edellisessä kuviossa. Tämän 
tasoitetun muutoksen käyrän vertaaminen kuvioihin (30-32) antaa hieman enem-
män perspektiiviä polarisaatiopäätelmiin kuin pelkkä jaottelu matala-, keski- ja 
korkeapalkkaisiin ammatteihin, vaikka tämä jaottelu onkin muodostunut vakiin-
tuneeksi käytännöksi polarisaatiokirjallisuudessa. Erityisesti ammattien kasaa-
minen ryhmiin ei kerro mitään työllisyysosuuksien hajonnasta. Lisäksi eri tutki-
muksiin sisällytettyjen ISCO-koodien joukot poikkeavat toisistaan, ja osa on jä-
tetty erinäisistä syistä pois. Tähän liittyy vaara siitä, että dataa louhiessa samalla 
voidaan menettää näkökulmia, jotka liittyvät pois jätettyjen arvojen joukkoon ja 
että ilman hyviä perusteluja datapisteiden pois jättäminen voi johtaa keinotekoi-
seen tapaan saada empiriaosuudesta paremmin halutun teorian mukaista. Esi-
merkiksi ISCO-pisteiden pois jättäminen aineistosta tarkoittaa myös sitä, että ai-
neisto ei enää kuvaa koko työvoiman kehitystä, vaan tiettyä, jopa vinoutunutta 
prosenttiosuutta siitä. Liitteessä (3) on tehty työllisyysosuuksien muutoksien 
graafisia kuvauksia (kuviot A1-A8) käyttäen eri ISCO-tunnusten joukkoja, jotta 
voidaan nähdä muutokset polarisaatiomittareiden välillä. GMS2010 viittaa Goo-
sin, Manningin ja Salomonsin (2010) tutkimukseen, jossa käytetään 21 ISCO-tun-
nusta. Toisaalta ISCO-luokkien 11, 23, 33, 61, 92 ja 95 poistaminen viittaa samaan 
tutkimukseen sikäli, että GMS2010 mainitsee liitekappaleessa näiden kyseisten 
ISCO-tunnusten poistamisesta. Tällöin käyttööni jää yhteensä 33 ISCO-tunnusta, 
jotka ilmenevät kuvista. 
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KUVIO 33 Ydinestimoitu työllisyysosuuden muutos 2009-2015 

Kuviossa (34) esitetään työllisyysosuuksien muutos 2009-2015, kun ammat-
tien palkat on laitettu nousevaan järjestykseen vuoden 2009 palkkojen mukaan. 
Kuvion (34) mukaan trendi on huomattavasti enemmän neljännen asteen yhtälön 
(vihreä kuvio) muotoista kuin lineaarista (punainen kuvio), sillä selitysasteet 
ovat 0,12 vs. 0,02. Toiseen asteen muodossa esitettynä (tulosta ei ole laitettu ku-
vioon) selitysaste on samaa luokkaa lineaarisen spesifikaation kanssa eli noin 
0,02. Näin ollen jää epäselväksi, antaako kuvion visuaalinen analyysi viitteitä 
SBTC-teorian vai RBTC-teorian mukaisesta työllisyysosuuksien muutoksesta. 
Tämän perusteella ei voida sanoa juuri mitään näiden teorioiden osuudesta, 
mutta mikäli verrataan myös kuvioita (28)-(30), polarisaatioon liittyvä rutiini-
suushypoteesi (RBTC) voi olla todennäköisesti ilmiötä SBTC:tä paremmin selit-
tävä teoria. 
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KUVIO 34 Työllisyysosuuden muutos 2009-2015 ISCO-luokittain. X-akselilla ISCO-pisteet 
ovat vuoden 2009 palkan mukaan kasvavassa järjestyksessä. 

 

KUVIO 35 Reaalituntipalkkojen muutokset 2009-2015. X-akselilla ISCO-pisteet ovat vuoden 
2009 palkan mukaan kasvavassa järjestyksessä. 

Kuviossa (35) esitetään vuosien 2009 ja 2015 välisten reaalituntipalkkamuu-
tosten kuvaaja, joka on muodoltaan ylöspäin avautuvaa paraabelia muistuttava. 
Kuviosta (35) voidaan havaita, että reaalituntipalkat ovat pääsääntöisesti kasva-
neet tai pysyneet miltei samana. Reaalituntipalkkojen absoluuttinen muutos on 
ollut suurempaa korkeapalkkaisissa ammateissa. Kuvioon (35) sovitetun paraa-
belin selitysaste on noin 0,19 eli kyseisen yhtälön termit selittävät 19 prosenttia 
havaituista reaalituntipalkkojen muutoksista. Reaalituntipalkka on eniten nous-
sut ammattiluokituksissa 12, 13 ja 14 eli johtajien ja johtavissa tehtävissä olevien 
luokituksessa, ja kasvut ovat olleet suuruudeltaan 5,06, 9,26 ja 9,26 euroa tunnilta. 
Reaalituntipalkka on sen sijaan laskenut eniten luokissa 62, 96 ja 94, joita 
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vastaavat ammatit ovat kalastajat ja metsästäjät, kadunlakaisijat, arvokuljetus-
työntekijät ja ruoanvalmistajat (pl. kokit, kyse on valmiiksi prosessoidusta ruo-
asta). Vähentymiset ovat olleet 0,39, 0,91 ja 3,70 euroa tunnilta edellä mainitussa 
järjestyksessä. 

Kuviossa (36) näytetään kuukausityötuntien muutos vuosien 2009 ja 2015 
välillä. Pääpiirteissään tehdyt työtunnit ovat ajan saatossa vähentyneet. Eniten 
työtunnit ovat vähentyneet luokissa 62, 96 ja 71, suuruudeltaan järjestystä seura-
ten 49, 45 ja 22 tuntia kuukaudessa. Eniten työtuntimäärät ovat kasvaneet luo-
kissa 31, 83 ja 91, ja näiden kasvu on ollut 3, 8 ja 15 tuntia kuukaudessa. Kuvion 
(36) trendiä kuvaa hyvin kasvava lineaarinen suora, mikä tarkoittaa tässä sitä, 
että ammatin vaatimusten ja palkan kasvaessa työtuntimäärän muutos on arvol-
taan pienempi kuin matalapalkkaisemman ammatin työtuntimäärän muutos. 

 

KUVIO 36  Kuukausittaisten työtuntien muutos 2009-2015. X-akselilla ISCO-pisteet ovat 
vuoden 2009 palkan mukaan kasvavassa järjestyksessä. 

Kuten kuviossa (27) ja (28), palkkojen muutoksia ja niihin liittyvää eriarvoi-
suutta tutkitaan suhdeluvuilla P90/P10, P90/P50 ja P50/P10. Kuviossa (37) näy-
tetään näiden suhdelukujen muutos käyttäen desiiliryhmien ylärajoja (upper 
bounds). Tästä kuviosta on nähtävissä, että vuonna 2010 ylimmän desiilin suhde 
alempiin on hypännyt (P90/P10) ja heti seuraavana vuonna laskenut. Samanlai-
nen hyppäys havaitaan myös P90/P50-luvun kohdalla. Hyppäys johtunee 
vuonna 2010 voimaan tulleesta ammattiluokitusmuutoksesta. Yleisesti P90/P10 
on vuosien saatossa kasvanut tasaisesti, kun taas P90/P50- ja P50/P10-suhdelu-
vut ovat pysyneet melko samoina. Vuonna 2009 P90/P10 on ollut arvoltaan 3,02, 
P90/P50 on ollut 2,27 ja P50/P10 on ollut 1,33. Vuonna 2015 vastaavat arvot vas-
taavassa järjestyksessä ovat olleet 3,40, 2,28 ja 1,49. Näin ollen verrattuna 1995-
2008 kehitykseen (ks. kuvio 27, jossa kaikki arvot laskivat), 2009-2015 P90/P10 
kasvoi, P90/P50 pysyi samana ja P50/P10 kasvoi. Toisin sanoen palkat kasva-
vaan järjestykseen laitettuna palkkaerot suhteessa pienimpään 10 prosenttiin 
kasvoivat. 
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KUVIO 37 Palkkaryhmien suhdelukujen vuositasot 2009-2015 ylärajoja käyttäen 

 

KUVIO 38 Palkkaryhmien suhdelukujen vuositasot 2009-2015 desiilikeskiarvoilla 

Kuviossa (38) ilmaistaan samoja suhdelukuja, mutta nyt käyttäen desiili-
ryhmien keskiarvoja, jolloin vertaamalla kuviota (38) kuvioon (37) voidaan saada 
käsitystä desiiliryhmän ääripäiden ja keskiarvojen välisistä mahdollisista muu-
toksista. Esimerkiksi voidaan havaita se, jos desiiliryhmän ylärajojen arvot ovat 
muuttuneet keskiarvoa nopeammin. Kuvion (38) mukaan myös vuonna 2010 on 
tapahtunut hyppäys, kuten kuviossa (37), ja joka häviää heti seuraavana vuonna. 
Tämä johtuu siitä, että ylimpään desiiliin eli 90. persentiiliin kuuluvien henkilöi-
den palkat kasvoivat hetkellisesti vuonna 2010. Sen taustalla voi olla ammatti-
luokituksen muuttuminen vuonna 2010. Joka tapauksessa kuvion (38) perus-
teella nähdään, että kaikki suhdeluvut ovat melko lineaarisesti kasvaneet. 
Vuonna 2009 P90/P10 oli arvoltaan 2,89, P90/P50 oli 2,12 ja P50/P10 oli 1,37. 
Vuonna 2015 sen sijaan nämä arvot olivat samassa järjestyksessä 3,52, 2,28 ja 1,54. 
Näin ollen verrattuna kuvioon (37) voidaan havaita, että desiiliryhmien keskiar-
voja käyttäen suhdeluvut P90/P10 ja P90/P50 ovat kasvaneet enemmän kuin 
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silloin jos käytetään desiiliryhmien ylärajoja. Sen sijaan P50/P10 on keskiarvoja 
käyttäen kasvanut vähemmän kuin ylärajoja käyttäen. Voidaan siis sanoa, että 
keskiarvoinen eriarvoisuus on kasvanut korkeapalkkaisten työntekijöiden ja ma-
talapalkkaisten välillä, kuten myös korkeapalkkaisten ja keskipalkkaisten välillä 
ja myös lisäksi keskipalkkaisten ja matalapalkkaisten välillä. Sen sijaan kuvion 
(37) mukaan ylärajoja käyttämällä voidaan myös todeta eriarvoisuuden kasva-
neen, paitsi korkeapalkkaisten ja keskipalkkaisten välillä, joka on pysynyt muut-
tumattomana. 

 

KUVIO 39 Vuosien 2009 ja 2015 palkkojen standardoidut poikkeamat keskiarvoista, korre-
laatiokerroin on 0,966. X-akselilla ISCO-pisteet (ks. Liite 2) ovat vuoden 2009 
palkan mukaan kasvavassa järjestyksessä 

Kuviossa (39) näytetään normalisoidut palkat vuosina 2009 ja 2015. Toisin 
sanoen kuviossa (39) ISCO-luokkien reaalipalkkojen odotusarvo on 0 ja keskiha-
jonta 1 kunakin vuonna. Kuviosta (39) voi havaita sen, että keskihajonnat kuulu-
vat välille -1,5-3. Lisäksi nähtävissä on se, että joidenkin ammattien kohdalla on 
tapahtunut hyppäyksiä vuosien 2009 ja 2015 välillä ja että keskiarvopalkka sijait-
see ISCO-luokkien 32 ja 74 välissä, siis terveydenhoidon avustavien työntekijöi-
den ja teknikkojen sekä sähköalan asentajien ja korjaajien välissä. Suurinta eroa 
on tapahtunut ISCO-luokissa 26, 22, 12 ja 52, joiden muutos on ollut samaa jär-
jestystä noudattaen 1,1; 1,1; 0,67 ja -0,54 keskihajontaa. ISCO 26 kattaa laki-, sosi-
aali- ja kulttuurialan työntekijät, muun muassa juristit, psykologit, ekonomistit 
ja näyttelijät. ISCO 22 kattaa sen sijaan terveydenhuollon ammattilaiset, kuten 
yleislääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit, sairaanhoitajat ja kätilöt. Mainitta-
koon, että ISCO 22 -ryhmän, eli terveydenhuollon ammattilaisten pulasta on ylei-
sesti uutisoitu paljon, mikä näkyy suhteellisesti reilusti kasvaneina reaalipalk-
koina empiirisesti, vaikka mediassa annetaan käsitys, että ne ovat jääneet ylei-
sestä kehityksestä jälkeen. ISCO 12 kattaa hallintoalan ja kaupan alan johtajat 
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(manager-tason tehtävät). ISCO 52 -ryhmä, eli suurimman normalisoidun pal-
kanalennuksen kokenut ryhmä sisältää muun muassa tukku- ja vähittäiskaupan 
myyjät, kassahenkilöt ja myyntiesittelijät. Ehkä voidaankin sanoa, että yleisesti 
ottaen jo vuosikymmenien ajan erityisesti populaarikulttuurissa maineikkaina 
pidettyjen lääkärien, lakimiesten ja kauppatieteilijöiden ammattikunnat ovat tä-
män tiedon perusteella edelleenkin houkuttelevia vaihtoehtoja alaansa valitse-
ville ja vaihtaville perustuen tähän suotuisaan palkkakehitykseen palkansaajan 
näkökulmasta. Silti sanottakoon, että tällaiseen päättelyyn tulee suhtautua erityi-
sen varovaisesti, koska tämä empiria on vain osa koko palkanmuodostuksen dy-
namiikasta. 

Havaintoni mukaan nämä tulokset ovat melko yhteneväisiä muihin Suo-
men työmarkkinapolarisaatiotutkimuksiin. Esimerkiksi Pekkala Kerrin, 
Maczulskijn ja Malirannan (2016) mukaan 1990-luvulla ei ollut vielä havaitta-
vissa 2-numerotasolla polarisoitumista (U-käyrän sijaan nähdään suora), kun 
taas 2000-luvulla polarisaatio oli ilmeistä ja syyt ammattien rakennemuutoksille 
ovat yritystasolla hyvinkin ammattikohtaisia. Fernández-Macíasin (2012) mu-
kaan Suomessa ei vuosien 1995-2007 välillä tapahtunut ollenkaan polarisoitu-
mista, vaan työvoimarakenteen laadullista kehittymistä (upgrading), mikä on lä-
hempänä SBTC-teorian mukaista kehitystä. Kuvioiden (20-22) perusteella voi-
daan tässä työssä tehdä edellisten tutkimusten kanssa sama päätelmä. Fernán-
dez-Macíasin (2012) mukaan työvoiman rakennemuutokset ovat Euroopan val-
tioiden välillä myös hyvin erilaisia. Böckermanin, Laaksosen ja Vainiomäen (2013) 
tutkimuksessa sen sijaan vuosina 1995-2008 havaitaan selkeää työllisyyspolari-
saatiota (U-käyrän muoto havaittavissa), kun palkat laitetaan kasvavaan järjes-
tykseen x-akselilla ja työtuntien määrän muutosta kuvataan y-akselilla. Tässä tut-
kimuksessa sen sijaan käytetään työllisyysosuuksien muutosta y-akselina, joten 
tulokset eivät ole niin vertailukelpoisia edellä mainittuun tutkimukseen. Böcker-
manin ym. (2013) mukaan palkkapolarisaatiota ei kuitenkaan tapahtunut vuo-
sina 1995-2008 miehillä ja naisilla, koska palkkojen kasvu oli pääpiirteissään suu-
rempaa (tutkimuksessa olevan käyrän alku- ja loppupäässä on kuitenkin epäli-
neaarisuutta), mitä suurempi oli alkupalkka. Samaan tulokseen voi päätyä myös 
tässä työssä, kun tarkastellaan esimerkiksi kuvioita (25) ja (35) ja myös myöhem-
min tulevaa taulukkoa (9). 

4.5  Taitotasoryhmien osuuksien muutos ja mallinnus 

Acemoglun ja Autorin (2011) formalisoiman teorian mukaan kolmen taitota-
soryhmän (matala-, keski- ja korkeatasoinen osaaminen) väliset palkka- ja osuus-
muutokset johtuvat joko näiden taitotasojen kysynnän ja tarjonnan muutoksista, 
taitotasottaisten faktorilaajenevien tuotantoteknologioiden muutoksista tai työ-
tehtäväkohtaisten taitotasokontribuutioiden muutoksista, joissa suhteellinen etu 
korkean ja matalan taitotason välillä muuttuu samaa työtehtävää tehtäessä. 

Taitotasoryhmiä kuvatakseni olen jakanut aineistoni neljään eri ryhmään 
seuraten Pekkala Kerrin, Maczulskijn ja Malirannan (2016) luokittelua abstrakti-, 
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rutiini-, palvelu- ja elementääriammatteihin. Palkkajakaumaan suhteutettuna 
nämä luokat toimivat siten, että palvelu- ja elementääriammatit ovat useimmiten 
matalapalkkaisia, rutiiniammatit keskipalkkaisia ja abstraktit ammatit korkea-
palkkaisia. Abstraktit ammatit ovat ammatteja, joiden ISCO-tunnus alkaa nume-
rolla 1,2 tai 3. Rutiiniammatteja ovat ne ammatit, joiden ISCO-tunnuksen alussa 
on 4, 7 tai 8, palveluammatteja ovat 5-alkuiset ISCO-tunnukset ja elementääriam-
matteja 6- ja 9-alkuiset ammatit. Sotilaiden ryhmä (0-alkuiset ISCO-tunnukset) 
on jätetty pois. 

TAULUKKO 6 Ammattiryhmien osuudet, työajat ja palkat 1995 ja 2008 

Luokka Osuus95 Aika95 (ka) Palkka95 Osuus08 Aika08 (ka) Palkka08 

Abstrakti 0,34 154,86 22,38 0,40 159,48 25,83 

Rutiini 0,34 167,27 13,40 0,29 159,00 17,21 

Palvelu 0,19 157,52 12,98 0,20 151,72 14,93 

Elementääri 0,13 146,89 11,03 0,10 141,48 13,60 

 

TAULUKKO 7 Ammattiryhmien osuudet, työajat ja palkat 2009 ja 2015 

Luokka Osuus09 Aika09(ka) Palkka09 Osuus15 Aika15 (ka) Palkka15 

Abstrakti 0,40 158,78 26,54 0,44 157,14 28,59 

Rutiini 0,28 157,98 16,99 0,25 152,74 17,79 

Palvelu 0,21 151,88 15,62 0,21 146,58 16,02 

Elementääri 0,10 140,33 13,74 0,10 126,86 13,49 

 
Taulukossa (6) näytetään neljän ammattiryhmän osuuksien, keskiarvoisten 

kuukausittaisten työtuntimäärien ja keskiarvoisten reaalipalkkojen tasot vuosina 
1995 ja 2008. Taulukosta (6) on nähtävissä se, että abstraktit ammatit ovat kasvat-
taneet osuuttaan 34 prosentista 40 prosenttiin koko työvoimasta ja abstraktien 
ammattien reaalituntipalkkataso ja työajat ovat kasvaneet. Rutiiniammattien 
osuus on vähentynyt 34 prosentista 29 prosenttiin, ja myös työtuntimäärät ovat 
vähentyneet. Silti rutiiniammattien palkat ovat nousseet. Palveluammattien 
osuus on kasvanut noin prosenttiyksikön verran ja reaalituntipalkat ovat kasva-
neet parilla eurolla, kun taas tuntityömäärä on vähentynyt. Elementääriammat-
tien, joissa käytetään työkaluja ja monesti paljon ruumiillista voimaa, osuus on 
vähentynyt kolmella prosenttiyksiköllä. Työtuntimäärät ovat myös vähentyneet, 
kun taas palkka on kasvanut noin 2,6 euroa tunnilta.  

Taulukossa (7) esitetään samat attribuutit, mutta ne ovat vuosilta 2009 ja 
2015. Siitä ilmenee, että abstraktiammattien osuus on jälleen kasvanut, rutiiniam-
mattien jälleen laskenut ja että palvelu- ja elementääriammateissa osuudet ovat 
pysyneet samoina. Keskimääräiset kuukausittaiset työtuntimäärät ovat laskeneet 
kaikissa ammattiryhmissä, eniten laskua on ollut elementääriammateissa, noin -
13,5 tuntia. Reaalituntipalkat ovat kasvaneet kaikissa muissa ryhmissä paitsi ele-
mentääriammateissa. 
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Tämän tutkimuksen yhtenä tutkimuskysymyksenä on se, onko työllisyys-
polarisaatiota havaittavissa koko aikajaksolla 1995-2015 ja lisäksi kahdella eri ai-
kajaksolla (1995-2008 ja 2009-2015). Tämän selvittämiseen käytän saamani aineis-
toni rajoissa yksinkertaista lineaarista ja neliöllistä termiä käyttävää mallia. Hy-
poteesia polarisoitumisesta ei voi hylätä, jos neliöllinen termi on tilastollisesti 
merkitsevä. Tässä luvussa olen aiemmin käyttänyt ryhmittelyä neljään eri am-
mattijoukkoon: abstrakti-, rutiini-, palvelu- ja elementääriammatit. Tätä ammat-
tijoukkoryhmittelyä käytän myös regressiomalleissa ja myös teen regressiot ja-
kamatta ammatteja ryhmiin. Tässä työssä käytetyt ammattiryhmittäiset regres-
siot kuvaavat ryhmien sisällä mahdollisesti tapahtuvaa polarisaatiota, vaikka 
kirjallisuudessa useimmiten tutkitaan eroja ammattiryhmien välillä. Tekemääni 
valintaa perustelen toisaalta sen yksinkertaisemmalla luonteella ja toisaalta ko-
keellisuudella sen suhteen, voiko tällainen mallinnus tuottaa informatiivista ar-
voa polarisaatiotutkimukseen. Polarisaatiomallien esimerkkinä käytän Goosin ja 
Manningin (2007) sekä Kampelmannin ja Rycxin (2011) tutkimuksissa esiinty-
neitä malleja.  
 
Taulukko (8) käyttää seuraavanlaista polarisaatiomallia: 

 
∆𝐸𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑊𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑊2

𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,𝑡 , jossa 
  

∆𝐸𝑖,𝑡 on työllisyysosuuden muutos ISCO:lle i ajanhetkellä t, W on ISCO-luokan i 
palkka ja 𝜀 on virhetermi, joka sisältää muun muassa kohinan sekä havaitsemat-
tomat muuttujat, jotka vaikuttavat työllisyysosuuden muutokseen. Muutos mal-
linnetaan suhteessa edelliseen vuoteen, jolta dataa on saatavana, joten vuodet 
1996-1999 sekä 2001-2003 jäävät mallintamatta puutteellisesta datasta johtuen. 
Tämä asia koskee myös tulevilla sivuilla olevia malleja. 

 
Taulukossa (8) on kolme eri saraketta, jotka kattavat eri aikavälit. Tässä tau-

lukossa selitetään kaikkien ISCO-luokkien muodostaman joukon työllisyysosuu-
den muutosta käyttäen palkkaa ammatin osaamista mittaavana muuttujana. 
Koko aineistossa on 507 havaintoa, mikä on riittävä määrä. Nämä havainnot ja-
kamalla kahdelle eri aikavälille saadaan kooltaan n=234 ja n=273 olevat aineistot. 
Jälkimmäisen aikavälin aineistokoko on suurempi, koska perusvuodelta 1995 ei 
ole saatavana arvoja muutokselle. Taulukosta (8) ilmenee, että palkka ja palkka 
neliöitynä eivät ole tilastollisesti merkitseviä muuttujia, eikä myöskään vakio-
termi ole tilastollisesti merkitsevä millään aikavälillä. Eri aikavälejä koskevat se-
litysasteet ovat myös hyvin matalia (välillä 0,0021-0,0115), ja suurin selitysaste on 
aikavälillä 2009-2015. Vuodet 1995-2015 ja 1995-2008 kattavissa malleissa neli-
öidyn palkkatermin etumerkki on intuitiivisesti positiivinen, kun taas 2009-2015 
aikavälillä se on negatiivinen. Myös F-testien tulokset viittaavat siihen (todennä-
köisyydet ovat välillä 14,4 - 62,4 %), että muuttujat voivat saada arvon 0, joten 
tämän perusteella muuttujat eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Kokonaisuudes-
saan näin ollen taulukon (8) mallit eivät anna viitteitä työllisyyspolarisaatiosta, 
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mikä tarkoittaa lähes päinvastaista tulosta esimerkiksi suhteessa kuvioihin (17), 
(22) ja (32). 

TAULUKKO 8 Työllisyysosuuden muutoksen regressiomalli eri aikaväleille. Merkitään * 
jos p<0,10, ** jos p<0,05 ja *** jos p<0,01 muuttujilla. 

 
Selitettävä           

osuuden muutos 1995-2015  osuuden muutos: 1995-2008  osuuden muutos: 2009-2015 

           

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe  kerroin keskivirhe 

palkka -0,0043 0,0128  -0,0235 0,0193   0,0061 0,0159  
palkka² 0,0001 0,0002  0,0005 0,0003   -0,0002 0,0003  
vakio 0,0858 0,1622  0,2898 0,2451   -0,0416 0,2043  
N 507   234    273   

F 0,47   1,96    1,60   

P> F 0,62   0,14    0,20   

R² 0,002   0,008    0,012   

 
Taulukossa (9) käytetään palkkapolarisaatiomallina seuraavaa: 
 
∆𝑊𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑊𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑊2

𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,𝑡 , jossa 
 
∆𝑊𝑖,𝑡  tarkoittaa palkan muutosta ajanhetkellä t ISCO-ammatille i ja 𝑊𝑖,𝑡−1  on 

ISCO-luokan i palkka hetkellä t-1 ja 𝜀 on virhetermi. Vuodet 1996-1999 ja 2001-
2003 puuttuvat aineistosta, joten ajanhetki t-1 tarkoittaa sitä edellistä ajanhetkeä, 
jolta dataa on saatavana. 
 

TAULUKKO 9 Palkkaregressiot eri aikaväleille. Merkitään * jos p<0,10, ** jos p<0,05 ja *** 
jos p<0,01 muuttujilla. 

Selitettävä           

palkan muutos 1995-2015  palkan muutos: 1995-2008  palkan muutos: 2009-2015 

           

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe  kerroin keskivirhe 

palkka -0,2373 0,1425 * -0,1970 0,2435   -0,2998 0,1700 * 

palkka² 0,0057 0,0030 * 0,0055 0,0053   0,0066 0,0036 * 

vakio 2,4751 1,4838 * 2,0443 2,4645   3,1107 1,7986 * 

N 507   234    273   

F 2,45   1,26    1,71   

P> F 0,09   0,29    0,18   

R² 0,063   0,043    0,113   

 
Taulukossa (9) pyritään mallintamaan palkkapolarisaatiota, kun selitettä-

vänä muuttujana käytetään palkan muutosta ja selittävinä muuttujina palkan li-
neaarista ja neliöllistä termiä. Mallien selitysasteet ovat välillä (0,0429-0,1131) eli 
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ne ovat melko matalia. Koko aikavälillä 1995-2015 ja aikavälillä 2009-2015 palkka, 
palkka neliöitynä ja vakiotermi ovat tilastollisesti merkitseviä 10 % merkit-
sevyystasolla, kun taas 1995-2008 ei merkitsevyyttä löydy. Palkan neliöllinen 
termi on kaikilla aikavälillä positiivinen eli oikeanmerkkinen polarisaation ni-
missä. Kokonaisuudessaan taulukon (10) perusteella voidaan sanoa, että pieniä 
viitteitä palkkapolarisaatiosta on ja siten, että polarisaatiota olisi enemmän jäl-
kimmäisellä ajanjaksolla. 

Taulukot (10-12) käyttävät ammattiryhmittäisten regressioiden mallina 
seuraavaa: 

 
∆𝐸𝑘,𝑡 =   𝛽0 + 𝛽1𝑊𝑘,𝑡−1 + 𝛽2𝑊2

𝑘,𝑡−1 + 𝜀𝑘,𝑡 , jossa 

 
∆𝐸𝑘,𝑡 tarkoittaa työllisyysosuuden muutosta ammattiryhmälle k (rutiini, abst-
rakti, palvelu, elementääri) hetkellä t, 𝑊𝑘,𝑡−1 tarkoittaa ammattiryhmän palkkaa 
hetkellä t-1 ja 𝜀𝑖,𝑡 on virhetermi, joka sisältää kontrolloimattomat muuttujat ja 
kohinan. 

TAULUKKO 10 Ammattiryhmittäiset regressiot 1995-2015. Merkitään * jos p<0,10, ** jos 
p<0,05 ja *** jos p<0,01 muuttujilla. 

1995-2015       

Selitettävä       

osuuden muutos: abstrakti  osuuden muutos: rutiini  

       

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 

palkka 0,0139 0,0130  -0,1756 0,0911 * 

palkka² -0,0003 0,0002  0,0051 0,0026 * 

vakio -0,1219 0,1751  1,4602 0,7816 * 

N 195   156   

F 0,10   2,02   

P> F 0,17   0,14   

R² 0,059   0,055   

       

osuuden muutos: palvelu osuuden muutos: elementääri  

       

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 

palkka 0,0003 0,0229  -0,0246 0,1321  
palkka² 4,27E-05 0,0005  -6,5E-05 0,0040  
vakio -0,0038 0,2222  0,4177 1,0582  
N 52   104   

F 6,71   1,34   

P> F 0,00   0,27   

R² 0,008   0,008   

 
Taulukossa (10) esitetään regressiomallit työllisyysosuuden muutokselle 

eri ammattiryhmittäin. Sen perusteella ainoastaan rutiinityön osalta 



65 
 
palkkamuuttujiin perustuva malli on tilastollisesti merkitsevä 10 % tasolla vakio-
termi mukaan lukien. Abstrakti- ja elementääriammattien neliöity palkkamuut-
tuja on negatiivinen etumerkiltään, mikä on väärä etumerkki polarisaation yh-
teydessä. Ammattiryhmälajitteluun perustuvien mallien selitysasteet ovat välillä 
(0,008-0,059), joten niiden selitysaste on matala ja siten ei työllisyyspolarisaatiota 
tukevaa. Mielenkiintoisen tapauksen luo palveluammattien regressiomalli, jonka 
selittävät muuttujat yksittäin eivät ole tilastollisesti merkitseviä, mutta sen sijaan 
ne yhdessä poikkeavat nollasta, koska F-testisuure on tilastollisesti merkitsevä 1 % 
tasolla. Muiden mallien F-testisuureet eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Tämän 
taulukon malleja tulkitessa on huomioitava, että havaintomäärä on pienimmil-
lään 52 palveluammattien kohdalla, joten havaintomäärien riittävyys on varteen 
otettava kysymys tuloksia tulkittaessa.  
 

TAULUKKO 11 Ammattiryhmittäiset regressiot 1995-2008. Merkitään * jos p<0,10, ** jos 
p<0,05 ja *** jos p<0,01 muuttujilla. 

 

1995-2008      

Selitettävä      

osuuden muutos: abstrakti  osuuden muutos: rutiini 

      

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 

palkka -0,0194 0,0101 * -0,1604 0,1463 

palkka² 0,0004 0,0002 ** 0,0047 0,0044 

vakio 0,3042 0,1454 ** 1,3338 1,2064 

N 90   72  
F 2,39   0,86  
P> F 0,68   0,43  
R² 0,030   0,049  

      

osuuden muutos: palvelu osuuden muutos: elementääri 

      

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 

palkka 0,0061 0,0358  -0,0403 0,2007 

palkka² -9,2E-05 0,0008  0,0004 0,0057 

vakio -0,0599 0,3452  0,5690 1,6053 

N 24   48  
F 7,94   1,05  
P> F 0,00   0,36  
R² 0,033   0,006  

 
Taulukossa (11) esitetään aikavälillä 1995-2008 ammattiryhmien työlli-

syysosuusmuutoksien mallit. Siitä ilmenee, että ainoastaan abstraktien ammat-
tien ryhmän kohdalla selittävät muuttujat ovat tilastollisesti merkitseviä 10 % 
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tasolla palkkamuuttujan kohdalla ja 5 % tasolla neliöidyn palkan ja vakiotermin 
suhteen. Työllisyyspolarisaatiosta on siten lievää viitettä abstraktiammattien 
kohdalla. Mallien selitysasteet ovat välillä (0,006-0,049), eli ne ovat tällä osavälillä 
myös matalia. F-testien arvot eivät ole tilastollisesti merkitseviä paitsi palvelu-
ammattien kohdalla 1 % merkitsevyystasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu-
ammattien kohdalla muuttujat yhdessä tuottavat merkittävästi paremman mal-
lin kuin pelkkä vakiotermin sisältävä malli. Aikavälillä 1995-2008 havaintojen 
määrät ovat välillä (24-90), joten malleja rasittaa pieni havaintojen määrä. 

Taulukossa (12) esitetään samat mallit kuin taulukossa (11), mutta aikavä-
lille 2009-2015. Abstrakti- ja rutiiniammattien kohdalla muuttujat saavuttavat ti-
lastollisen merkitsevyyden 5 % tasolla kaikilla muuttujilla paitsi 1 % merkit-
sevyyden abstraktiammattien palkka- ja palkka neliöitynä -muuttujilla. Abstrak-
tiammattien palkan neliön kerroin on negatiivinen, eli sen kuvaaja on U-käyrän 
sijaan alaspäin avautuvan paraabelin näköinen. Mallien selitysasteet kulkevat 
välillä (0,010-0,284), joten niiden välillä on paljon eroa. Abstraktien ammattien 
selitysaste on suurin ja melkoisen korkea muuhun kirjallisuuteen nähden, kun 
taas palveluammattien selitysaste on pienin. F-testien arvot ovat tilastollisesti 10 % 
tasolla merkitseviä vain abstrakti- ja rutiiniammateille. Taulukon (12) mallien pe-
rusteella voidaan päätellä, että rutiiniammattien kohdalla on viitettä työllisyys-
polarisaatiosta ja abstraktiammattien kohdalla on viitettä käänteisestä polarisaa-
tiosta. 

TAULUKKO 12 Ammattiryhmittäiset regressiot 2009-2015. Merkitään * jos p<0,10, ** jos 
p<0,05 ja *** jos p<0,01 muuttujilla. 

2009-2015       
Selitettävä       
osuuden muutos: abstrakti  osuuden muutos: rutiini  
       
selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 
palkka 0,0357 0,0125 *** -0,2343 0,1040 ** 
palkka² -0,0006 0,0002 *** 0,0068 0,0030 ** 
vakio -0,4408 0,1725 ** 1,9826 0,9132 ** 
N 105   84   
F 5,56   2,99   
P> F 0,01   0,06   
R² 0,284   0,079   

       
osuuden muutos: palvelu osuuden muutos: elementääri 

       
selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 
palkka 0,4492 1,0948  0,2520 0,3911  
palkka² -0,0140 0,0341  -0,0101 0,0136  
vakio -3,5822 8,7537  -1,4830 2,8024  
N 28   56   
F 0,08   1,20   
P> F 0,92   0,31   
R² 0,010   0,017   
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Taulukoissa (13-15) käytetään ammattiryhmittäistä palkkapolarisaatiota 
tutkiessa seuraavaa mallia: 

 
∆𝑊𝑘,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑊𝑘,𝑡−1 + 𝛽2𝑊2

𝑘,𝑡−1 + 𝜀𝑘,𝑡, jossa 
  
∆𝑊𝑘,𝑡 tarkoittaa palkan muutosta hetkellä t ammattiryhmälle k ja 𝑊𝑘,𝑡−1 on am-
mattiryhmän k palkka hetkellä t-1 ja 𝜀 on virhetermi, joka sisältää kontrolloimat-
tomat muuttujat ja kohinan. 
 

TAULUKKO 13 Palkkapolarisaatiomallit vuosille 1995-2015. Merkitään * jos p<0,10, ** jos 
p<0,05 ja *** jos p<0,01 muuttujilla. 

1995-2015       

Selitettävä       

palkan muutos: abstrakti   palkan muutos: rutiini 

       

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 

palkka -0,8000 0,2644 *** -0,2012 0,5989  
palkka² 0,0147 0,0048 *** 0,0056 0,0181  
vakio 10,3847 3,3800 *** 2,1284 4,9275  
N 195   156   

F 4,72   0,14   

P> F 0,01   0,87   

R² 0,133   0,002   

       

palkan muutos: palvelu  palkan muutos: elementääri 

       

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 

palkka -3,2667 0,4052 *** -1,3390 0,6430 ** 

palkka² 0,1040 0,0097 *** 0,0602 0,0212 *** 

vakio 25,4675 3,8813 *** 7,1269 4,7963  
N 52   104   

F 787,7   21,5   

P> F 0,00   0,00   

R² 0,558   0,311   

 
Taulukossa (13) näytetään palkkapolarisaation tutkimisessa käyttämäni 

mallit, joissa kullekin ammattiryhmälle (abstrakti-, rutiini-, palvelu- ja elemen-
tääriammatille) pyritään mallintamaan palkkapolarisaatiota siten, että palkan 
muutosta ennustetaan palkalla, neliöidyllä palkalla ja vakiotermillä. Tulosten 
tulkinta menee taulukossa (13) kaikille malleille niin, että palkan kasvaessa yksi-
köllä, palkka laskee, mutta toisen asteen termin ollessa positiivinen se laskee vä-
henevästi. Tämän taulukon mukaan abstrakti- ja palveluammatit saavat tilastol-
lisesti 1 % merkitsevyyden kaikille selittäville muuttujille. Elementääriammatit 
saavat tilastollisesti 5 % merkitsevyystason palkalle ja 1 % merkitsevyystason ne-
liöidylle palkalle. Taulukon (13) perusteella abstrakti- ja palveluammateissa 
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vaikuttaisi tapahtuvan palkkakonvergenssiä, jonka mukaan palkka kasvaa nope-
ammin heillä, joilla ammattiryhmittäisen palkan taso on aluksi matala ja toisaalta 
palkan kasvu on hitaampaa heillä, joilla on aluksi korkea ammattiryhmittäinen 
palkan taso. Taulukon (13) kertoimien perusteella palveluammattien palkkakon-
vergenssi on huomattavasti abstraktiammatteja jyrkempää. Mallien selitysasteet 
ovat välillä (0,002-0,558), joten niiden haarukka on laaja, ja tästä haarukasta suu-
rimman selitysasteen saa palveluammattien joukko, kun taas pienimmän saa ru-
tiiniammattien joukko. Abstrakti-, palvelu- ja elementääriammateille F-testi on 
tilastollisesti 1 % tasolla merkitsevä, kun taas rutiiniammateille se ei ole. Havain-
tojen määrä on 52 ja 195 kappaleen välillä, joten tämä tuo rajoitteensa tulosten 
reliabiliteettiin.  
 

TAULUKKO 14 Palkkapolarisaatiomallit vuosiosalle 1995-2008. Merkitään * jos p<0,10, ** 
jos p<0,05 ja *** jos p<0,01 muuttujilla. 

 

1995-2008       

Selitettävä       

palkan muutos: abstrakti   palkan muutos: rutiini 

       

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 

palkka -0,7978 0,3337 ** -0,5449 1,2663  
palkka² 0,0156 0,0062 ** 0,0200 0,0410  
vakio 9,9451 4,1521 ** 4,1890 9,7577  
N 90   72   

F 3,41   9,64   

P> F 0,038   0,529   

R² 0,106   0,036   

       

palkan muutos: palvelu  palkan muutos: elementääri 

       

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 

palkka -4,5609 1,5510 *** -1,2689 0,8217  
palkka² 0,1352 0,0377 *** 0,0603 0,0241 ** 

vakio 37,3779 14,1120 ** 6,4259 6,5068  
N 24   48   

F 657,6   85,4   

P> F 0,00   0,00   

R² 0,586   0,372   

 
Taulukossa (14) näytetään palkkapolarisaatiomallinnukset aikavälille 1995-

2008. Abstraktiammattien kohdalla palkka, neliöity palkka ja vakiotermi ovat 
kaikki tilastollisesti merkitseviä 5 % merkitsevyystasolla. Myös muuttujia yh-
dessä mittaava F-testisuure on tilastollisesti merkitsevä 5 % tasolla. Rutiiniam-
mattien kohdalla ei yksikään muuttujista eikä myöskään F-testisuure ole 
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tilastollisesti merkitseviä. Palveluammattien kohdalla muuttujista vakiotermi on 
tilastollisesti 5 % tasolla merkitsevä, kun taas palkka ja neliöity palkka ovat 1 % 
tasolla merkitseviä. Myös F-testisuure on 1 % merkitsevyystasolla tilastollisesti 
merkitsevä. Elementääriammattien kohdalla vain neliöity palkka on tilastollisesti 
merkitsevä muuttuja 5 % merkitsevyystasolla. F-testisuure sen sijaan on tilastol-
lisesti merkitsevä 1 % tasolla. Taulukon (14) mallien selitysasteet vaihtelevat ru-
tiiniammattien arvosta 0,036 palveluammattien arvoon 0,586, eli selitysasteet 
vaihtelevat paljon ja etenkin palvelu- ja elementääriammateilla ne ovat huomat-
tavat. Tiivistetysti palkkapolarisaatiota on havaittavissa abstrakti- ja palveluam-
mateissa vuosina 1995-2008. Lisäksi on viitteitä loivemmasta palkkakonvergens-
sistä abstraktiammattien kohdalla ja jyrkemmästä palkkakonvergenssistä palve-
luammattien kohdalla. Taulukossa havaintojen määrät ovat välillä (24-90), joten 
taas on otettava huomioon niiden pieni määrä, mikä voi johtaa vinoutuneisiin 
tuloksiin. 
 

TAULUKKO 15 Palkkapolarisaatiomallit vuosiosalle 2009-2015. Merkitään * jos p<0,10, ** 
jos p<0,05 ja *** jos p<0,01 muuttujilla. 

2009-2015       

Selitettävä       

palkan muutos: abstrakti   palkan muutos: rutiini 

       

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 

palkka -0,9526 0,3588 *** -0,4835 0,9560  
palkka² 0,0168 0,0064 *** 0,0169 0,0276  
vakio 12,6841 4,7086 *** 3,3031 8,3028  
N 105   84   

F 3,53   1,36   

P> F 0,033   0,263   

R² 0,188   0,045   

       

palkan muutos: palvelu  palkan muutos: elementääri 

       

selittävät kerroin keskivirhe kerroin keskivirhe 

palkka 8,2819 10,4470  1,6463 1,4698  
palkka² -0,2539 0,3236  -0,0525 0,0537  
vakio -67,0998 83,9907  -12,4797 9,9947  
N 28   56   

F 0,56   3,19   

P> F 0,576   0,049   

R² 0,084   0,209   

 
Taulukossa (15) ilmaistaan samat mallit kuin taulukoissa (13) ja (14), mutta 

nyt aikavälille 2009-2015. Taulukossa ainoastaan abstraktiammattien kohdalla 
muuttujat ovat tilastollisesti merkitseviä 1 % merkitsevyystasolla. F-testisuure on 
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tilastollisesti merkitsevä 5 % tasolla abstraktiammateilla, mutta myös elementää-
riammateilla, vaikka erikseen muuttujat eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Mal-
leissa selitysasteet ovat välillä 0,045-0,209 ja suurin selitysaste havaitaan elemen-
tääriammattien kohdalla mielenkiintoisesti, vaikka abstraktiammatit ovat muu-
toin ainoa tilastollisesti merkitsevä ryhmä. Havaintojen määrä on välillä 28-105, 
joten yhä edelleen puhutaan pienistä havaintomääristä ja siitä voi seurata tilas-
tollisen päättelyn vinoutumista. Kiteytetysti voidaan sanoa, että aikavälillä 2009-
2015 on havaittavissa merkkejä palkkapolarisaatiosta ainoastaan abstraktiam-
mattien kohdalla ja että kertoimien perusteella abstraktiammateissa on lisäksi ta-
pahtunut palkkakonvergenssiä.  
 



71 
 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

Tämän pro gradu -työn tavoitteina oli selvittää työllisyys- ja palkkapolarisaation 
ilmenemistä vuosina 1995-2015 ja kahdella lyhyemmällä aikavälillä (1995-2008, 
2009-2015). Lisäksi tutkittiin, miten palkat ovat kehittyneet kullakin ammattiryh-
mällä, kun ammattiryhmien luokittelussa käytetään kaksinumerotason ISCO-
koodeja. Myös palkkaeriarvoisuutta tutkittiin käyttäen P90/P10, P90/P50 ja 
P50/P10 -suhdelukuja, joita käytetään alan kirjallisuudessa paljon. 

Käyttämäni aineiston ja siihen kohdistuneiden analyysien pohjalta voidaan 
todeta, että vuosina 1995-2015 Suomessa on hyvin todennäköisesti tapahtunut 
työllisyyspolarisaatiota ja mahdollisesti palkkapolarisaatiota. Tilastollisesti työl-
lisyys- ja palkkapolarisaatio saavat tukea silloin, kun ilmiötä tarkastellaan funk-
tionaalisten ammattiryhmittelyiden kautta (abstrakti-, rutiini-, palvelu- ja ele-
mentääriammatteihin jaoteltuna), mutta ei ilman näitä luokitteluja. Kuvaajien ja 
tilastollisen analyysin perusteella työllisyyspolarisaatio on ollut etenkin voimak-
kaampaa myöhemmällä ajanjaksolla 2009-2015, kun taas ajanjaksolla 1995-2008 
työllisyyspolarisaatioon liittyvät tulokset ovat enemmän ristiriitaisia RBTC- eli 
rutiinisuusteorian suhteen niin kuvaajissa kuin regressioanalyyseissä, ja ovat siis 
enemmän SBTC:n mukaisia. Työllisyyspolarisaatio kohdistuu nimenomaan abst-
rakti- ja rutiiniammatteihin siten, että koko aikavälillä vain rutiiniammatteihin 
vaikutti kohdistuvan polarisaatiota ja että osa-aikavälillä 1995-2008 vain abstrak-
tiammateissa oli havaittavissa polarisoitumista, kun taas 2009-2015 sitä vaikutti 
tapahtuvan abstrakti- ja rutiiniammateissa. Tällainen tulos on jokseenkin ristirii-
tainen, koska koko aikavälin tulos ei vaikuta vastaavan osa-aikavälien tuloksia 
yhteensä. Palkkapolarisaatiota voidaan havaita aikavälillä 1995-2015 abstrakti- ja 
palveluammateissa sekä hieman varauksella myös elementääriammateissa. Ai-
kavälillä 1995-2008 palkkapolarisaatiota ilmeni abstrakti- ja palveluammateissa. 
Sen sijaan vuosina 2009-2015 palkkapolarisaatiota oli vain abstraktiammattien 
kohdalla. Rutiiniammateissa ei ollut havaittavissa palkkapolarisaatioon viittaa-
vaa kehitystä ollenkaan. Palkkaepätasa-arvoisuuden suhdelukujen tasot ovat 
kasvaneet koko aikavälillä suhdeluvuissa P90/P10 ja P90/P50, kun taas suhde-
luku P50/P10 on kasvanut vain hieman. Vuosina 1995-2008 palkkaepätasa-arvoi-
suus vaikutti vähenevän hieman tai pysyneen melko samana laskentatavasta 
riippuen, kun taas 2009-2015 se kokonaisuutena kasvoi hieman kaikissa suhde-
luvuissa. 

Millaisia politiikkasovellutuksia työmarkkinoiden polarisoitumisella voi 
olla? Tämän pro gradu -työn pohjalta ei voida antaa kausaalipäätelmiä, mikä olisi 
politiikkasuositusten antamisen kannalta oleellinen esivaatimus. Vainiomäen 
(2018) sekä Maczulskij’n ja Kauhasen (2016) töihin yhdistämällä voidaan kuiten-
kin todeta, että työmarkkinoiden polarisoitumisella on vaikutuksia, joista eräs on 
se, että rutiiniammattien supistumiseen yhdistyy suhteellisen edun periaatteen 
toteutuminen. Vainiomäen (2018) mukaan rutiiniammateissa olevat ovat pääty-
neet kyvykkyytensä mukaan palvelu- ja abstraktiammatteihin siten, että mata-
lasti kyvykkäät päätyvät todennäköisemmin palveluammatteihin ja korkeasti 
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kyvykkäät abstraktiammatteihin. Lisäksi havaitaan, että toisiin ammatteihin siir-
tyminen on vähenevää iän suhteen. Maczulskij’n ja Kauhasen (2016) mukaan ru-
tiininomaista ja fyysistä työtä tekevät päätyvät rutiiniammateista todennäköi-
semmin matalapalkka-aloille, työttömäksi ja ei-työllisiksi (esimerkiksi opiskeli-
joiksi ja eläkeläisiksi), kun taas rutiininomaista ja kognitiivista työtä tekevillä on 
paremmat mahdollisuudet työllistyä uudelleen ja päätyä aiempaa korkeapalk-
kaisempiin tehtäviin. Voidaan siis sanoa molempien tutkimusten tulosten olevan 
jokseenkin yhteneväisiä. Kun siihen yhdistää tätä työtä koskevan tuloksen, jonka 
mukaan rutiiniammateissa ei ole tapahtunut palkkapolarisaatiota, mutta ylei-
sesti on ollut työllisyyspolarisaatiota, voidaan ajatustestinä päätellä seuraavaa: 
Matalasti kyvykkäiden rutiiniammattilaisten siirtyminen matalapalkka-aloille 
kasvattaisi kyseisten töiden tarjontaa, minkä pitäisi supistaa matalapalkkaisten 
ammattien palkkoja. Toisaalta korkeasti kyvykkäiden rutiiniammattilaisten siir-
tyminen korkeapalkkaisempiin abstraktiammatteihin kasvattaa korkeapalkka-
ammateissa työn tarjontaa, minkä myös pitäisi supistaa korkeapalkka-alojen 
palkkoja. Nämä ominaisuudet yhdistäen voisi siis ajatella työllisyyspolarisaa-
tioon liittyvän U-käyrän muodon loivenevan, kulmakertoimen muuttuvan kohti 
nollaa ja käyrän muuttuvan ennemmin suoran kaltaiseksi, koska lisäksi jatkossa 
ammattien järjestäminen kasvavien palkkojen mukaan tapahtuu mahdollisesti 
eri järjestyksessä kuin aiemmin. Tämä selvästikin jää nähtäväksi. Yleisesti ottaen 
koulutukseen panostaminen ja alan vaihtoa helpottavat toimenpiteet voisivat vä-
hentää supistuvien alojen työttömyyttä myös iäkkäämmän väestön kohdalla, 
vaikka toimenpiteiden rajahyöty oletettavasti laskeekin iän suhteen, ja mahdol-
listaa työn tuottavuuskasvun kautta positiivisen palkkakehityksen kaikissa osaa-
misryhmissä vastavoimana työllisyyspolarisaation varjopuolille.  
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LIITE 1 

Major groups and sub-major groups ISCO 08   
1 Managers  
 11 Chief executives, senior officials and legislators  
 12 Administrative and commercial managers  
 13 Production and specialized services managers  
 14 Hospitality, retail and other services managers  
2 Professionals  
 21 Science and engineering professionals  
 22 Health professionals  
 23 Teaching professionals  
 24 Business and administration professionals  
 25 Information and communications technology professionals  
 26 Legal, social and cultural professionals  
3 Technicians and associate professionals  
 31 Science and engineering associate professionals  
 32 Health associate professionals  
 33 Business and administration associate professionals  
 34 Legal, social, cultural and related associate professionals  
 35 Information and communications technicians  
4 Clerical support workers  
 41 General and keyboard clerks  
 42 Customer services clerks  
 43 Numerical and material recording clerks  
 44 Other clerical support workers  
5 Service and sales workers  
 51 Personal service workers  
 52 Sales workers  
 53 Personal care workers  
 54 Protective services workers  
6 Skilled agricultural, forestry and fishery workers  
 61 Market-oriented skilled agricultural workers  
 62 Market-oriented skilled forestry, fishing and hunting workers  
 63 Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers  
7 Craft and related trades workers  
 71 Building and related trades workers, excluding electricians  
 72 Metal, machinery and related trades workers  
 73 Handicraft and printing workers  
 74 Electrical and electronic trades workers  
 75 Food processing, wood working, garment and other craft and related trades workers  
8 Plant and machine operators, and assemblers  
 81 Stationary plant and machine operators  
 82 Assemblers  
 83 Drivers and mobile plant operators  
9 Elementary occupations  
 91 Cleaners and helpers  
 92 Agricultural, forestry and fishery labourers  
 93 Labourers in mining, construction, manufacturing and transport  
 94 Food preparation assistants  
 95 Street and related sales and service workers  
 96 Refuse workers and other elementary workers  
0 Armed forces occupations  
 01 Commissioned armed forces officers  
 02 Non-commissioned armed forces officers  
 03 Armed forces occupations, other ranks 
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LIITE 2 

ISCO Ammattityyppi ja esimerkkejä 

11 Toimitusjohtajat, korkeimmat virkamiehet ja lainsäätäjät (mm. ministeri) 

12 Hallinnolliset ja kaupalliset johtajat (mm. HR-manager, rahoitusjohtaja) 

13 Tuotanto- ja palvelujohtajat (mm. tehtaanjohtaja, dekaani, pankinjohtaja) 

14 HORECA- ja tukkualojen johtajat (hotellin- ja kasinonjohtaja, kauppias) 

21 Luonnon- ja insinööritieteiden ammattilaiset (fyysikko, tilastotieteilijä, arkkitehti) 

22 Terveydenhuollon ammattilaiset (lääkärit, erikoissairaanhoitajat, optikot) 

23 Opetusalan ammattilaiset (professorit, yliopisto-, lukio- ja peruskouluopettajat) 

24 Liiketoiminnan ja hallinnon ammattilaiset (kirjanpitäjä, osakeanalyytikko, konsultti) 

25 ICT-ammattilaiset (ohjelmoija, tietokanta-arkkitehti, IT-analyytikko) 

26 Laki-, yhteiskuntatiede- ja kulttuurialojen ammattilaiset (mm. juristi, ekonomisti) 

31 Luonnon- ja insinööritieteiden teknikot (mm. rakennusvalvoja) 

32 Terveydenhuollon asiantuntijat 

33 Liiketoiminnan, rahoituksen ja hallinnon asiantuntijat 

34 Laki-, kulttuuri-, sosiaali- ja urheiluavustajat, urheilijat, kuvaajat, kokit 

35 ICT-alan teknikot ja operaattorit (mm. webmaster, äänimies) 

41 Sihteerit, kirjoittajat ja tiedonsyöttötehtävät 

42 Rahankäsittelyn asiakaspalvelutehtävät (kassahenkilöt, panttikauppa) 

43 Tilinpidon työntekijät, palkanmaksajat, varastokirjanpitäjät 

44 Toimistotyöntekijät (arkistoijat, kirjastonhoitajat) ja postinjakajat 

51 Yksilöllisten palveluiden työntekijät (mm. kampaajat, kokit, baarimikot) 

52 Myyntityöntekijät (ml. puhelinmyyjät, kojumyyjät ja kassahenkilöt) 

53 Hoiva-avustajat potilaille, lapsille ja vanhuksille 

54 Turvallisuusala (palomiehet, poliisit, turvamiehet, vartijat) 

61 Maanviljely markkinatarkoituksessa 

62 Kalastus, metsästys ja metsänhoito markkinatarkoituksessa 

71 Rakennusten perustus- ja viimeistelytyö, maalarit, muurarit 

72 Metallityö (hitsaus, sorvaus, autokorjaamotyö, lentokonemekaanikko) 

73 Tarkkuutta vaativat käsityöt (lasimestari, korunvalmistaja, etsaaja) 

74 Elektroniikka-asentajat (mm. sähkö-, ICT- ja avioniikka-asentajat) 

75 Elintarviketyö (teurastaja), puukäsityö, vaatevalmistajat, sukeltajat 

81 Poraajat, betoninvalmistajat ja prosessityöntekijät 

82 Kokoonpanijat (elektroniikka, korut, lelut yms.) 

83 Kuljetustyö (veturin-, taksin-, työkoneen- ja kuorma-autonkuljettajat) 

91 Siivoojat ja siivousapulaiset 

92 Maa- metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 

93 Kaivos-, rakennus-, tehdas- ja rahdinkäsittelytyö (käsin tehtävä työ) 

94 Ruoanvalmistajat (pois lukien keittiömestarit ja kokit) 

95 Katukauppiaat 

96 Kadunlakaisu-, jätehuolto- ja ovimiestehtävät, arvokuljetukset 
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LIITE 3  

TAULUKKO A 1 Kuvailevaa statistiikkaa reaalituntipalkoista, työllisyysosuuksista ja kuu-
kausityötunneista 1995 ja 2015 

palkka95 osuus95  tyoaikakk95 
      

Keskiarvo 16,325 Keskiarvo 0,026 Keskiarvo 157,316 

Keskivirhe 1,168 Keskivirhe 0,003 Keskivirhe 2,183 

Mediaani 14,026 Mediaani 0,018 Mediaani 159,333 

Keskihajonta 7,293 Keskihajonta 0,021 Keskihajonta 13,633 

Otosvarianssi 53,195 Otosvarianssi 0,000 Otosvarianssi 185,846 

Kurtosis 8,201 Kurtosis -0,715 Kurtosis 2,823 

Skewness 2,566 Skewness 0,721 Skewness -1,444 

Max-Min 37,501 Max-Min 0,075 Max-Min 62,313 

Minimum 9,867 Minimum 0,000 Minimum 113,237 

Maximum 47,369 Maximum 0,075 Maximum 175,550 

N 39 Sum 0,995 N 39 
  N 39   

      

palkka15 osuus15 tyoaikakk15 
      

Keskiarvo 20,882 Keskiarvo 0,026 Keskiarvo 148,490 

Keskivirhe 1,359 Keskivirhe 0,003 Keskivirhe 2,860 

Mediaani 18,144 Mediaani 0,021 Mediaani 154,007 

Keskihajonta 8,487 Keskihajonta 0,021 Keskihajonta 17,860 

Otosvarianssi 72,030 Otosvarianssi 0,000 Otosvarianssi 318,989 

Kurtosis 1,762 Kurtosis 0,150 Kurtosis 6,462 

Skewness 1,543 Skewness 0,915 Skewness -2,350 

Max-Min 32,590 Max-Min 0,076 Max-Min 96,823 

Minimum 11,056 Minimum 0,000 Minimum 79,262 

Maximum 43,645 Maximum 0,077 Maximum 176,085 

N 39 Sum 0,996 N 39 
  N 39   
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KUVIO A 1 Työllisten osuuden muutos 1995-2008 (ISCOT 11, 23, 33, 61, 92, 95 pois) 

 

KUVIO A 2 Työllisten osuuden muutos 1995-2008 (GMS2010 21 ISCOA) 
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KUVIO A 3 Työllisten osuuden muutos 2009-2015 (ISCOT 11, 23, 33, 61, 92, 95 pois) 

 

KUVIO A 4 Työllisten osuuden muutos 2009-2015 (GMS2010 21 ISCOA) 
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KUVIO A 5 Työllisten osuuden muutos 1995-2015 per tuntipalkka (ISCOT 11, 23, 33, 61, 92, 
95 pois) 

 

KUVIO A 6 Työllisten osuuden muutos 1995-2015 per kk-palkka (ISCOT 11, 23, 33, 61, 92, 
95 pois) 
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KUVIO A 7 Työllisten osuuden muutos 1995-2015 per tuntipalkka (GMS2010 21 ISCOA) 

 

KUVIO A 8 Työllisten osuuden muutos 1995-2015 per kk-palkka (GMS2010 21 ISCOA) 
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