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Tulospalkkaus on suurentanut palkkaeroja

Suomessa korkeampipalkkaisten väliset ansioerot olivat 
yksityisillä palvelualoilla keskimäärin noin 9 prosenttia ja 
teollisuudessa noin 7 prosenttia suuremmat vuonna 2007 
verrattuna vuoteen 1995. Muutos oli Suomen oloissa nä-
kyvä, sillä tätä ennen palkkaerot pysyivät melko muuttu-
mattomina. Palkkaerot kasvoivat erityisesti suurissa toi-
mipaikoissa.

Tulospalkkauksen yleistyttyä muodollinen koulutus ja 
kertynyt työkokemus selittävät aiempaa pienemmän osan 
yksityisalojen kasvaneista palkkaeroista. Selkeimmin teol-
lisuuden ylemmillä toimihenkilöillä tuottavuuden ja ansioi-
den määräytymisessä korostuvatkin sellaiset osaamiste-
kijät, jotka eivät ole helposti mitattavissa ja siksi yleensä 
puuttuvat tutkimusaineistoista. Teollisuuden muissa hen-
kilöstöryhmissä tällaista muutosta ei kuitenkaan havaita.

Palvelualoista osa-aikaisten työntekijöiden osuus on 
kasvanut etenkin kaupan alalla ja hotelli- ja ravintola-alal-
la. Kuitenkin osa-aikaiset työntekijät ovat päässeet koko-
aikaisia työntekijöitä harvemmin tulospalkkauksen piiriin. 
Osa-aikaisten työntekijöiden keskinäiset palkkaerot pie-
nenivät ajanjaksolla 1990–2007, kun taas kokoaikaisten 
työntekijöiden palkkaerot kasvoivat.

Suomessa tulospalkkojen osuus kokonaisansioista on 
edelleen melko vaatimaton. Niinpä voidaan odottaa tulos-
palkkauksen merkityksen ja palkkaerojen kasvavan yri-
tyksissä ja toimipaikoissa. Siksi olisi tärkeää, että tulos-
palkkojen perusteet ovat läpinäkyvät ja että ne koetaan 
työpaikoilla mielekkäiksi.

Laajan kolmivuotisen tutkimushankkeen loppuraportti 
kokoaa yhteen sen keskeiset tulokset. Hanke on toteutet-
tu Työsuojelurahaston tuella. 

Lehdistötiedote

Tulospalkkauksen yleistyminen on kasvattanut palkkaeroja Suomen yksityisellä sektorilla viime vuosina. 
Palkkaerot ovat kasvaneet yritysten ja toimipaikkojen sisällä eivätkä niinkään niiden välillä. Tulospalk-
kioiden laajempi käyttö onkin näin muovannut yksityisen sektorin palkkarakenteita, todetaan tänään 
ilmestyneessä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen yhteisen tutki-
mushankkeen loppuraportissa ”Suomalainen palkkarakenne. Muutokset – syyt – seuraukset”. Yksityisen 
sektorin palkkausjärjestelmissä tapahtuneet muutokset ovat erityisen voimakkaasti suurentaneet kor-
keampipalkkaisen, johtotehtävissä toimivan henkilöstön palkkaeroja. Palvelualoilla muutos käynnistyi 
1990-luvun puolessa välissä ja teollisuudessa vasta vuosituhannen vaihteessa.
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