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Abstract 
 
This thesis examines the relationship between the product and labor market in a situation when 
there is imperfect competition in the product market.  The subjects studied are the existence of the 
mark-up factors implied by imperfect competition and their impacts on labor demand. The 
dependency of labor demand on the product demand is also examined. 

 Chapter 2 studies theoretically the determination of the labor demand of the firms as well as  
wage formation of  employees. Chapter shows that the mark-up factors of the firms have adverse 
effect on employment.  Mark-ups directly decrease production of the firms and thereby diminish 
the demand for labor. Further, mark-ups indirectly effect employment through wage formation 
mechanism. If there is abnormal profits in the firms, trade unions increases their wage demands 
causing higher wage level which in turn decreases employment. 

Chapter 3 examines empirically one of the central implications of the theory. The theory 
suggests that the real wage transmits the changes in the demand for products to the demand for 
labor. According to this, real wage should be counter cyclical variable. In boom real wage should  
decrease. According to estimation results based on Finnish manufacturing data it seems that real 
wage indeed is counter cyclical.  

Chapter 4 studies the existence of the mark-up factors. Also the cyclical behavior of the mark-
ups is examined.  According to the estimation results the existence of mark-up factors can be 
verified in Finnish firms.  It also seems that there is very strong variation of mark-ups even between 
the firms in same industry.  Cyclical behavior of the mark-ups turned out to be strongly associated 
with the industries. An average mark-up turned out to be procyclical but behavioral differences 
between industries were remarkable. 

Chapter 5 examines empirically the relationship between mark-ups and labor demand. In 
Finnish firms this relationship appears to be similar to what the theory suggest. Mark-ups implied 
by the imperfect competition in product market seem to decrease demand for labor in Finland. 
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Tiivistelmä 
 
Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään hyödyke- ja työmarkkinoiden välistä riippuvuutta 
tilanteessa, jossa hyödykemarkkinat ovat epätäydellisesti kilpaillut. Kiinnostuksen kohteena ovat 
olleet kysymykset sekä epätäydellisen kilpailun olemassaolosta, että työn kysynnän 
sopeutumismekanismista hyödykkeiden kysynnässä tapahtuviin muutoksiin.  

Luvussa 2 on käsitelty teoreettisesti sekä  yritysten työn kysynnän että työntekijöiden palkkojen 
määräytymistä. Luvussa on osoitettu, että hyödykemarkkinoiden epätäydellisyydestä syntyvä 
yritysten hinnoittelulisä on haitallinen työllisyyden näkökulmasta. Hinnoittelulisä vaikuttaa suoraan 
alentavasti yritysten tuotantoon ja näin  työpanoksen käyttöön. Lisäksi hinnoittelulisä vaikuttaa 
epäsuorasti työllisyyteen palkanmuodostuksen kautta. Hinnoittelulisät nostavat ammattiliittojen 
palkkavaatimuksia, jotka johtavat  suurempiin palkkakustannuksiin, ja näin alempaan työllisyyteen.  

Luvussa 3 on empiirisesti testattu teoreettista implikaatiota, jonka mukaan reaalipalkat 
välittävät hyödykkeiden kysynnässä tapahtuneet muutokset työn kysyntään. Tämä tarkoittaa, että 
reaalipalkat supistuvat noususuhdanteissa.  Suomalaiseen aineistoon perustuvat estimointitulokset 
puolsivat tällaista reaalipalkkojen syklistä käyttäytymistä. 

Luvussa 4 on tarkasteltu hinnoittelulisien olemassaoloa ja niiden syklistä käyttäytymistä. 
Tulosten mukaan suomalaisilla yrityksillä todellakin on hinnoitteluvoimaa, ja lisäksi tämä näytti 
vaihtelevan voimakkaasti jopa saman toimialan yritysten välillä. Myös hinnoittelulisän  syklisyys 
näytti   estimointitulosten perusteella  olevan toimialakohtainen ilmiö. Keskimäärin hinnoittelulisä 
näytti myötäilevän hyödykkeiden kysyntää, mutta toimialakohtaiset erot olivat huomattavat. 

Luvussa 5 on testattu teoreettista relaatiota, jonka mukaan  hinnoittelulisät vaikuttavat työn 
kysyntään. Empiiristen tulosten mukaan suomalaisilla yrityksillä tämä relaatio näytti pitävän 
paikkansa.  Hyödykemarkkinoiden epätäydellisyyden implikoima hinnoittelulisä supistaa 
suomalaisten yritysten työpanoksen käyttöä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avainsanat: yritysten hinnoitteluvoima, hinnoittelulisän ja reaalipalkan syklisyys, 
hinnoittelulisä ja työn kysyntä 
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1 Johdanto 
 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 
  
Työttömyys on eräs keskeisimmistä ja vaikeimmista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Sen 
lisäksi, että työttömyys koetaan sosiaalisena ongelmana,  se on ennen kaikkea kuitenkin 
ilmiönä taloudellinen. Taloustieteen kannalta työttömyyttä voidaan tarkastella kahdesta 
näkökulmasta: kustannusten näkökulmasta ja syiden näkökulmasta. Työttömyyden 
voidaan katsoa aiheuttavan kustannuksia, joita voidaan puolestaan arvioida talouden joko 
kokonaistuotannon menetyksen kannalta, julkisen sektorin näkökulmasta tai vielä 
yksittäisen työttömän kannalta. Kokonaistuotannon menetykset johtuvat suoraan siitä, 
että talouden tuotannontekijät ovat vajaakäytössä. Julkisen sektorin kustannukset ovat  
puolestaan julkisiin menoihin ja verotulomenetyksiin liittyviä kustannuksia. Yksittäisen 
työttömän näkökulmasta työttömyyden kustannukset riippuvat menetetyn tulon 
suuruudesta, työttömyyskorvauksen tasosta, vapaa-ajan arvosta ja ammattitaidon 
heikkenemisestä työttömyysjakson aikana.  Syiden näkökulmasta tarkasteltuna taas on 
tärkeää pyrkiä selvittämään sitä, mistä työttömyys johtuu, ja tätä kautta antaa 
politiikkasuosituksia työttömyyden hoitoon. Keskeisiä taloustieteellisiä kysymyksiä ovat 
tällöin kysymykset tasapainotyöttömyydestä ja työttömyyden vaihteluista ajassa ja 
maiden välillä. 

Työttömyyden olemassaoloa on viime aikoina pyritty selvittämään keskittymällä joko  
työmarkkinoiden kitkatekijöihin tai työmarkkinoiden palkanmuodostusprosessiin. 
Työmarkkinoiden kitkatekijöitä korostavat ns. etsintäteoriaan perustuvat mallit ja 
palkanmuodostusta korostavat ammattiliitto- ja tehokkuuspalkkamallit. 

Etsintäteoriaan perustuvissa malleissa idea on tarkastella sitä prosessia jolla avoimet 
työpaikat täyttyvät. Ajatus on, että työn kysynnän ja työn tarjonnan yhteen sovittamiseen 
liittyy kitkatekijöitä, jotka puolestaan aiheuttavat  markkinaosapuolille kustannuksia. 
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Kitkatekijät liittyvät työntekijöiden etsintäintensiteettiin, yritysten intensiteettiin 
rekrytoida  ja  myös  työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen ominaisuuksiin.1 Tämän 
seurauksena uusien työsuhteiden syntyminen riippuu työttömien työnhakijoiden ja 
avoimien työpaikkojen määrästä sekä työnhakijoiden etsintäintensiteetistä ja yritysten 
intensiteetistä rekrytoida.   Kitkatekijöiden aiheuttamat  kustannukset ja toisaalta 
työsuhteen syntymisestä tulevat hyödyt  markkinaosapuolille yhdessä  määräävät  
tasapainoisen työllisyyden tason.2  

Ammattiliitto- ja tehokkuuspalkkamalleissa ajatuksena on, että työttömyys on oire   
”väärästä” tasapainopalkasta.3,4 Tehokkuuspalkkamalleissa perusidea on, että yritykset 
maksavat markkinoiden kysyntää ja tarjontaa tasapainottavaa palkkaa korkeampaa 
palkkaa hyötyen tästä jotenkin. Hyötyjen oletetaan kattavan palkkojen nostamisesta 
aiheutuneet kustannukset. Hyödyt  voivat syntyä monin eri tavoin. Ensinnäkin nostamalla 
työntekijöiden palkkoja yritykset vaikuttavat työn menettämisen kustannuksiin, mikä 
puolestaan vähentää laiskottelua ja pinnaamista työpaikalla. Toiseksi korkeammat palkat 
vähentävät työntekijöiden vaihtuvuutta ja näin siihen liittyviä kustannuksia. Kolmanneksi 
korkeammat palkat houkuttelevat laadukkaampia työnhakijoita, mikä on hyödyllistä 
silloin kun työnhakijoiden laatu on epätäydellisesti havaittavissa. Neljänneksi 
korkeammat palkat voivat yksinkertaisesti vaikuttaa työmoraaliin ja nostaa tuottavuutta. 

Tehokkuuspalkkamallit ovat tavallisia pohjoisamerikkalaisessa työmarkkinoiden 
analyyseissa koska ammattiliitojen asema on siellä heikko. Toisin on Euroopassa, jossa 
ammattiliittojen asema on vahva, ja niinpä eurooppalaista työmarkkinoiden tutkimusta 
ovatkin viitoittaneet ammattiliittomallit. Voi korostaa, että Suomen kansantaloutta 
koskeva tutkimus on noudattanut tätä suuntausta Pohjola (1998). Ammattiliittomalleissa 
palkkataso määräytyy järjestäytyneiden työntekijöiden ja työnantajien välisissä 
neuvotteluissa. Tällöin työmarkkinoiden institutionaaliset tekijät, kuten itse 
ammattiliittoihin  tai  liittojen ja yritysten väliseen neuvottelumekanismiin liittyvät tekijät  
pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Palkanmuodostusta tutkittaessa 
tyypillisesti  näitä tekijöitä ovat työttömyyskorvauksen taso ja kesto, työntekijöiden 
järjestäytyminen, työaika ja erilaiset verot. Palkkavaatimuksiin ja koko työmarkkinoiden 
tasapainoon vaikuttavat myös tekijät, jotka määräävät yritysten halun työllistää ja tähän 
puolestaan vaikuttavat keskeisesti tuotantoteknologia ja yritysten välinen kilpailu niiden 
hyödykemarkkinoilla.  

Teoreettisesti tarkasteltuna epätäydellinen kilpailu hyödykemarkkinoilla ja sen 
synnyttämä hinnoittelulisä eli hinnoittelun mark-up tekijä voi vaikuttaa työmarkkinoiden 
                                                        
1 Ominaisuuksien poikkeamisella tarkoitetaan sitä, että  sellaiset  työntekijöiden ominaisuudet 
kuten ammattitaito, koulutus, alueellinen sijainti tai työkokemus poikkeavat tarjolla olevien 
työpaikkojen vaatimuksista. 
2 Etsintäteoriaan perustuvia malleja ovat esitelleet Mortensen  & Pissarides (1999).  
3 Ammattiliittomalleihin perustuvan lähestymistavan  perusteos on Layard, Nickell & Jackman 
(1991); ks.myös Bean (1994) ja Elmeskov (1996). Tehokkuuspalkkamalleja ovat korostaneet 
Akerlof & Yellen (1986). 
4 Tämä ei suinkaan tarkoita, etteikö myös etsintäteoriaan perustuvissa malleissa huomioitaisi 
palkanmuodostusta. Itse asiassa etsintäteoreettisissa malleissa käytetään samoja teoreettisia 
palkanmuodostumismekanismeja kuin tehokkuus- ja ammattiliittomalleissa, ks. Mortensen  & 
Pissarides (1999). 



 13

tasapainoon kahta kautta, työvoiman kysynnän kautta ja neuvottelumekanismissa 
syntyvän palkkatason kautta5. Epätäydellinen kilpailu antaa yrityksille mahdollisuuden 
nostaa tuotteittensa hintoja, mikä pienentää tuotantoa ja  tämä taas puolestaan  
työllisyyttä. Samanaikaisesti hinnoittelulisän olemassaolo mahdollistaa ammattiliitoille  
neuvotella  korkeampia palkkoja. Tämä  johtaa luonnollisesti pienempään työllisyyteen. 
Yhdessä nämä kaksi efektiä aiheuttavat taloudessa tuotantomenetyksiä ja näin 
työllisyystilanteen heikkenemisen (Geroski, Gregg & Van Reenen 1996). Tätä on 
havainnollistettu  tyypillisellä  ammattiliittomalleihin liittyvällä kuviolla 1.1. 

 
 
 

LB

A
B

L

WSi

Ld,c

Ld,i

LA

WSc

P
W

 
 
Kuvio 1.1 Työmarkkinoiden analyysikehikko 
 

Kuvion 1.1 pystyakselilla kuvataan reaalipalkkaa (
P

W
) ja vaaka-akselilla työllisyyttä (L). 

Kuviossa Ld,c on työn kysyntäkäyrä, kun hyödykemarkkinoilla on täydellinen kilpailu. 
Käyrä Ld,i edustaa työn kysynnän ja reaalipalkan välistä relaatiota, kun kilpailu 
                                                        
5 Jatkossa käytetään hinnoittelulisää ja mark-up tekijää toistensa synonyymeinä. Lisäksi 
synonyymejä ovat hinnoitteluvoima ja monopolivoima. 
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hyödykemarkkinoilla on epätäydellinen. Vaihtoehtoisesti käyrää voidaan nimittää myös 
hinnanasetantakäyräksi.  Käyrät WSc ja WSi edustavat puolestaan ammattiliittojen ja 
yritysten välisissä neuvotteluissa syntyvää palkanasetantaa. Käyrä WSc edustaa tilannetta, 
jossa hyödykemarkkinat oletetaan täydellisesti kilpailevaksi ja WSi kuvaa 
palkanasetantaa, kun hyödykemarkkinoilla on  epätäydellinen kilpailu. Käyrien 
positiivinen kulmakerroin perustuu oletukseen, että ammattiliittojen palkkavaatimukset 
nousevat työllisyystilanteen parantuessa. Tämä puolestaan voidaan perustella joko niin, 
että ammattiliiton neuvotteluasema paranee työllisyyden kasvun myötä tai niin, että 
hyvässä työllisyystilanteessa palkankorotuksen aiheuttamat kustannukset ammattiliiton 
jäsenistölle  työttömyyden nousun myötä laskevat. 

Kuviosta  voidaan havaita, että mikäli hyödykemarkkinat ovat epätäydellisesti 
kilpailevat, niin tasapaino työmarkkinoilla on pisteessä A. Jos hyödykemarkkinoilla olisi 
täydellinen kilpailu, tasapaino olisi pisteessä B, jossa työllisyys on korkeammalla 
tasolla.6 Erotus LB – LA mittaa  näin hyödykemarkkinoiden epätäydellisyyden 
työllisyysvaikutusta. Mikäli hyödykemarkkinoiden epätäydellisyyden vaikutukset 
työttömyyteen haluttaisiin selvittää, tulisi   siis tietää,  miten ja kuinka paljon se vaikuttaa 
sekä työn kysyntään että palkanasetantaan. Evaluointi edellyttää kuvion 1.1 mukaisen 
kokonaistaloudellisen työmarkkinakehikon estimointia.   

Hyödykemarkkinoihin liittyen mielenkiintoista on myös se, miten hyödykkeiden 
kysynnässä tapahtuvat  muutokset, nousu- ja laskukaudet, näkyvät työllisyydessä. Totta 
lienee, että noususuhdanteessa työttömyys supistuu. Työmarkkinoiden tasapainomallissa, 
kuviossa 1.1, työllisyyden paraneminen tasolta LA jollekin uudelle tasapainotasolle 
tarkoittaa, että joko reaalipalkka laskee tai, että työn kysyntään vaikuttavat muut tekijät 
reagoivat siten, että työllistäminen on kannattavaa. Yksi tällainen tekijä on  
hinnoittelulisä. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena analysoida sekä tätä   
sopeutumismekanismia että hinnoittelulisän olemassaoloa ja sen vaikutusta työn 
kysyntään. 
 
 
 

1.2 Tutkimuksen rakenne ja keskeiset tulokset 
 
Varsinainen tutkimus koostuu neljästä eri luvusta. Luku 2 pitää sisällään tutkimuksen 
teoreettisen osan ja siinä käsitellään, miten hyödykemarkkinat ja työmarkkinat ovat 
sidoksissa toisiinsa. Lukua voidaan pitää kuvion 1.1 teoretisointina. Siinä keskitytään 
ensinnäkin käsittelemään standardia yritysten voitonmaksimointia tilanteessa, jossa 
hyödykemarkkinoilla on epätäydellinen kilpailu. Optimointi tuottaa yritykselle 
hyödykkeen hinnoittelusäännön, jonka mukaan hinnat määräytyvät tuotannon 
rajakustannusten ja hinnoittelulisän perusteella. Hinnoittelulisä eli mark-up on tekijä, 

                                                        
6 Piste A edustaa tilannetta, että sekä hyödyke- että työmarkkinoilla on epätäydellinen kilpailu kun 
taas piste B tilannetta, jossa ainoastaan työmarkkinoilla on epätäydellinen kilpailu. Käyrien 
siirtymät  on oletettu perustuvan ceteris paribus ajatukseen eli ne kuvaavat ainoastaan 
hyödykemarkkinoiden kilpailun työmarkkinavaikutuksia  
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joka osoittaa kuinka suurta monopolivoimaa yrityksellä on. Täydellisen kilpailun 
tapauksessa hinnoittelulisä on arvoltaan 1, jolloin hinnat ovat rajakustannusten suuruiset.  

Samalla kuin optimointi tuottaa hyödykkeiden hinnoittelusäännön, se tuottaa myös 
yrityksen optimaalisen työnkysyntärelaation. Sen mukaan työpanoksen käytön 
yrityksessä määräävät sekä hinnoittelulisä että reaalipalkka. Molempien muuttujien 
suhteen työn kysyntä on aleneva, eli jos työn kysyntäfunktio kuvataan työllisyys-
reaalipalkka koordinaatistossa kuten kuvassa 1.1, niin hinnoittelulisän nousu siirtää 
funktiota vasemmalle ja lisäksi funktio on reaalipalkan suhteen laskeva. Epätäydellinen 
kilpailu hyödykemarkkinoilla on näin epäedullista työllisyyden kannalta. 

Luvussa 2 käsitellään myös, miten epätäydellinen kilpailu vaikuttaa 
palkanmuodostukseen. Teoreettisena pohjana on ammattiliittomalli, jonka mukaan 
työnantaja ja työntekijät neuvottelevat ensin palkkatason, minkä jälkeen yritykset 
valitsevat palkkatasoa vastaavan optimaalisen työpanoksen määrän.  Koska 
monopolivoima synnyttää yrityksissä monopolivoittoja, niin palkkaneuvotteluissa 
työntekijät pystyvät siirtämään osan tästä palkkoihin. Palkkataso on täten korkeampi 
hinnoittelulisän seurauksena. 7  Työllisyys-reaalipalkka koordinaatistossa 
palkanasetantakäyrä siirtyy vasemmalle (kuvio 1.1).  

Tutkimuksen luvut 3, 4 ja 5 ovat empiirisiä testejä luvun 2 teoreettisille tulemille, ja 
niissä pyritään kartoittamaan sekä reaalipalkan että hinnoittelulisän vaikutuksia työn 
kysyntään Suomen kansantaloudessa. Luvussa 3 testataan reaalipalkan roolia välittää 
hyödykkeiden kysynnässä tapahtuvat muutokset työpanoksen käyttöön. Teoreettisen työn 
kysyntäyhtälön mukaan työn kysynnän määräävät hinnoittelulisä ja reaalipalkka. 
Teoreettisesti hyödykkeiden kysynnällä ei ole itsenäistä roolia, vaan hyödykkeiden 
kysynnässä tapahtuvien muutosten tulisi välittyä työn kysyntään mainittujen muuttujien 
kautta. Mikäli esimerkiksi hyödykkeiden kysynnän nousu nostaa työn kysyntää, tulee 
hinnoittelulisän ja/tai reaalipalkan supistua. Mikäli hinnoittelulisä on vakio, tulee  
reaalipalkan supistua.  Tällöin, kuten Bean (1994) ja Lindbeck, & Snower (1994) ovat 
todenneet, on vaikea löytää perustetta yleisesti hyväksytylle empiiriselle käytännölle, että 
sekä jokin hyödykkeiden kysynnän indikaattori että reaalipalkka sisällytetään samaan 
työn kysyntäyhtälöön. Kuitenkin on osoittautunut, että molemmat muuttujat näyttävät 
selittävän työllisyyden vaihteluita. Näin on myös Suomea koskevissa tehdyissä 
empiirisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi Pehkonen (1990), Holm, Honkapohja & 
Koskela(1994) sekä Tyrväinen (1995) ovat estimoineet Suomen teollisuuden 
aggregaattiaineistolla työpanoksen kysyntäyhtälöitä, joissa sekä reaalipalkka että 
hyödykkeiden kysyntä ovat tärkeitä selittäviä muuttujia. Mielenkiinto kohdistuukin nyt 
siihen, voidaanko reaalipalkalle löytää ylipäätään teorian implikoimaa sopeutujan roolia. 

Reaalipalkan välittäjän roolia testataan Suomen teollisuustason aineistolla. Aineisto 
on neljännesvuosiaineistoa  ja kattaa vuodet 1975 – 1992. Testauksen perustana on idea, 
jonka mukaan hyödykkeiden kysyntä ja reaalipalkka ovat relatoituneet toistensa kanssa, 
                                                        
7 Tulos perustuu siihen, ettei ammattiliitto välitä jäsenistönsä työllistymisestä sinänsä vaan 
ainoastaan yrityksen voitot työntekijää kohti ovat tärkeitä. Kuitenkin voidaan teoretisoida myös 
niin, että mikäli työllisyys on alhaisella tasolla, niin liitolle työllistyminen tulee tärkeämmäksi. 
Tällöin hinnoittelulisän nousu vaikuttaa kahteen suuntaan. Voittojen nousu pyrkii nostamaan 
palkkavaatimuksia mutta samanaikaisesti työllisyyden supistuminen alentaa palkkavaatimuksia.  
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ja tämän tulisi näkyä työn kysynnän joustossa hyödykkeiden suhteen. Tilanteessa, jossa 
reaalipalkan annetaan joustaa samalla, kun hyödykkeiden kysyntä kasvaa, jouston tulisi 
olla suurempi. Työn kysyntäyhtälöt  (joustot) on estimoitu ns. siirtofunktio-malleina. 
Malleissa kullekin eksogeeniselle muuttujalle estimoidaan oma vaikutusmekanismi 
endogeeniseen muuttujaan. Tämä mahdollistaa monipuolisen dynaamisen luonteen koko 
malliin. Estimoinneissa käytettiin kahta eri hyödykkeiden kysyntämuuttujaa, nimittäin 
reaalista bruttokansantuotetta ja Suhdannebarometrista rakennettua uusien tilausten 
lukumäärää peilaavaa muuttujaa. Tällä on pyritty tulosten vahvistamiseen samoin kuin 
sillä, että luvussa on tutkimuskysymystä analysoitu myös muuttujien kausaalianalyysillä. 

Tuloksista voidaan ensinnäkin todeta, että molempien hyödykkeiden kysyntää 
peilaavien indikaattoreiden osalta  jousto pieneni 7 %, kun reaalipalkkaa pidettiin 
kiinteänä verrattuna tilanteeseen, jossa palkka sai vapaasti sopeutua. Koska jousto 
supistui, on se viite siitä, että reaalipalkka todellakin sopeutuu alaspäin hyödykkeiden 
kysynnän kasvaessa. Lisäksi näytti siltä, että palkkamuuttujan sopeutuminen tapahtuu 
niin, että hyödykkeiden hinnat sopeutuvat voimakkaammin kuin nimellispalkat. 

 Hyödykkeiden kysynnän ja reaalipalkan välinen kausaalianalyysi viittasi siihen, että 
ainakin  uusien tilausten lukumäärää voidaan pitää  reaalipalkan vaihteluiden ”syynä”. 
Sen sijaan reaalisen bruttokansantuotteen ja reaalipalkan negatiivista tilastollisesti 
merkitsevää syy-seuraussuhdetta ei voitu todentaa. Kun tuloksia tarkastellaan 
kokonaisuutena, voidaan todeta, että reaalipalkka todellakin joustaa alaspäin 
hyödykkeiden kysynnän kasvaessa. Kuitenkin efekti on kohtalaisen heikko.  

 Estimoitujen siirtofunktioiden perusteella työpanoksen käytön dynamiikasta voidaan 
todeta, että ensinnäkin näyttää siltä, että palkkojen vaikutus  työpanokseen on 
lyhytkestoinen. Reaalipalkkojen nousu supistaa työpanoksen käyttöä ainoastaan kahden 
periodin viiveellä. Toiseksi osoittautui, että käytettyjen hyödykkeiden kysyntämuuttujien 
vaikutustavat olivat täysin erilaiset. Bruttokansantuotteen nousu vaikuttaa  työpanoksen 
käyttöön Suomen teollisuudessa yhden periodin viiveellä ja vaikutus on tästä eteenpäin 
yhden vuoden mittainen. Sen sijaan uusien tilausten lukumäärän kasvu näkyy 
työllisyydessä välittömästi,  ja lisäksi sen vaikutukset ovat hyvin pitkäkestoiset. 

Toimialan taloustieteessä on yritysten välinen epätäydellinen kilpailu yksi 
keskeisimmistä tutkimuksen kohteista (Martin (1992) Hay & Morris (1990)). 
Mielenkiinto kohdistuu teoreettisella tasolla yritysten muodostamien toimialojen 
markkinarakenteisiin ja näiden implikoimiin tasapainoihin. Toisaalta empiirisissä 
tutkimuksissa on keskitytty puolestaan siihen, miten erityyppiset markkinarakenteet 
vaikuttavat yrityksen päätöksentekoon ja tätä kautta yritysten kannattavuuteen. 
Keskeisellä sijalla on  kuitenkin epätäydellisen kilpailun analyyseissa ollut 
hinnoitteluvoiman ja kannattavuuden välinen yhteys, ja muuttujien positiivinen relaatio 
onkin kansainvälisissä empiirisissä tutkimuksissa  todennettu ( ks. esim.Geroski et al. 
1996, Martin 1993). 

Kuten jo edellä todettiin, on hinnoitteluvoiman olemassaolo tärkeää myös työn 
taloustieteen kannalta. Tutkimuksen luvussa 4 testataan hinnoittelulisän olemassaoloa  
suomalaisilla yrityksillä. Erityisesti mielenkiinnon kohteena on, miten hinnoittelulisä 
reagoi hyödykkeiden kysynnässä tapahtuviin muutoksiin.  Hinnoittelulisän olemassaolo 
on Suomen kansantaloutta koskevissa  empiirisissä tutkimuksissa todennettu. Näistä 



 17

voidaan mainita Vaittinen (1995), Martins, Scarpetta & Pilat (1996) ja  Forsman, 
Saarenheimo ja Terviö (1997), joissa toimialatason aineistoilla tehdyissä analyyseissa on 
hinnoitteluvoima todennettu. Koska  tutkimukset poikkeavat toisistaan erilaisen 
toimialaluokituksen, käytetyn aikaperiodin ja myös tutkimusmetodin suhteen,  voidaan 
hinnoitteluvoiman olemassaoloa pitää kiistattomana. Sen sijaan näiden tutkimuksien 
tulokset hinnoitteluvoiman käyttäytymisestä hyödykkeiden kysynnän suhteen ovat 
antaneet ristiriitaisia tuloksia.  Martins et al. (1996) tutkimuksen mukaan hinnoittelulisä 
käyttäytyy Suomessa vastasyklisesti,  Forsman et al. (1997) mukaan käyttäytyminen on 
myötäsyklistä.  

Luvussa 4 kysymystä on tutkittu käyttämällä muista tutkimuksista poiketen 
yritystason paneeliaineistoa. Aineisto on koottu Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen 
ylläpitämästä 500  suurimman suomalaisen yrityksen tilinpäätöstiedoista aikaväliltä  
1986-1995. Mukaan on kelpuutettu ne yritykset, joilta on havainnot kaikilta näiltä 
vuosilta, jolloin aineistoon jäi 92 yritystä. Yritykset edustavat  sekä palvelualojen että 
teollisuuden toimialoja. Kokonaisuutena mukana olevat yritykset kattavat noin 15 % 
koko yksityisestä sektorista jalostusarvolla tai työntekijöiden lukumäärällä mitattuna.  
Tuloksista voidaan ensinnäkin todeta, että yrityksillä on hinnoitteluvoimaa ja  
keskimääräinen  estimoitu hinnoittelulisä asettui välille 1.13-1.20.  Pienimmät 
hinnoittelulisät olivat kaupan alojen yrityksillä. Teollisuustoimialojen yrityksille laskettu 
mark-up oli noin 1.28, joka on samaa suuruusluokkaa kuin mitä Martins et al. (1996) ja 
Forsman et al. (1997) ovat estimoinneissaan saaneet. Hinnoittelulisän syklisyydestä 
voidaan todeta, että estimointitulosten mukaan hinnoittelulisä ei käyttäydy ainakaan 
vastasyklisesti. Sen sijaan tulokset viittaavat, että aineistossa mukana olevilla yrityksillä 
kokonaisuudessaan hinnoittelulisä muuttuu kysyntää myötäillen, ja on näin 
myötäsyklinen.  Eri toimialojen mark-up-termien reagoinnissa näyttää lisäksi olevan  
suurta eroa. Selvimmin myötäsyklinen hinnoittelulisä näytti olevan rakentamisen 
toimialalla. Sen sijaan esimerkiksi metsä-ja metalliteollisuuden  yrityksillä hinnoittelulisä 
näytti olevan täysin riippumaton hyödykkeiden kysynnästä. 

Luvussa 5 on tutkimuksen kohteena se, vaikuttaako hinnoittelulisä ylipäätään mitään 
työpanoksen käyttöön yrityksissä. Teorian mukaan sen tulisi vaikuttaa negatiivisesti. 
Analyysi perustuu dynaamisten työn kysyntäyhtälöiden estimointiin yrityspaneelista ja 
aineisto on sama  kuin luvun 4 estimoinneissa. Kuten hyvin voi ymmärtää, on 
hinnoittelulisän mittaaminen vaikeaa. Niinpä mittaamisessa on tukeuduttu hyvin pitkälle 
siihen, millaisia muuttujia on yleensä käytetty sen approksimaatioina. Muuttujat, joita 
estimoinneissa on käytetty, ovat yritysten lukumäärä toimialoilla, toimialan 
keskittyneisyyden aste ja yritysten markkinaosuus. Hypoteesina on , että yritysten 
lukumäärä nostaa  ja toimialan keskittyneisyyden aste sekä yritysten markkinaosuus 
laskevat työn kysyntää. 

Paneeliaineistosta estimoidut dynaamiset autoregressiiviset mallit vaativat erityistä 
estimointitekniikkaa, sillä viivästetty endogeeninen muuttuja korreloi  mallin 
jäännöstermin kanssa. Yleistetty momentteihin perustuva estimointiperiaate (GMM) on 
usein ollut ratkaisu tähän ongelmaan. Luvussa 5 dynaamiset työn kysyntäyhtälöt on 
estimoitu tällä periaatteella . Tämän lisäksi yhtälöt on estimoitu käyttämällä suurimman 
uskottavuuden estimointiperiaatetta (ML).  Tämä on tehty siksi, että periaate mahdollistaa  
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mallien estimoimisen satunnaiskertoimisina. Tämä taas mahdollistaa sen, että 
dynaamisissa malleissa sekä sopeutumisnopeus (autoregressiivinen osa) että 
eksogeenisten muuttujien vasteet voivat vaihdella yrityksittäin. 

Estimointitulosten mukaan yritysten monopolivoiman kasvu todella supistaa työn 
kysyntää. Erityisesti yritysten lukumäärä osoittautui muuttujaksi, jolla on merkitystä 
työpanoksen käyttöä selitettäessä. Estimointien mukaan toimialoittaisella yritysten 
lukumäärällä on selvä positiivinen vaikutus yksittäisten yritysten työpanoksen käyttöön. 
Myös toimialojen keskittyneisyydellä sekä yritysten markkinaosuudella näytti olevan 
vaikutusta työn kysyntään. Näiden muuttujien vaikutus riippui kuitenkin 
estimointimenetelmästä, joten tulokseen on suhtauduttava varauksellisesti.  

Lisäksi näytti siltä, että hyödykkeiden kysyntä menetti merkitystään työpanoksen 
käytön vaihteluita selitettäessä, kun samanaikaisesti yritysten lukumäärää kontrolloitiin. 
Tämä viittaisi siihen, että kun yritysten tuottamien hyödykkeiden kysyntä kasvaa, niin 
samanaikaisesti toimialoille syntyy uusia yrityksiä, jotka kiristävät kilpailua 
hyödykemarkkinoilla. Tämä taas johtaa hinnoittelulisien supistumiseen ja tätä kautta 
tuotannon ja työpanoksen käytön kasvuun.  

 Lisäksi voidaan vielä todeta, että estimoiduissa yhtälöissä työn kysynnän 
reaalipalkkajousto estimoitui erittäin korkeaksi, suuruudeltaan hieman alle –1 :ksi, kun 
jousto on muissa suomalaisilla aineistoilla tehdyissä tutkimuksissa  estimoitunut 
keskimäärin –0.4 :ksi. ML-periaatteella estimoitujen satunnaiskertoimisien mallien 
mukaan korkeaa joustoa selittävät palvelualojen (kaupan) suuret joustot.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Hyödykemarkkinat, työn kysyntä ja palkanasetanta 
 
Tässä luvussa tarkastellaan  teoreettisesti, miten yritysten epätäydellisesti toimivat 
hyödykemarkkinat vaikuttavat työmarkkinoilla. Luvussa käydään läpi ensinnäkin 
epätäydellisillä hyödykemarkkinoilla toimivan yrityksen optimointikäyttäytyminen  ja 
sen implikaatiot työn kysyntään. Mielenkiinnon kohteena ovat reaalipalkan ja erityisesti 
yritysten hinnoittelulisän sekä hyödykkeiden kysynnän vaikutukset  yritysten 
työllistämispäätöksiin. Toiseksi   luvussa esitellään teoreettisesti myös se, millä tavalla 
epätäydellinen kilpailu hyödykemarkkinoilla vaikuttaa palkkatasoon. 
Palkanmuodostumisprosessin oletetaan perustuvan ammattiliittojen ja yritysten väliseen 
neuvotteluun, jossa osapuolet neuvottelevat palkkatason mutta yrityksille jää 
päätäntävalta työllistämisestä. 
 
 
 

2.1 Yrityksen käyttäytyminen 
 
Oletetaan, että toimialalla on n yritystä, jotka tuottavat homogeenista tuotetta q. 
Yrityksen i tuotanto on qi ja kokonaistuotanto on tällöin Σqi = Qs. Olkoon toimialan 
käännetty kysyntäfunktio 
 

0,0);,( ><= AP
dQPAdQPP    (2.1) 

 
missä P on hyödykkeen hinta ja Qd kysytty määrä. Muuttuja A on puolestaan 
eksogeeninen hyödykkeiden kysyntäindikaattori.8 Oletetaan, että kysyntä on tuotannon 
suuruinen ts. Qd = Qs ≡ Q. Olkoon yrityksen i tuotantofunktio 
 

                                                        
8 Kun kuvitellaan kysyntäfunktio piirretyksi (P, Qd) koordinaatistoon, niin muuttuja A kuvaa 
kysyntäkäyrän asemaa 
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0)(,0)();( <>= LFLFLFq LLLi  (2.2)  
 
jossa L on yrityksen i työpanos. Tietysti yritys käyttää tuotannossaan muitakin 
tuotannontekijöitä  kuten fyysistä pääomaa ja materiaalipanosta, mutta tässä ne jätetään 
notaation yksinkertaistamiseksi käsittelyn ulkopuolelle. Oletuksena näin implisiittisesti 
on, että tuotannon tasoa muuttaakseen yritys sopeuttaa vain työpanosta.  

Yritys maksimoi voittoa ja optimoitava lauseke on muotoa 
 

{ }WLLFAQP −⋅=Π )(),(max    (2.3) 
 
missä W on eksogeeninen nimellispalkka. Optimiehdoksi saadaan 
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jossa  ε−=
⋅
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1
  on kysynnän hintajousto (aggregaattikysynnän) . Termi dQe/dqi on 

konjekturaalinen variaatiotermi (conjectural variation) ja qi/Q on yrityksen 
markkinaosuus.  Variaatiotermi kuvaa yrityksen i odotuksia siitä, miten koko toimialan 
tuotanto muuttuu sen oman tuotannon muuttuessa.  Jos halutaan korostaa muiden 
yritysten reaktioita yrityksen i tuotantopäätöksiin, termi voidaan kirjoittaa muotoon 
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Sijoittamalla kysynnän hintajousto ε ja vi lausekkeeseen (2.5) saadaan  
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 Termin vi perusteella voidaan erotella  tyypilliset talousteorian markkinarakenteet:  
 
1. Jos vi  = Q/qi  kyseessä on kartelli. Yritys odottaa, että markkinaosuudet pysyvät 
toimialalla kiinteinä. 
2. Jos vi = 1 kyseessä on Cournot kilpailu. Yritys odottaa, etteivät muut yritykset muuta 
tuotantosuunnitelmiaan sitä seuraillen. 
3. Jos vi = 0 kyseessä on täydellinen kilpailu. Yritys odottaa, ettei sen päätöksillä ole 
vaikutusta aggregaatti tuotokseen eikä hintatasoon. 
 

Olipa toimialan markkinarakenne mikä tahansa, niin lauseke 2.6) kuvaa yleisesti 
yrityksen optimiehtoa. Jos 2.6) ratkaistaan hinnan P suhteen 

saadaan,

)1(
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Q
iqivLF
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ε

, joka kuvaa tuotetun hyödykkeen hinnoittelusääntöä.10 

nähdään, että hintaan vaikuttaa kaksi eri tekijää: toisaalta tuotannon rajakustannukset  

mitattuna työpanosyksiköissä
LF

W
  ja toisaalta hinnoittelulisä eli mark-up termi 

)1(

1

Q
iqivim
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ε

, missä 10 <⋅≤
Q
iqiv

ε
. Koska työn rajatuotoksen käänteisluku kuvaa 

tuotannon yhden yksikön muuttamiseen vaadittavan työpanoksen muutosta eli 
                                                        

9 Lauseke voidaan kirjoittaa myös WiFP L =−⋅ )1(
ε

θ
, missä θ==kuvaa joustomuotoisena 

yrityksen odotuksia koko toimialan reagoinnista. 
10 Toinen tapa ajatella yrityksen optimointikäyttäytymistä on olettaa yrityksen valitsevan 
voitonmaksimoivan hinnan. Oletetaan, että koko markkinoiden kysyntäfunktio on P(Q, A) ja 
yrityksen kysyntäfunktio puolestaan q(Pi), missä Pi on yrityksen valitsema hinta hyödykkeelle. Nyt 
Q=Q(q(Pi), A), jolloin yrityksen voitonmaksimi saadaan lausekkeesta  max P(Q(q(Pi)), A)q(Pi) -
WL(q(Pi)). Ajatuksena on, että valitessaan hyödykkeelle optimaalista hintaa, yritys samalla määrää  
tuotantonsa tason. Se on puolestaan osa koko markkinoiden tuotantoa, ja tämä lopulta määrää 
vallitsevan tasapainohinnan. Ensimmäisen kertaluvun ehdoksi saadaan 
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joka on identtinen lausekkeen 1.5) kanssa. 
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idq

dL

LF
=

1
, voidaan rajakustannukset kirjoittaa myös tuotantoyksiköissä 

idq

dLW
iMC

⋅
= .  Hintataso on selvästi rajakustannusten suhteen kasvava. Sekä  

palkkatason nousu, että tuotannontason nousu (vähenevät rajatuotot) johtavat 
korkeampaan hintatasoon. Toisaalta myös mark-up-termin suhteen hintataso on kasvava. 
 
 
 

2.2 Hyödykkeiden kysyntä ja työpanos 
 
Sen lisäksi, että yrityksen optimointikäyttäytymisestä voidaan johtaa hyödykkeen 
hinnoittelusääntö, voidaan siitä johtaa myös työpanoksen optimaalinen käyttö. 
Ratkaisemalla  lauseke 2.6) työpanoksen suhteen saadaan 
 

)(1

P
WmFL iL ⋅= − . (2.7) 

 
Työpanoksen määrä riippuu sekä reaalipalkasta, että markkinatilanteesta 
hyödykemarkkinoilla. Koska tuotantoon on oletettu vähenevät rajatuotot, on kysyntä 
molempien muuttujien suhteen on laskeva. Täydellisen kilpailun vallitessa mi = 1, jolloin 
työpanos riippuu ainoastaan reaalipalkasta. Nähdään siis, että epätäydellinen kilpailu  
( 1>

i
m ) supistaa työpanoksen käyttöä yrityksissä. 

Hyödykkeiden kysyntä  on lausekkeessa (2.1)  pelkistetty   kysyntäfunktioon 
),( AQPP = ,  joka  kertoo  millä hinnalla (P) tietty hyödykemäärä(Q) ostetaan, kun 

ulkoiset (eksogeeniset) kysyntäolosuhteet (A) ovat tietyllä tasolla. Lisäksi on määritelty, 
että kun kysyntäolosuhteet paranevat, entinen hyödykemäärä voidaan myydä 
korkeammalla hinnalla. Kun toisaalta tiedetään, että hintataso on määräämässä 
työpanoksen reaalikustannusta, reaalipalkkaa, ymmärretään että hyödykkeiden kysyntä ja 
työpanoksen käyttö riippuvat toisistaan  hintatason kautta. Formaalisti tämä nähdään 
komparatiivisesta statiikasta.  

Voitonmaksimiehto oli muotoa W
mLFAQP =⋅
1

),( .11 Differentioimalla tätä 

muuttujan (A) suhteen saadaan  
 

                                                        
11 Yksittäiseen yritykseen viittaava alaindeksi on tässä jätetty pois. 
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Lausekkeen nimittäjässä oleva termi on voitonmaksimoinnin toisen kertaluvun ehto, 

jonka tässä oletetaan olevan voimassa ts. 
�
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�
++
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P
LFLLF

m
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∂

∂

∂
∂ 111

< 0. 

Hyödykkeiden kysyntämuutokset vaikuttavat siis samansuuntaisesti työpanokseen ja 
vaikutukset kanavoituvat  reaalipalkan laskun kautta. Tämä on helppo ymmärtää 

tarkastelemalla voitonmaksimi ehtoa W
mLPF =⋅
1

. Annetulla  nimellispalkkatasolla  

kysyntämuutokset vaikuttavat sekä rajatuotokseen että hintatasoon. Kysynnän kasvu lisää 
työpanoksen käyttöä, jolloin F

L
 supistuu ja samanaikaisesti P nousee, jolloin optimiehto 

toteutuu. Seurauksena on täten korkeampi tuotanto ja työllisyys sekä alempi 
reaalipalkkataso. Saman asian kertoo tietysti myös lausekkeen (2.8) osoittajan termi 
∂P/∂A,  jonka on oltava nollaa suurempi, jotta epäyhtälö toteutuisi.  

 Oletetaan hetkeksi, että lauseke (2.7) kuvaa työllisyyden määräytymistä 
kokonaistalouden tasolla. Tällöin lauseke (2.8) kuvaisi kokonaistalouden tasolla 
hyödykkeiden kysynnän ja työllisyyden välistä relaatiota. Siitä, että reaalipalkka 
sopeutuu vastakkaiseen suuntaan kuin hyödykkeiden kysyntä, käytetään kirjallisuudessa 
yleisesti nimitystä  reaalipalkan  vastasyklisyys (ks. esim. Carlin & Soskice 1990, Layard, 
Nickell & Jackman 1991, Lindbeck 1994). Usein se liitetään makrotaloustieteessä 
keynesiläiseen kysyntäjohteiseen talouspolitiikkaan, sillä esimerkiksi ekspansiivisen 
finanssipolitiikan työllisyysvaikutukset perustuvat lausekkeen (2.8) mukaan nimenomaan 
reaalipalkan vastasyklisyyteen. Ilmiönä se on kuitenkin jossain määrin intuition vastainen 
ja empiirisesti kyseenalaistettu, sillä tarkoittaahan tulos  sitä, että laskusuhdanteessa 
työpaikkansa säilyttäneillä työntekijöillä  reaalipalkat nousevat. Tällöinhän 
laskusuhdanne olisi näille henkilöille tavoiteltava maailmantila. Toisaalta taas 
noususuhdanteessa palkat pyrkivät laskemaan.  

 Kun hyödykemarkkinat ovat epätäydellisesti kilpaillut, niin on mahdollista , että  
mark-up-tekijä ei olekaan vakio, vaan se joustaa hyödykkeiden kysyntävaihtelujen 

mukaan. Jos tämä sallitaan, niin  optimilausekkeesta W
mLFAQP =
1

),(  saadaan  
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Nähdään, että jos 0
1

>
∂

∂

A
m  on (2.9) suurempi kuin (2.8). Toisin sanoen, jos mark-up- 

tekijä m  on vastasyklinen samoin kuin reaalipalkka, hyödykkeiden kysynnän muutokset 
näkyvät voimakkaammin työpanoksessa.   Toisaalta, jos mark-up termi olisi 
myötäsyklinen, eivät hyödykkeiden kysynnän muutokset näkyisi niin voimakkaasti 
työpanoksessa. Lisäksi, jos mark-up-termi on vastasyklinen, on täysin mahdollista, että 
reaalipalkka voi olla jopa myötäsyklinen tilanteessa, jossa hyödykkeiden kysynnän nousu 
vaikuttaa positiivisesti työpanokseen. Kun lausekkeessa (2.9) hyödykkeiden kysynnän ja 
hintatason välinen positiivinen riippuvuus perustuu yrityksen optimointiprosessissa 
kasvaviin rajakustannuksiin, niin luonnollinen kysymys on tietysti se, miksi 
hinnoitteluvoima reagoisi hyödykkeiden kysyntään.   
 
 
 

2.2.1 Hinnoittelulisän syklisyys 
 
Yksinkertaisin selitys sille, että hinnoittelulisä vaihtelee hyödykkeiden kysynnän mukaan 
on, että hyödykkeiden kysynnän hintajousto ei ole vakio. Rotemberg & Woodford (1999) 
mukaan tämä voi johtua kahdesta seikasta. Ensinnäkin yksinkertaisesti   siitä, että 
kuluttajien preferensseistä johdettu kysyntäfunktio omaa vaihtelevan hintajouston. Jos 
kysyntäfunktio olisi esimerkiksi lineaarinen  AaPaaQ 210 +−= , olisi jousto muotoa 

AaPaa

Pa

210

1
+−

−
=ε , jolloin kysynnän kasvu nostaa (itseisarvona) joustoa, jolloin 

mark-up-termi kokonaisuudessaan supistuu. Toisin sanoen tällöin lausekkeessa (2.9) 

termi 
A
m

∂

∂ 1
 on positiivinen. Toinen syy, miksi jousto ei olisikaan vakio, on, että 

hyödykkeiden kysynnän rakenne muuttuu. Jos hinnoittelulisän oletetaan olevan 
vastasyklinen, niin kysynnän rakenne muuttuu niiden hyödykkeiden suuntaan, joiden 
kysyntä on hintajoustavaa. Tämä syy liitetään tavallisesti makrotalouden tasolla 
tarkasteltuun hinnoittelulisän syklisyyteen.12 Kuitenkin samaa logiikkaa voidaan  soveltaa 

                                                        
12 Esimerkiksi Bils (1987) on esittänyt, että yksityisen kulutuksen rakenne muuttuu suhdanteiden 
mukaan niin, että kulutus on joustavampaa korkeasuhdanteessa kuin matalasuhdanteessa. Lindbeck 
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yritystasolla ja ajatella, että yritysten tuottaman yhdistelmähyödykkeen sisältö muuttuu 
kysynnän voimakkuuden mukana. 

Kysynnän hintajouston muutokset hinnoittelulisässä ovat hyvin pitkälle yritysten 
kannalta eksogeenisia. Sen sijaan strategiseen käyttäytymiseen perustuvat 
hinnoittelulisien vaihteluita selittävät mallit tekevät hinnoittelulisästä endogeenisen 
tekijän. Tällaisia ovat mallit, joissa yritysten välistä kilpailua  ja kilpailua asiakkaista on 
tarkasteltu intertemporaalisena optimointina. Yritysten välisen kilpailun 
intertemporaaliseen kilpailuun perustuvan mallin ovat esittäneet Rotemberg & Saloner 
(1986) (kts. myös Rotenberg & Woodford (1999). Mallin keskeinen ajatus on, että 
yritykset toimivat implisiittisessä yhteistyössä. Mallissa yritysten yhteistyötä ylläpitää 
uhka siitä,  että jos joku yrityksistä laskee hintatasoa,( joka nostaisi ko. yrityksen lyhyen 
aikavälin voittoja) johtaa hintasotaan, joka puolestaan supistaa pitkän aikavälin 
(tulevaisuuden) voittoja. Tämän takia odotetun hyödykkeiden kysynnän kasvun tuoma 
tulevaisuuden voittojen nousu pienentää yritysten insentiiviä poiketa kartellista. Tällöin 
yritysten on kannattavaa toimia implisiittisessä yhteistyössä. Tämä puolestaan tarkoittaa  
tämänhetkisiä korkeita hinnoittelulisiä. Vastaavasti  tämänhetkisen kysynnän nousu 
suhteessa tulevaisuuden kysynnän tuomiin voittojen nykyarvoon kasvattaa insentiiviä 
livetä kartellista. Tällöin implisiittisessä yhteistyössä olevat  yritykset toimivat  
korkeasuhdanteen aikana enemmän kilpailullisesti eli yhteistyö on vastasyklistä, jolloin  
myös hinnoittelulisä on vastasyklinen. Toisaalta Green & Porter (1984) toteavat, että 
mikäli yrityksillä on epävarmuutta vallitsevasta hintatasosta, niin todennäköisemmin 
hintasota syttyy heikon kysyntäolosuhteen tilanteessa. Tällöin kilpailu muuttuu 
myötäsykliseksi.    

Hinnoittelulisä voi reagoida myös silloin, kun yritykset kilpailevat  
markkinaosuuksistaan (tai asiakkaistaan). Perusidea  on, että yritykset optimoivat 
intertemporaalisesti ottamalla huomioon sen, että nykyisellä hinnoittelulla vaikutetaan 
sekä tämänhetkiseen, että tulevaisuuden markkinaosuuteen. Tällöin markkinaosuutta tai 
asiakkaiden lukumäärää voidaan pitää eräänlaisena investointina.  Tämäntyyppisen 
mallin on esittänyt Phelps (1989). Mallin mukaan investointikustannukset syntyvät, kun 
yritykset pyrkivät lisäämään tulevaisuuden markkinaosuuksiaan tai asiakkaiden 
lukumäärää nykyisellä alhaisella hinnoittelulla.  Alhainen hintataso vaikuttaa laskevasti 
tämän hetken voittoihin. Investoinnin tuotot syntyvät tulevaisuuden markkinaosuuden 
kasvusta. Se, että investoinnin tuotot realisoituvat, perustuu oletukseen, että asiakkaat 
tulevat jossain määrin yritysuskollisiksi tai että asiakkailla on kustannuksia vaihtaa 
yritystä (Klemperer 1995).13 Nykyinen hinnoittelupäätös on täten optimointiongelma sen 
välillä, kasvattaako markkinaosuutta tulevaisuudessa (laskemalla hintaa nyt) vai 
pienentääkö asiakaskuntaa nykyhetkessä (nostamalla hintaa nyt). Tämän perusteella 
hinnoittelulisä  riippuu  diskontatuista tulevaisuuden myynneistä kertyvistä voitoista 
kuten myös tämänhetkisistä myynneistä. Jos diskontatut tulevaisuuden voitot ovat 
                                                                                                                                          
(1994) puolestaan on esittänyt, että julkiset menot ovat kokonaiskysynnän komponentti, joka 
muuttaa kysynnän hintajoustoa. 
13  Kustannukset voivat syntyä esimerkiksi 1) uusien ja vanhojen tuotteiden yhteensopivuudesta, 2) 
uusien tuotteiden käytön opettelusta, 3) uusien tuotteiden laadun epävarmuudesta tai 4) 
psykologisista ei-taloudellisista merkkiuskollisuus kustannuksista. 
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korkeat, yritys hyötyy laskemalla hintaa eli supistamalla hinnoittelulisää rakentaakseen 
suurta asiakaskuntaa. Toisaalta, jos tämänhetkinen kysyntä on voimakasta suhteessa 
diskontattuihin tulevaisuuden voittoihin, yrityksen insentiivi on nostaa mark-up-tekijää. 
Näin ollen tämän teorian mukaan hinnoittelulisä myötäilee hyödykkeiden kysyntää eli 
tulema on päinvastainen edellä olleeseen yritysten väliseen implisiittiseen yhteistyöhön 
perustuvassa mallissa. Kuitenkin molemmille malleille on yhteistä, että ne perustuvat 
intertemporaaliseen optimointiin jolloin sekä tämänhetkiset että tulevaisuuden tuotot ja 
kustannukset ovat päätöksenteon pohjana. Tällöin hinnoittelulisään vaikuttaa myös 
itsenäisesti diskonttokorko. Koron nousu tekee nykypäivän houkuttelevammaksi 
yrityksille, jolloin se vaikuttaa kohottavasti hinnoittelulisiin.14 

Täysin toisenlainen näkökulma hinnoittelulisän käyttäytymiseen asiakkaista 
kilpailuun perustuvassa mallissa saadaan olettamalla, että rahoitusmarkkinat toimivat 
epätäydellisesti 15 Epätäydellisen informaation vallitessa yritysten rahoitusrakenne voi 
toimia luotettavuuden signaalina rahoittajille. Tällöin rahoittajien epätäydellinen 
informaatio yrityksistä ja yleinen tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus saavat rahoittajat 
vaatimaan  erilaisia vakuuksia. Tämä johtaa likviditeettirajoituksiin, jolloin yritysten  
ainut rahoitusmuoto on tulorahoitus. Jos hyödykkeiden kysyntä on vähäistä, niin yritysten 
kassavirrat ovat matalat.  Kun ulkoista rahoitusta ei ole saatavilla ja yritysten on 
suoriuduttava velvoitteistaan, esimerkiksi veloistaan, niin yritysten insentiivi on luopua 
markkinaosuus kilpailusta ja yrittää hintoja nostamalla kohottaa voittojaan.  Tämän 
seurauksena hinnoittelulisä käyttäytyykin vastakkaisesti hyödykkeiden kysyntään 
nähden.16 

Kirjallisuudessa esitetty  vaihtoehto hinnoittelulisien sykliselle käyttäytymiselle on 
vielä se, että yritysten lukumäärä vaihtelee hyödykkeiden kysynnän myötä (ks. Lindbeck 
ja Snower (1987), Lindbeck (1992), Portier (1995) ja Rotemberg & Woodford (1999). 

Mark-up temi on edellä määritelty 
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. Jos oletetaan toimialalle  

Cournot-kilpailu ja vielä yritykset identtisiksi, mark-up-termi tulee muotoon 
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,  missä n on yritysten lukumäärä. Mark-up-termi on selvästi yritysten 

lukumäärän suhteen vähenevä. Jos hyödykkeiden kysynnän kasvu nostaa markkinoilla 

                                                        
14  Koron merkitystä hinnoitteluun ovat suomalaisella aineistolla  testanneet Honkapohja & Koskela 
(1999). Estimoinnit puolsivat koron positiivista efektiä hintatasoon.  
15 Ks. esim. Chevalier & Scharfstein (1996) Rotemberg &  Woodford (1999). 
16 Honkapohjan & Koskelan (1999) tutkimus suomalaisella aineistolla osoitti yritysten 
velkaantumisen vaikuttavan niiden hinnoitteluun 
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olevien yritysten voittoja, niin tämä voi houkutella alalla uusia yrityksiä, jolloin 
hinnoittelulisä supistuu.17  
 
 
 

2.2.2 Normaalikustannushinnoittelu 
 
Edellä nähtiin, että hinnoitteluvoiman sopeutuminen on yksi potentiaalinen selitys sille, 
ettei reaalipalkkojen tarvitse laskea, kun hyödykkeiden kysyntäolosuhteet ovat suotuisat. 
Muita mahdollisia selityksiä ovat ensinnäkin se, että yritykset käyttävät jotain muuta kuin 
rajakustannushinnoittelua ja toisena, että rajakustannukset eivät olisikaan kasvavat vaan 
vakioiset (Mankiew 1992, Stiglitz 1991). 

Eräs rajakustannushinnoittelun vaihtoehto on,  että yritykset hinnoittelisivat 
tuotantonsa pitkän aikavälin keskimääräiskustannuksiin perustuen (Mankiew 1992, 
Carlin & Soskice 1990, Layard & Nickell 1986). Näitä kustannuksia kutsutaan yleisesti 
myös normaalikustannuksiksi. Perusperiaate tällaisessa hinnoittelumallissa on, että 
yrityksissä voidaan määritellä pitkän aikavälin ”normaali” työn tuottavuuden taso (voi 
vastata esim. normaalia kapasiteetin käyttöastetta) ja määritelmällisesti sen oletetaan 
olevan lyhyellä aikavälillä kiinteä. Hinnoittelu perustuu näin pitkän aikavälin 
tuottavuuskehitykseen, jolloin lyhyellä aikavälillä tapahtuvat tuotannon muutokset eivät 
näy hintatasossa.18 Itse hinnoittelu on vastaavaa mark-up hinnoittelua, kuten edellä ollut 
rajakustannushinnoittelu, mutta kustannukset, joiden päälle mark-up asetetaan, ovat nyt 
pitkän aikavälin keskimääräiset kustannukset. 

Työpanoksen normaalit yksikkökustannukset voidaan määritellä 
)(

)(

L
Q
W

Q

L
W =⋅ , 

missä )(
L

Q
 on jokin "normaali" työn tuottavuuden taso, joka on lyhyellä aikavälillä 

kiinteä. Sen sijaan, että yritysten hinnoittelusääntö olisi MCm
LF

W
mP ⋅=⋅=  se onkin 

nyt  
)( L

Q
W

P ⋅= ω , missä ω on mark-up-tekijä. Mark-up-tekijä riippuu samoista tekijöistä 

kuin m eli kysynnän elastisuudesta, yrityksen markkinaosuudesta ja yritysten välisestä 
yhteistyöstä. Näiden lisäksi tekijään vaikuttavat tuotannon kiinteät kustannukset.  

                                                        
17 Portier (1995) tarkasteli myös mahdollisuutta, että mark-up ei supistu ainoastaan uusien yritysten 
takia vaan myös alalletulon uhan myötä. Jo markkinoilla olevat yritykset laskevat hintojaan 
estääkseen uusien yritysten tulon markkinoille. 
18  Kun lähtöoletuksena on yritysten voitonmaksimointi, niin  tämäntyyppinen hinnoittelu voisi 
perustua esimerkiksi intertemporaaliseen optimointiin, missä hintojen sopeuttaminen lyhyellä 
aikavälillä aiheuttaa äärettömän suuret kustannukset.( Vrt. luku 5, jossa on esitelty kvadraattisiin 
sopeuttamiskustannuksiin perustuva  työpanoksen   optimointimalli on .)    



 28

 

Nyt jos sekä ω  että 

L
Q
W

 ovat vakioita, eivät hyödykkeiden kysynnässä tapahtuvat 

vaihtelut  näy hintatasossa19. Seurauksena kuitenkin on, että hinnoittelulisän   m tulee 
supistua tuotannon kasvaessa, jotta kysyntävaihtelut näkyisivät työpanoksessa.20 Tämä on 
seurausta kasvavista rajakustannuksista. Koska toisaalta hintatason vakioisuus implikoi 
reaalipalkan vakioisuutta, niin ainut kanava, joka kytkee optimaalisesti käyttäytyvän 
yrityksen hyödykemarkkinat työpanokseen, on nimenomaan mark-up-termi m. 

Kaiken edellä olleen tarkastelun pohjalla yksi keskeinen olettamus on työpanoksen 
vähenevä rajatuotos. Tämä  implikoi sekä kasvavat rajakustannukset, että reaalipalkan 
suhteen laskevan työn  kysyntäfunktion. Jos rajatuotos olisi vakio, niin työn 
kysyntäfunktio olisi horisontaalinen, mikä puolestaan tarkoittaisi äärettömän suurta 
työpanoksen reaalipalkkajoustoa. Tässä tarkastelussa, missä pääomapanos on oletettu 
kiinteäksi tai ennalta määräytyneeksi, on vähenevän rajatuotoksen oletus kaiketi ainut 
mahdollinen. 
  
 
 

2.3 Palkkojen asetanta 
 
Edellä on tarkasteltu työn kysyntää  ja sen riippuvuutta yrityksen hyödykemarkkinoista. 
Sen lisäksi, että yritysten hinnoitteluvoima jo sinällään supistaa työn kysyntää, voi se 
vaikuttaa  työmarkkinaan myös palkanmuodostuksen kautta. Tarkastellaan seuraavaksi 
tätä mahdollisuutta.  Teoreettiseksi perustaksi otetaan nyt jo työn taloustieteen alueella 
standardiksi muodostunut  palkanasetantateoria, jossa palkoista päätetään työnantaja-ja 
työntekijäin välisissä neuvotteluissa21. Oletetaan, että yrityksissä  työntekijötä 
                                                        
19 Normaalikustannushinnoittelun perustana ovat pitkän aikavälin keskimääräiskustannukset, 
jolloin lyhyen ajan työn tuottavuuden muutokset eivät vaikuta hyödykkeiden hinnoitteluun. Jos 
kuitenkin oletetaan, että hinnoittelu on keskimääräiskustannushinnoittelua mutta sallitaan, että 
hinnat reagoivat myös lyhyen aikavälin kustannusmuutoksiin, niin kysynnän vaihtelut näkyvät 

hintatasossa. Tämä nähdään helposti seuraavasta. Oletetaan, että 

L
Q
W

P ⋅= ω  mutta nyt Q/L 

muuttuu tuotannon myötä eli tuotannon kasvaessa Q/L supistuu (vähenevien rajatuottojen oletus). 
Tällöin keskimääräiset kustannukset kasvavat tuotannon kasvaessa, jolloin vakioisen mark-upin 
olemassaolo takaa sen, että hintataso nousee. Hintatason ja tätä kautta myös työpanoksen 
käyttäytyminen on täten vastaavaa kuin rajakustannushinnoittelussa. 
20. Edellä tarkasteltiin teoreettisia malleja, joilla hinnoittelulisän (m) vaihteluja on pyritty 
selittämään. Rotemberg  & Woodford (1999) ovat  lisäksi esittäneet, että  vaihtelut voivat olla 
seurausta myös hitaasta hintojen sopeutumisesta eli hintajäykkyyksistä. 
Normaalikustannushinnoittelua voidaan näin  pitää itse asiassa ääripään esimerkkinä 
hintajäykkyysistä (ks. alaviite 18). 
21 Ks. esim. Layard  et al. (1991), Bean (1994).  Vaikka teoria esitetäänkin tässä ikään kuin 
neuvottelut tapahtuisivat yritystasolla, samaa teoriaa  voidaan soveltaa myös toimiala- tai 
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neuvotteluissa edustaa liitto, jonka jäsenmäärä on M ja jonka tavoitteita voidaan kuvata 
lineaarisella hyötyfunktiolla  U(W, L) = L(W)W+(M-L(W))R , missä W  on palkkataso, 
L(W) on yrityksen  työn kysyntäfunktio ja R työttömien liiton jäsenten saama tulo. 
Hyötyfunktion mukaan  sekä palkkatason nousu että työllisyyden paraneminen ovat liiton 
kannalta tavoiteltavia asioita. Yrityksen tavoitteita voidaan  puolestaan kuvata yrityksen 
voittofunktiolla Π(W). Oletetaan vielä, että palkkaneuvottelut toimivat right-to-manage-
ajattelun mukaan, ts. osapuolet neuvottelevat palkasta W, ja sopimukseen päädyttäessä 
yritykset päättävät tämän jälkeen yksipuolisesti työllisyydestä. Neuvottelujen ratkaisu 
saadaan formaalisti muodosta  
 

ββ ~1~
*))((*)),(()( −Π−Π−=Ω WULWUWMax

W
  (2.10) 

  
missä U* ja Π* ovat neuvottelijoiden uhkapisteet ja β~  kuvaa liiton neuvotteluvoimaa. 
Binmore, Rubinstein & Wolinsky (1986) ovat esittäneet strategiseen neuvotteluun 
perustuen kaksi eri tulkintaa neuvotteluvoimalle.  Tulkinnat perustuvat neuvottelijoiden 
kahteen eri  insentiiviin päästä sopimukseen. Ensimmäinen insentiivi perustuu 
neuvottelijoiden aikapreferensseihin ja toinen uhkaan, että neuvottelut kariutuvat ilman 
sopimusta. Aikapreferensseihin perustuvassa strategisessa neuvottelumallissa β~  kuvaa 
liiton aikapreferenssiä suhteessa yrityksen aikapreferenssiin: mitä matalampi se on, sitä 
vahvempi liiton neuvotteluvoima, koska yritys on kärsimättömämpi pääsemään 
sopimukseen.  

Neuvottelujen kariutumiseen perustuvassa mallissa β~ kuvaa liiton käsitystä 
neuvottelujen kariutumisen todennäköisyydestä: mitä todennäköisempänä liitto pitää 
neuvottelujen kariutumista, sitä heikompi se on. Neuvotteluvoiman tulkinta puolestaan 
vaikuttaa suoraan siihen, miten neuvottelujen uhkapisteitä tulkitaan. 
Aikapreferenssimallissa  uhkapisteet kuvaavat neuvotteluratkaisun viivästymisestä 
johtuvaa tilannetta. Neuvottelujen kariutumismallissa liiton uhkapiste pitää sisällään 
yrityksen ulkopuoliset optiot liiton jäsenille ja yrityksen uhkapiste kuvaa voittoja, kun 
liiton jäsenet ovat jättäneet yrityksen. 

Olkoonpa strateginen neuvottelumalli kumpi hyvänsä, oletetaan yksinkertaisuuden 
vuoksi, että liiton  uhkapisteessä  sen  jäsenet saavat vaihtoehtoisen tulon R ts. U* = M⋅R. 
ja että yrityksen uhkapisteessä voitot ovat nolla ts Π* = 0. Tällöin Nash-
neuvotteluratkaisu  saadaan maksimoimalla nimellispalkan suhteen lauseketta  
 

ββ ~1~
)()))((()( −Π−=Ω WRWWLW . (2.11) 

  
Ensimmäisen kertaluvun ehdoksi saadaan  
 

                                                                                                                                          
makrotasolla. On syytä esimerkiksi Suomen osalta muistaa, että palkoista  neuvotellaan sekä 
keskitetysti, jolloin syntyvät sopimuspalkat, että  yritystasolla, jolloin syntyvät palkkaliukumat. 
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missä 
β

β
β ~1

~

−
= . Koska yritys  valitse työpanoksensa vapaasti niin,  että  voitot 

maksimoituvat, ΠW = -L. Käyttämällä tätä ehtoa ja ratkaisemalla lauseke (2.12) palkan 
suhteen saadaan 
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 (2.13) 

 
Edelleen, koska Π/L = [P{Q(q(P), A)}q(P) - WL(q(P)]/L = W[(P/W)(q/L)-1] ,missä Q on 
koko toimialan tuotanto ja q kyseisen yrityksen tuotanto (vrt. alaviite 8), ja yritysten 
voiton maksimoinnin mukaan  P = mW/FL saadaan 
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 (2.14) 

 
missä α = FLL/q  on tuotannon jousto työpanoksen suhteen. Lauseke (2.14) kuvaa 
yrityksen voittoja työntekijää kohti ja  on helppo  nähdä, että ne ovat sitä suuremmat mitä 

suurempi on hinnoittelulisä m. Merkitään vielä lausekkeessa (2.13)  termiä 
L
WL

 = γ/W, 

missä  γ = LWW /L on työpanoksen  palkkajousto. Sijoittamalla tämä ja lauseke (2.14) 
lausekkeeseen (2.13) saadaan 
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Yhtälö (2.15) määrittelee palkanasetantakäyrän (WS-käyrän) ja sen mukaan palkkataso 
riippuu  vaihtoehtotulosta R, työtekijöiden suhteellisesta neuvotteluvoimasta β 

(
β

β
~1

~

−
= ), tuotannon työpanosjoustosta α;  työpanoksen palkkajoustosta γ; ja 

hinnoittelulisästä m. Selvästi vaihtoehtotulon ja neuvotteluvoiman nousu nostavat 
palkkatasoa.22 Sen sijaan tuotannon työpanosjouston kasvu laskee palkkaa. Mitä 
                                                        
22   Aggregaattitarkastelussa WS-käyrä kuvataan  tavallisesti niin, että palkat riippuvat 
negatiivisesti työttömyydestä. Tämä  voidaan perustella joko  vaihtoehtotulon  tai 
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joustavampaa tuotanto on työpanoksen suhteen, sitä suurempi on yrityksen voittojen 
supistuminen palkkojen nousun ja tätä kautta työpanoksen vähenemisen kautta. Tämän 
takia työntekijät alentavat palkkavaatimuksiaan. Myös työn palkkajouston itseisarvon 
kasvu laskee palkkatasoa, koska suuret palkkavaatimukset tarkoittavat työntekijöiden 
kannalta yhä suurempaa työpanoksen vähenemistä. Tarkastellaan seuraavassa lähemmin 
hinnoittelulisän ja yleensä koko hyödykemarkkinoiden vaikutusta palkanmuodostukseen. 
 
 
 

2.3.1 Palkanasetanta ja hyödykemarkkinat 
 
Lausekkeen (2.15) mukaan yrityksen hyödykemarkkinat vaikuttavat 
palkanmuodostukseen suoranaisesti vain hinnoittelulisän myötä. Lausekkeesta (2.15) 
saadaan  
 

2))1(1( −−
=
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−∂

αγβ
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β

mm
W

RW

 > 0 (2.16)  

 
Tämän perusteella työntekijät pystyvät neuvotteluprosessin tuloksena saamaan osan 
yrityksen voitoista itselleen. Sen lisäksi, että hinnoittelulisät supistavat työn kysyntää, 
kuten edellä on nähty, ne vaikuttavat nostavasti palkkatasoon ja näin edelleen supistavat 
työpanoksen käyttöä.  

Lausekkeen (2.13) ja lausekkeen (2.14) perusteella voidaan päätellä, että 
hinnoittelulisän ja palkkojen positiivinen riippuvuus syntyy siitä, että liitto pystyy 
neuvottelemaan työntekijää kohti syntyvää voittoa työntekijöille. Näin ollen 
työntekijöiden lukumäärällä sinällään ei ole suoraa palkkavaikutusta. Jos siis esimerkiksi 
työntekijöiden lukumäärä voimakkaasti supistuu, liitto ei tähän reagoi ennen kuin 
yrityksen voitot työpaikkansa säilyttäneitä kohti supistuvat.23  

Jos tätä pidetään mallin ei- toivottuna ominaisuutena, voidaan tietysti teoretisoida, 
että hinnoittelulisä vaikuttaa työn kysynnän palkkajoustoon. Jos oletetaan, että 
palkkajousto kasvaa itseisarvoltaan hinnoittelulisän myötä, niin työntekijöiden 
palkkavaatimukset alenevat. Tämä johtuu siitä, että palkkajouston nousu tarkoittaa  
suurempaa työpanoksen reagointia palkkojen nousulle. Tällaisessa mallissa  

                                                                                                                                          
neuvotteluvoiman avulla. Vaihtoehtotulon voidaan ajatella  riippuvan työttömyyskorvauksen ja 
liiton jäsenten vaihtoehtoisen työpaikan palkan todennäköisyyksillä painotetusta keskiarvosta. 
Todennäköisyyteen päätyä työttömäksi vaikuttaa varmasti vallitseva yleinen työllisyystilanne. 
Tämä luonnollisesti vaikuttaa neuvoteltuun palkkaan. Voidaan myös ajatella, että liiton 
neuvotteluvoima vähenee työttömyyden myötä. Teoria on tässä on kuvattu  ikään kuin neuvottelut 
tapahtuisivat yritystasolla, jolloin neuvotteluvoiman voisi olettaa riippuvan yrityksen 
työntekijöiden lukumäärästä.  
23 On tietysti mahdollista, että liiton neuvotteluvoima muuttuu ja tämä vaikuttaa 
palkkavaatimuksiin. 
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hinnoittelulisä vaikuttaa  kahteen päinvastaiseen suuntaan palkkaneuvotteluissa. 
Samanlainen efekti syntyy, kun oletetaan kuten Layard et. al.(1991), että 
palkkaneuvotteluihin liittyy epävarmuutta. 24 Oletetaan nyt, että palkkaneuvottelut ovat 
dynaaminen ilmiö ja palkoista sovitaan "periodin" alussa. Tällöin  palkkasopimuksiin 
liittyy epävarmuutta tulevan periodin taloudellisesta kehityksestä. Oletetaan, että 
epävarmuus liittyy odotettuun työn kysyntään Le ja odotettuihin voittoihin Πe .  Kuvataan 
epävarmuutta funktiolla S(W), joka kuvaa sen todennäköisyyttä, että liiton jäsen on työssä 
yrityksessä tulevalla periodilla (survival probability). Todennäköisyys on luonnollisesti 

palkan suhteen laskeva ( 0<
dW

dS
). Kun oletetaan aivan vastaava neuvottelujen rakenne  

kuten edellä, niin neuvotteluratkaisu saadaan maksimoilla lauseketta 
ββ ~1)(

~
)))((()( −Π−=Ω WeRWWSW . Lausekkeen (2.13) kanssa analoginen 

ensimmäisen kertaluvun ehto on nyt 
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Wθ . Termi θ(W) kuvaa täten palkkojen muutokseen liittyvää 

työllistymistodennäköisyyden joustoa. Oletetaan kuten  Layard et. al. (1991), että S(W) = 
S*(M/Le(W)).  Työllistymistodennäköisyyden oletetaan näin  riippuvan  liiton 
jäsenmäärän ja odotetun työtekijöiden lukumäärän suhteesta. Lisäksi   oletuksena on, että  

todennäköisyys on argumenttinsa suhteen  laskeva ( 0
*

<
eL

Md

dS
). Tällöin 

γθθ ⋅=⋅
∂

∂
⋅

∂

∂
=⋅

∂

∂
= )

)(
(**

*

*

*
)(

WeL

M
S

S

W

W

eL
eL

S

S

W

W

S
W , missä 

*

*
)

)(
(* S

eL
eL

S

WeL

M
S ⋅

∂

∂
=θ  ( > 0) ja eL

W

W

eL
⋅

∂

∂
=γ .  

 Nyt (2.17) saadaan   muotoon 
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24 Ks.myös Nickell  & Kong (1993) sekä Nickell, Vainionmäki & Wadhwani (1994).  
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Lausekkeesta (2.18) nähdään, että mitä suurempi on jousto e

S *
θ  (> 0),  sitä alemmat ovat 

palkat.  Jousto on sitä suurempi mitä kauempana odotettu työllisyys on liiton 
jäsenmäärästä. Jousto on vastaavasti pieni, jos lähes kaikkien liiton jäsenten odotetaan 
työllistyvän. Tällöin  siis odotetun työllisyyden kasvu nostaa todennäköisyyttä saada 
työpaikka, ja tämä johtaa jouston supistumisen kautta palkkavaatimusten kasvuun. Toisin 
sanoen kaikki ne tekijät, jotka ovat implisiittisesti mukana odotetussa työn 
kysyntäfunktiossa Le(W) vaikuttavat neuvoteltuun palkkaan.  Jos siis esimerkiksi 
yrityksen  hinnoitteluvoiman oletetaan supistuvan, työn kysyntä kasvaa, jolloin 
neuvoteltu palkka nousee. Huomattava on kuitenkin, että  supistuva hinnoittelulisä 
vaikuttaa lausekkeessa (2.18) myös toiseen suuntaan, koska yritysten voitot supistuvat.  
Kumpi näistä efekteistä dominoi, on lähinnä empiirinen kysymys. Kuitenkin näyttää, että 
kirjallisuudessa voitonjakoefektiä pidetään tärkeämpänä, jolloin hinnoittelulisän nousu 
yksikäsitteisesti nostaa palkkatasoa ja näin vaikuttaa haitallisesti työllisyyteen (Geroski et 
al. 1996). 
 
 
 
 
 
 

2.4 Lopuksi 
 
On paikallaan koota yhteen tässä luvussa esitetty teoria hyödykemarkkinoiden 
epätäydellisyyksistä ja niiden vaikutuksista sekä työpanoksen määräytymiseen yrityksissä 
että palkanasetantaan.  Yritysten voitonmaksimointi hyödykkeiden kysyntäfunktion ja 
tuotantofunktion avulla tuottaa hinnoittelusäännön, jonka mukaan hyödykkeiden hinnat 
määräytyvät hinnoittelulisän ja rajakustannusten perusteella. Samainen optimointi määrää 
myös työn kysynnän yrityksissä, ja sen mukaan työn kysyntä on laskeva funktio sekä 
reaalipalkasta että hinnoittelulisästä. Toisaalta neuvottelumalliin perustuva 
palkanasetanta määrää palkkatason. Palkkatason määrääjistä yhtenä tekijänä on yritysten 
hinnoittelulisä, joka voi ainakin periaatteessa vaikuttaa palkkatasoon kahta kautta: joko 
suoraan neuvotteluprosessissa, missä työntekijät pystyvät neuvottelemaan osan 
monopolivoitoista itselleen tai epäsuorasti niin, että hinnoitteluvoiman olemassaolo 
supistaa työn kysyntää ja täten alentaa työntekijöiden palkkavaatimuksia.  

Koko teoreettinen malli  voidaan pelkistää työmarkkinoita kuvaavaan kehikkoon 2.1. 
Kuviossa w (=W/P) on reaalipalkka ja L työllisyys. Työn kysyntäkuvaajia ovat Ld,1 ja Ld,2 
ja palkanasetantaa kuvaavat WS-käyrät. Oletetaan, että työmarkkinat ovat lähtökohtaisesti 
tasapainossa pisteessä (L1, w1 ) ja oletetaan, että hyödykkeiden kysyntä kasvaa. 
Hyödykkeiden kysynnän kasvu nostaa kasvavien rajakustannusten takia hintatasoa, joka 
puolestaan laskee reaalipalkkaa. Mikäli hinnoittelulisä olisi vakio, uusi työmarkkinoiden 
tasapaino olisi pisteessä (L2, w2) . Sopeutuminen uuteen tasapainoon tapahtuu ”pitkin 
työn kysyntäkäyrää” eli reaalipalkan joustona.  
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Jos oletetaan, että myös hinnoittelulisä supistuu hyödykkeiden kysynnän myötä, niin 
työn kysyntäkäyrä siirtyy kuviossa oikealle asemasta Ld,1 asemaan Ld,2. Jos 
hinnoittelulisän supistuminen vaikuttaa nimellispalkkavaatimuksiin laskevasti,  niin WS 
käyrä siirtyy oikealle  asemaan WS2 ja uusi tasapaino löytyy pisteestä  (L3, w3). . Nyt 
sopeutuminen on tapahtunut sekä ”pitkin työn kysyntäkäyrää” ja itse ”kysyntäkäyrän 
siirtymänä”. 
 
 
 

Ld1

Ld2

WS2
WS1

LL1

w

w3

w1

L3L2

w2

 
Kuvio 2.1 Hyödykkeiden kysyntä ja työmarkkinat 
 
 
Tämän tutkimuksen seuraavissa luvuissa keskitytään empiirisesti tämän 
sopeutumismekanismin analysointiin. Luvussa III testataan reaalipalkan roolia 
sopeutumismekanismissa. Empiirinen analyysi on tehty Suomen teollisuustason 
neljännesvuosittaisella periodin 1975(1) –1992(4) kattavalla aineistolla. Luvussa IV 
keskitytään puolestaan hinnoittelulisän evaluointiin ja tarkastellaan sen syklistä 
käyttäytymistä. Analyysit tehdään yritystason paneeliaineistolla. Aineisto on koottu 
vuosilta 1986 –1995 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ylläpitämästä 500 suurimman 
yrityksen tilinpäätöstiedoista. Lopuksi luvussa V tarkastellaan suoraan hinnoittelulisän ja 
työn kysynnän välistä riippuvuutta kuten myös hinnoittelulisän syklisyyttä. Analyysit 
tehdään edellä mainitulla  yritystason paneeliaineistolla. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 Hyödykkeiden kysyntä ja reaalipalkka: Empiirinen 
analyysi Suomen teollisuuden aineistolla 

 
 

3.1 Johdanto 
 
Luvussa 2 esitellyn standardin yritysten voitonmaksimoinnin mukaan reaalipalkalla on 
välittäjän rooli hyödykemarkkinoilta työmarkkinoille. Hyödykkeiden kysynnän noustessa 
hyödykkeiden hinnat nousevat ja tämä supistaa reaalipalkkaa, joka puolestaan lisää 
työpanoksen käyttöä yrityksissä. Jos yritykset toimisivat  täydellisen kilpailun 
hyödykemarkkinoilla, olisi reaalipalkka itse asiassa ainut  hyödyke- ja työmarkkinan 
yhdistävä muuttuja. Toisaalta vaikka yrityksillä olisikin hinnoitteluvoimaa  ja 
hinnoittelulisä (mark-up) vaihtelisi hyödykkeiden kysynnän mukaan, niin siitä huolimatta 
reaalipalkka on potentiaalinen tekijä hyödykemarkkinoiden ja työmarkkinoiden välillä.  

Jos  hinnoittelulisä olisi  vakio, niin kuten Bean (1994) ja Lindbeck, & Snower (1994) 
ovat todenneet, on vaikea löytää perustetta yleisesti hyväksytylle empiiriselle 
käytännölle, että sekä jokin hyödykkeiden kysynnän indikaattori että reaalipalkka 
sisällytetään samaan työn kysyntäyhtälöön. Kuitenkin on osoittautunut, että molemmat 
muuttujat näyttävät selittävän työllisyyden vaihteluita. Näin on myös Suomea koskevissa 
tehdyissä empiirisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi Pehkonen (1990), Holm, Honkapohja 
& Koskela(1994) sekä Tyrväinen (1995) ovat estimoineet Suomen teollisuuden 
aggregaattiaineistolla työpanoksen kysyntäyhtälöitä, joissa sekä reaalipalkka että 
hyödykkeiden kysyntä ovat tärkeitä selittäviä muuttujia.  Koska näin on, voidaan tietysti 
kysyä, onko reaalipalkalla ylipäätään minkäänlaista teorian mukaista välitysmuuttujan 
roolia  hyödyke- ja työmarkkinoiden välillä ?  Tässä luvussa on tarkoituksena empiirisesti 
tutkia tätä kysymystä. Kysymys on sikälikin mielenkiintoinen, että tarkoittaahan 
hyödykkeiden kysynnän supistuminen suhdanteiden huononemista, jolloin reaalipalkan 
tulisi nousta. Työpaikkansa säilyttäneille laskusuhdanne olisi näin hyvä asia. 

Ongelmaa lähestytään estimoimalla eri tavoin spesifioituja työn kysyntäyhtälöitä. Jos 
reaalipalkka ja hyödykkeiden kysyntä riippuvat toisistaan, niin hyödykkeiden 
kysyntämuuttujan parametriestimaatin tulee reagoida sen mukaan onko spesifikaatiossa 
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mukana reaalipalkka vai ei. Jos reaalipalkka käyttäytyy vastasyklisesti, niin 
hyödykkeiden kysynnän vaikutukset  työpanokseen ovat pienemmät kun spesifikaatiossa 
on mukana reaalipalkka. Tällöinhän reaalipalkka on vakioitu. Toisaalta jos spesifikaatio 
pitää sisällään nimellispalkan ja hyödykkeiden kysynnän, tulee vaikutuksen kasvaa, 
koska hintataso voi vapaasti sopeutua. Tätä spesifikaatiota voidaan itse asiassa nimittää 
redusoidun muodon yhtälöksi ja onkin mielenkiintoista tarkastella millainen työn 
kysyntäyhtälön spesifikaatio selittää parhaiten työpanoksen käyttöä Suomen 
teollisuudessa. Aineistona on Suomen teollisuuden aggregaattiaineisto 
neljännesvuosittaisena aikaväliltä 1975(I)-1992(IV). 

Työn kysyntäyhtälöt estimoidaan siirtofunktio-malleina. Näissä malleissa kullekin 
selittävälle muuttujalle estimoidaan oma siirtofunktio, joka kuvaa ko. muuttujan 
vaikutusmekanismia selitettävään muuttujaan. Tällä toivotaan saavan lisävalaistusta 
työpanoksen määräytymisen dynamiikasta Suomen teollisuudessa. 
 
 
 

3.2 Dynaamiset työn kysyntäyhtälöt 
 
Tarkastellaan aluksi formaalisti johdannossa mainittua ideaa, jonka mukaan estimoimalla 
eri tavoin spesifioituja työn kysyntäyhtälöitä, voidaan saada käsitys reaalipalkan roolista 
hyödyke- ja työmarkkinoiden yhdistäjänä. Oletetaan, että  aggregaatti työn kysyntä 
riippuu positiivisesti hyödykkeiden kysynnästä seuraavan logaritmisesti lineaarisen 
mallin mukaan: 
 
L = b0A (3.1 ) 
 
missä L työpanos ja A hyödykkeiden kysyntäindikaattori. Parametri b0 kuvaa näin 
kysyntäindikaattorin kokonaisvastetta (joustoa) työpanokseen. Yhtälö ei luonnollisesti 
kerro mitään siitä, miten vaikutusmekanismi tapahtuu. Toisin sanoen emme tiedä, 
joustaako  esimerkiksi reaalipalkka alaspäin hintatason kohoamisen takia (tai 
nimellispalkat nousevat vähemmän kuin hintataso) vai onko hyödykkeiden kysynnällä 
jokin muu vaikutuskanava työpanokseen. Estimoinnissa saadaan ainoastaan 
kokonaisvaste selville. Jos yhtälöön (3.1) sisällytetään nimellispalkka W, niin saadaan 
muoto 
 
L = a1W + b1A.  (3.2) 
 
Nyt kysyntämuuttujan vaste b1  pitää sisällään sen, että reaalipalkka muuttuu ainoastaan 
hintatason muutoksen kautta. Jos  hyödykkeiden kysynnän noustessa hintataso todellakin 
nousee, niin b1 ≠ b0 ja parametrien yhtä suuruus toteutuu ainoastaan silloin, kun 
nimellispalkka on riippumaton hyödykkeiden kysynnästä. Hintatason nousun ja 
nimellispalkan nousun seurauksena olisi  b1 > b0 . Jos yhtälöön (3.2) sisällytetään 
nimellispalkan sijaan reaalipalkka W/P ja tämä on negatiivisesti korreloitunut 
hyödykkeiden kysynnän kanssa, niin yhtälössä  



 37

 
L = a2 W/P + b2A  (3.3) 
parametri b2 < b0. Toisin sanoen, jos reaalipalkka sopeutuu alaspäin hyödykkeiden 
kysynnän kasvaessa, niin hyödykkeiden kysyntävaikutukset työpanokseen ovat 
suuremmat. 

Estimoitavat yhtälöt on edellä esitelty staattisina log-lineaarisina malleina. Kuitenkin 
tiedetään, että työn kysyntä on dynaaminen ilmiö. Eksogeenisissa muuttujissa tapahtuneet 
muutokset eivät välttämättä näy heti työn kysynnässä, ja lisäksi muutokset voivat 
vaikuttaa  vielä pitkänkin ajan kuluttua. Niinpä jatkossa mallien oletetaan olevan log-
lineaarisia ja tarkoituksena on antaa aineiston sanella mallien dynamiikka.  Mallit 
estimoidaan tämän vuoksi niin laajoina kuin vain on mahdollista. Laajin lineaaristen 
mallien joukko ovat ns. siirtofunktio-kohina mallit, ja  koska nämä mallit ovat 
harvemmin käytettyjä, on syytä  kuvailla niitä lyhyesti.25 

Oletetaan yleisesti, että riippuvan muuttujan Y ja riippumattomien muuttujien Xi (i = 
1, 2, ..., n) välillä vallitsee lineaarinen relaatio. Relaatio voidaan kirjoittaa 
 

t

n

i
itit XBvY εµ ++=

=1
)(  (3.4) 

 

missä vi(B) =  
∞

=0j
vijBj , i = 1,2 ... n. Virhetermi {εt} on stationaarinen ominaisuuksin ;  

E(εt) = 0, {εt} ja  {Xit} (i = 1,...,n) ovat riippumattomia. Funktiot  vi(B) ovat 
siirtofunktioita muuttujien Y ja Xi välillä  ja painot vi0, vi1, vi2,...  ovat impulssivasteita. 
Yleisesti funktiot  vi(B)  ovat kertaluvultaan äärettömiä, ja  jotta empiirinen analyysi olisi 
mahdollista, joitain rajoituksia on asetettava näille funktioille. Tavallisin tapa on 
approksimoida siirtofunktioita rationaalipolynoomeilla. Lisäksi stationaarisen virhetermin 
prosessi voidaan mallittaa ARMA-mallina. Yhdistämällä nämä saadaan siirtofunktiomalli 
(3.4) muotoon  
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25 Ks. lähemmin Mills (1990) 
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ja ε ϕ
θ

αt t
B
B

= ( )
( )

 

ϕ ϕ ϕ( ) ...B B Bq
q= − − −1 1 , 

θ θ θ( ) ...B B Bp
p= − − −1 1 . 

 
Innovaatioimpulsseista αt oletetaan, että  αt ∼ N(0, σ2). Lausekkeen (3.5) mukaan siis 
jokaiseen muuttujaan i liittyy oma rationaalipolynomi, missä osoittajassa polynomin aste 
on ri ja nimittäjässä aste on si.  Rajoittamalla polynomeja päästään erilaisiin mallin (3.5) 
erikoistapauksiin. Jos esimerkiksi oletetaan, että δi(B)  = ϕ(B) = θ(B) = 1 ja ωi(B) = ωi0 
∀i päästään staattiseen regressiomalliin 
 

t

n

i
itit XY αωµ ++=

=1
0 . (3.6) 

 
Jos  δi(B) = θ(B) ∀i päädytään dynaamiseen ARMAX-malliin 
 

θ θ µ ω ϕ α( ) ( ) ( ) ( )B Y B X Bt i it
i

n
t= + +

=
1

1
. (3.7) 

 
Jos lausekkeessa (3.7) oletetaan vielä, että ϕ(B) = 1 päädytään hyvin suosittuun ARX-
malliin 
 

θ θ µ ω α( ) ( ) ( )B Y B Xt i it
i

n
t= + +

=
1

1
. (3.8) 

 
On tärkeää ja mielenkiintoista huomata spesifikaatioiden (3.5) ja (3.8) ero. Koska 
osoittajapolynomien asteluku on äärellinen ri (empiirisessä työssä korkeintaan 5), 
nimittäjäpolynomit määräävät eksogeenisten muuttujien pitkän ajan vaikutukset 
endogeeniseen muuttujaan. Spesifikaatiossa (3.5) jokaisella riippumattomalla muuttujalla 
on potentiaalisesti oma pitkän ajan dynamiikkansa ((δi(B)), kun taas spesifikaatiossa (3.8) 
pitkän ajan dynamiikka on kaikkien muuttujien osalta rajoitettu samaksi 
(differenssiyhtälöä vievät eteenpäin endogeenisen muuttujan viiveet). Tämän takia 
spesifikaatiossa (3.8) selittävien muuttujien pitkän aikavälin vaikutustapa selitettävään 
muuttujaan on identtinen (konvergoituminen pitkän ajan tasapainoon tapahtuu saman 
polynomin kautta (θ(B)). Tässä tehtävissä estimoinneissa tämä tarkoittaisi, että palkat ja 
hyödykkeiden kysyntä vaikuttaisivat pitkällä aikavälillä samalla tavalla työpanoksen 
kysyntään. Koska oletus tuntuu vahvalta niin sen sijaan, että jo alunperin tyydyttäisiin 
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esimerkiksi ARX-malliin, yhtälöt estimoidaan yleisessä siirtofunktiomuodossa ja 
sallitaan aineiston ratkaista empiiristen spesifikaatioiden muoto. 

Estimointiproseduuri etenee seuraavasti: Kysyntäyhtälöt estimoidaan aluksi 
lineaarisessa muodossa (3.4) rajoittamalla funktion vi(B) astelukua. Asteluvuksi on 
estimoiduissa yhtälöissä asetettu  10, joten tyypillinen ensimmäisen vaiheen estimointi, 
joka tehdään pienimmän neliösumman menetelmällä on muotoa 
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Lausekkeen (3.9) avulla saadaan residuaalit � � � ( )ε µ νt t i
i

n

iY B X= − −
=1

, missä 

� ( ) �ν νi ij
j

j
B B=

=1

10

ovat pienimmän neliösumman estimaatteja. Estimoitujen 

residuaalien �ε t avulla identifioidaan sopiva ARMA-mallin  muoto virhetermille εt . 
Toisin sanoen estimoitujen residuaalien avulla etsitään polynomien ϕ(B) ja θ(B) 
asteluvut. Tämän jälkeen spesifikaatio (3.9) estimoidaan uudestaan identifioidun ARMA-
mallin kanssa suurimman uskottavuuden menetelmällä. Mallista saatujen parametrien 
avulla etsitään tämän jälkeen siirtofunktioille vi(B) sopiva  rationaalipolynomimuoto  
ωi(B)/δi(B).  Lopuksi siirtofunktiomuodon realistisuutta ja mallin virhetermin 
kohinaluonnetta  testataan erilaisilla tilastollisilla testeillä.  
 
 
 

3.3 Käytetty aineisto ja empiiriset tulokset 
  
Empiiriset analyysit perustuvat  Suomen kansantalouden teollisuustason aineistoon. 
Aineisto on neljännesvuosiaineistoa kattaen aikaperiodin 1975(i) -1992(iv). Työpanosta L 
on mitattu työntekijöiden lukumäärällä, nimellispalkkaa W   ansiotasoindeksillä ja 
hintatasoa tuottajahintaindeksillä. Hyödykkeiden kysyntää on approksimoitu kahdella 
erilaisella muuttujalla, ensinnäkin  reaalisella bruttokansantuotteella (A1) ja toiseksi 
odotuksilla uusien tilauksien lukumäärästä (A2).26 Jälkimmäinen muuttuja on koottu 
Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton julkaisemasta Suhdannebarometrista. 
Barometrissa julkaistaan kyselyyn perustuvaa kvalitatiivista informaatiota uusien 
tilausten lukumäärästä tulevalla vuosineljänneksellä ja tämä informaatio on kvantifioitu 
käyttämällä  Wren-Lewis (1985) esittämää transformaatiota27. Siinä kvalitatiiviset 
vastaukset; ”kasvaa”, ”pysyy ennallaan”, ”vähenee”, tulkitaan todennäköisyyksiksi,  ja 

                                                        
26 Bruttokansantuotetta kysynnän mittarina ovat käyttäneet Pehkonen (1990) ja Holm et.al (1994). 
Uusien tilausten lukumäärää ovat käyttäneet Rahiala & Teräsvirta (1988). 
27 Vastaavaa transformaatiota Suhdannebarometrista ovat käyttäneet esimerkiksi Ilmakunnas 
(1989) ja Pehkonen (1991).  
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näiden oletetaan noudattavan logistista jakaumaa. Olkoon pl vastausten ”vähenee” osuus 
ja pu vastausten ”kasvaa” osuus barometrissa. Kvantitatiivinen mitta (prosenttimuutos) 
saadaan muunnoksella A2 = d(Pl + Pu)/(Pu - Pl), missä Pl = log(1-pl) -log(pl), Pu = log(pu)-
log(1-pu) ja d on indifferenssiraja eli alue  ” pysyy ennallaan” kategorialle.28 
Suhdannebarometrissa indifferenssin raja on  vastaajille annettuna, ja se on suuruudeltaan 
2 % eli d = 0.02. 

Tilausten lukumäärästä saatava muuttuja kuvaa muutosta, ja näin on luonnollista, että 
estimoitavissa malleissa muutkin muuttujat ovat differensseinä. Vaikka barometrissa 
tiedustellaan muutosta vuosineljänneksittäin, vastaukset pyydetään kuitenkin 
kausitasoitettuna. Tässä tulkitaan, että kausitasoituksessa vastaajat vertaavat tilannetta 
vastaavaan periodiin edellisenä vuonna.29 Näin vastauksista saatu informaatio onkin itse 
asiassa vuositason muutosta . Tämän takia mallit estimoidaan  logaritmisina 
vuosidifferesseinä (∆4log(.)). 

Vertailun vuoksi on kuviossa 3.1 esitetty molemmat käytetyt kysyntämuuttujat. 
Kuvion mukaan bruttokansantuotteessa on huomattavasti suurempi varianssi. Esimerkiksi 
1980-luvun lopun nousukausi ja sitä seurannut lama näkyvät bruttokansantuotteessa 
erittäin voimakkaina, kun taas  tilausten lukumäärä käyttäytyy huomattavasti 
rauhallisemmin. On epäselvää, miksi  tilausten lukumäärässä on pienempi varianssi, 
mutta osaltaan se johtuu  barometrin indifferenssirajasta, jonka mukaan vasta 2 % ylittävä 
muutos huomioituu “kasvaa” tai “vähenee” kategoriaan. Mitä pienempi olisi 
indifferenssiraja, sitä voimakkaammin tilausten määrä tällöin heilahtelisi.  
 
 
 

                                                        
28 Idea tämän tyyppisissä transformaatioissa on arvioida vastauksiin liittyvän jakauman 
tiheysfunktion odotusarvoa.   Kunkin vastaajan omaa arviota voidaan pitää ei-stokastisena ja  
jakauma syntyy, koska yksittäisten vastausten ajatellaan vaihtelevan odotusarvon ympärillä. 
Vaihtoehtoisesti yksittäisiä vastauksia voidaan jo pitää stokastisena. Molemmissa tapauksissa 
odotusarvon laskeminen eli transformaatiokaava on vain kiinni siitä, mikä on oletettu 
tiheysfunktioksi, ja tätä kautta kertymäfunktioksi. Tässä  kertymäfunktioksi on oletettu logistinen 
muoto. ks. Wren-Lewis (1985).  
29 Tämä oletus perustuu Bennet (1984) tutkimukseen Isossa-Britaniassa, jossa tulkinta näytti 
pitävän paikkansa. 



 41

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

1977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992

( ____ = BKT; ---------- = Uusien tilausten lukumäärä; muuttujat mitattu logaritmisina 
vuosidifferensseinä) 
 
 Kuvio 3.1 Hyödykkeiden kysynnän dynamiikka 
 
 

Siirtofunktiomallien keskeinen oletus on, että virhetermin prosessi on riippumaton 
selittävistä muuttujista. Tämä tarkoittaa sitä, että mallissa täytyy olla yksisuuntainen 
kausaliteetti selittävistä muuttujista selitettävään muuttujaan. Oletuksen paikkansa 
pitävyyttä  on tutkittu Granger-kausaliteettiin perustuen tarkastelemalla muuttujien 
innovaatioimpulssien välisiä ristikorrelaatioita. Olkoot selitettävän muuttujan estimoidut 
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i= , i = (W/P, W,  A1, A2). Estimoitu ristikorrelaatiofunktio on  

r k corr
L t i t L t i t k� , � , ,, ,

( ) ( � , � )α α α α= −  ja   Box-Ljung testisuure korrelaatioiden 

merkitsevyydelle on laskettu arvoille k = -1, -2 ... -10. Lasketut testistatistiikan arvot 
riippumattomuudelle ,Qc.( , ) ( )∗ ∗ 10 , jotka ovat χ2(10) jakautuneita,  olivat 

Qc L W P.( � , � )/
( )α α 10 = 9.39,  Qc L W.( � , � ) ( )α α 10  =10.24,  Qc L A.( � , � ) ( )α α 1

10  = 13.78 ja 

Qc L A.( � , � ) ( )α α 2
10  = 10.78.  Koska testin kriittinen arvo on 18.31, vaikuttaa, ettei työpanos 

ole Granger-kausaliteetti mielessä vaikuttamassa selitettäviin muuttujiin. Toisin sanoen 
työpanokseen vaikuttavia tekijöitä voidaan pitää eksogeenisina. 
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Estimoinneissa lähdetään liikkeelle spesifikaatiosta, jossa työpanoksen käyttöä 
selitetään pelkästään hyödykkeiden kysynnällä (lauseke 3.1) Estimointitulokset on 
esitetty taulukossa 3.1. 
 
 
Taulukko 3.1  Työllisyys ja hyödykkeiden kysyntä 
 
1a) 
∆4Lt = -0.053+(0.321B+0.296B2+0.322B3+ 0.240B4)=∆4A1t + (1-1.007B4)/(1-0.876B)αt 
         (-10.57)  (3.94)      (3.56)        (4.01)       (2.99)                   (14.16)         (17.05) 
 
Q8(6) = 10.9; Qc A.( � , � ) ( )α α 1

7   = 11.35; SBIC = -517.45 . 

 
1b) 
∆ 4Lt =  -0.0109 + (0.579 + 0.522B2)/(1 - 0.821B)=∆4A2t + (1+0.755B2)/(1- 0.608B)αt 
               (-1.02)     (2.91)     (2.44)             (8.46)                     (-8.33)             (5.89) 
 
Q8(6) = 6.4; Qc A.( � , � ) ( )α α 2

8   = 7.33; SBIC = -473.011 

t-arvot suluissa  

Q8(6)=Box-Ljung testi autokorrelaatiolle (8 astetta) jakaumana χ2 (6)  
Qc.(*,*)(N) = Box-Ljung testi selittävän muuttujan innovaatiompulssien ja residuaalin korrelaatiolle, jakautunut 

χ2 (N), missä  N= K-(ri+si+1),  K =  käytetty ristikorrelaation aste (10) 

SBIC= Schwarz Informaaatio-kriteeri : SBIC= -2⋅log(U) + q⋅log(n), missä U on uskottavuusfunktion arvo, q on 
estimoitujen parametrien kokonaismäärä ja n havaintojen määrä. 
 
 
Taulukon 3.1 mukaan kummassakaan mallissa ei ole diagnostisia ongelmia; ei 
autokorrelaatiota, ja lisäksi siirtofunktiot on Qc- testisuureen perusteella spesifioitu 
oikein. Informaatiokriteerin (SBIC) mukaan malli 1a), jossa hyödykkeiden 
kysyntäindikaattorina on bruttokansantuote, näyttäisi sopivan paremmin aineistoon. Mikä 
mielenkiintoisinta niin näyttää, että siirtofunktiot kysyntämuuttujille ovat täysin erilaiset. 
Bruttokansantuotteelle funktio on neljännen asteen polynomi, kun taas uusien tilausten 
lukumäärälle se on rationaalipolynomi, joten vaikutusmekanismit työpanokseen ovat 
täysin erilaiset. Tähän palataan vielä jäljempänä. Kokonaisvasteet (pitkän ajan joustot) 
ovat suuruusluokkaa 1.17  (A1) ja 6.15 (A2).  

Seuraavaksi on estimoitu yhtälöt, joihin on lisätty nimellispalkkamuuttuja (lauseke 
3.2), ja tulokset on esitelty taulukossa 3.2. 
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Taulukko 3.2  Työn kysyntä ja nimellispalkka 
 
  2.a) 
∆4Lt= -.325-.   314B2

=∆4Wt+(.329B+.301B2+.353B3+.257B4)=∆4A1+(1-1.015B4)/(1-.907B)αt 

          (-2.94) (-2.19)       (4.14)    (3.76)   (4.43)    (3.33)             (15.03)        (22.17) 
 
Q8(6) = 10.5, Qc W.( � , � ) ( )α α 10  = 7.11, Qc A.( � , � ) ( )α α 1

7  , = 10.24,SBIC = - 518.01 

 
2.b) 
∆4Lt = 0.015 – 0.310B2∆4Wt+(0.585 + 0.501B2)/(1-0.864B)=∆4A2 +(1+0.730B2)/(1-0.703B)αt 
          (0.74)  (-1.85)            (2.90)   (2.33)        (9.07)               (-7.69)          (7.60) 
 
Q8(6) = 8.4, Qc W.( � , � ) ( )α α 10 =9.47, Qc A.( � , � ) ( )α α 2

8  = 6.73, SBIC = - 471.58 

t-arvot suluissa  

Q8(6)=Box-Ljung testi autokorrelaatiolle (8 astetta) jakaumana χ2 (6)  
Qc.(*,*)(N) = Box-Ljung testi selittävän muuttujan innovaatiompulssien ja residuaalin korrelaatiolle, jakautunut 

χ2 (N), missä  N= K-(ri+si+1),  K =  käytetty ristikorrelaation aste (10) 

SBIC= Schwarz Informaaatio-kriteeri : SBIC= -2⋅log(U) + q⋅log(n), missä  U on uskottavuusfunktion arvo, q on 
estimoitujen parametrien kokonaismäärä ja n havaintojen määrä. 
 
 

Spesifikaatiotestien mukaan mallit ovat oikein spesifioituja. Informaatiokriteerin 
perusteella tulkittuna nimellispalkan lisääminen malliin 1a) näyttää parantavan mallin 
uskottavuutta, kun taas malliin 1b) lisääminen ei tätä aiheuta. Samaan viittaavat  myös  
palkkamuuttujan t-arvot. Mallissa 2a) nimellispalkkamuuttujan kerroin on merkitsevä, 
mutta mallissa 2b)  se on vain ”lähes” merkitsevä  (5 % merkitsevyystasolla) . Kuitenkin  
parametri estimoituu molemmissa malleissa samanarvoiseksi eli -0.31 :een ja vielä 
siirtofunktiotkin ovat malleissa täsmälleen samanlaiset. Nimellispalkka näyttää 
estimointitulosten perusteella vaikuttavan työllisyyteen  ainoastaan kahden periodin 
viiveellä. 

Kysyntämuuttujien siirtofunktioiden muodot ovat täsmälleen samanlaiset kuin 
taulukossa 3.1, ainoastaan impulssivasteet ovat erilaiset. Toisaalta, jos impulssivasteet 
olisivat samat, niin tällöin hyödykkeiden kysyntä ja nimellispalkat olisivat täysin 
riippumattomia toisistaan. Taulukosta 3.2 laskettuna kysyntämuuttujien kokonaisvasteet 
ovat nyt 1.24 (A1) ja 7.98 (A2) eli molemmat ovat korkeammat kuin taulukosta 3.1 
lasketut.  

Tarkastellaan seuraavaksi taulukkoa 3.3 jossa on esitetty estimointitulokset malleista 
joissa on nyt mukana reaalipalkka (lauseke 3.3). 
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Taulukko 3.3  Työllisyys ja reaalipalkka 
   
3.a) 
∆4Lt =-.307 -.509B2

=∆4W/Pt+ (.327B+.263B2 +.289B3 +.218B4)=∆4A1t+ (1-1.013B4)/(1- .684B)αt 

        (-5.48) (-5.31)             (4.58)  (3.67)   (3.94)    (2.90)               (14.87)         (8.28) 
       
Q8(6) = 5.3, Qc W P.( � , � )/

( )α α 10  = 9.58, Qc A.( � , � ) ( )α α 1
7  = 6.73, SBIC = -524.88 

   
3.b) 
∆4Lt= -0.001- 0.375B2∆4W/Pt+ (0.539+0.443B2)/(1-0.829B)∆4A2t+ (1+.747B2)/(1-.575B)α

t
 

        (-0.10) (-2.50)                (2.97) (2.21)         (8.71)               (-8.02)        (5.33)     
 
Q8(6) = 6.1, Qc W P.( � , � )/

( )α α 10  = 6.89, Qc A.( � , � ) ( )α α 2
8  = 7.04, SBIC = -474.70   

t-arvot suluissa  

Q8(6)=Box-Ljung testi autokorrelaatiolle (8 astetta) jakaumana χ2 (6)  
Qc.(*,*)(N) = Box-Ljung testi selittävän muuttujan innovaatiompulssien ja residuaalin korrelaatiolle, jakautunut 

χ2 (N), missä  N= K-(ri+si+1),  K =  käytetty ristikorrelaation aste (10) 

SBIC= Schwarz Informaaatio-kriteeri : SBIC= -2⋅log(U) + q⋅log(n), missä U on uskottavuusfunktion arvo, q on 
estimoitujen parametrien kokonaismäärä ja n havaintojen määrä. 
 
 
Informaatiokriteerin perusteella näyttäisi siltä, että taulukon 3.3 mallit ovat estimoiduista 
malleista parhaat. Näyttää, että reaalipalkan siirtofunktio on toisen asteen polynomi mikä 
tarkoittaa, että reaalipalkan kokonaisvaikutus työpanokseen ilmenee ainoastaan kahden 
periodin viiveellä. Jos siis reaalipalkat nousisivat esimerkiksi vuoden alussa, niin tämä 
näkyisi työllisyydessä puolen vuoden kuluttua ja vaikutus jäisi ainoastaan tähän ajan 
hetkeen. Reaalipalkan jousto näyttäisi estimoituvan mallissa 3a) hieman korkeammaksi (-
0.50)  kuin mallissa 3b) (-0.38). Hyödykkeiden kysyntämuuttujien siirtofunktiot ovat 
jälleen samat kuin aikaisemmissa spesifikaatioissa. Kysyntämuuttujien pitkän ajan joustot 
ovat taulukon 3.3) mukaan 1.09 (A1) ja 5.74 (A2) eli ne ovat pienimmät saadut estimaatit. 

Tarkastellaan vielä lähemmin kysyntämuuttujien siirtofunktioita eri 
mallispesifikaatioissa. Impulssivasteet, 8 ensimmäistä periodia, on koottu kuvioon 3.2. 
Kuvion perusteella huomataan, kuinka erilaiset kysyntämuuttujien impulssivasteet ovat. 
Bruttokansantuotteelle siirtofunktio on neljännen asteen polynomi ja lisäksi muuttujalla 
on yhden periodin viive ennen kuin se alkaa vaikuttaan työpanokseen. Muuttujan 
kokonaisvaste  ilmenee tämän jälkeen yhden vuoden aikana. Siirtofunktio uusien 
tilausten lukumäärälle on sen sijaan rationaalipolynomi, jossa ei ole viivettä ja lisäksi 
sopeutumisprosessi on kohtalaisen hidas (esimerkiksi kahdeksannella periodilla 
impulssivaste on vielä luokkaa 0.3 kun välitön vaste on hieman alle 0.6). 
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Kuvio 3.2 kertoo myös selvästi miten impulssivasteet käyttäytyvät eri 
spesifikaatioissa. Suurimmat vasteet ovat malleissa 2a) ja 2b) ja pienimmät malleissa 3a) 
ja 3b). Näyttää siis siltä, että hyödykkeiden kysynnän muutokset näkyvät voimakkaimmin 
silloin, kun nimellispalkka on kiinnitetty, eli se ei sopeudu kysynnän mukana. 
Impulssivasteet ovat pienimmillään, kun reaalipalkka on vakioitu. Tämä viittaa siihen, 
että reaalipalkka sopeutuu alaspäin hyödykkeiden kysynnän noustessa. 30  

                                                        
30 Koska hyödykkeiden kysynnän tulisi vaikuttaa reaalipalkkaan, tulisi  muuttujien välillä olla 
kausaalisuhde. Tällöin on tietysti mahdollista arvioida muuttujien relaatiota yksinkertaisesti 
testaamalla muuttujien Granger-kausaaliteettiä.  Tämä tehtiinkin perustuen kysynnän ja 
reaalipalkan  impulssi-innovaatioiden, � ,αi t ( i = W/P, A1, A2) väliseen ristikorrelaatioon. Estimoidut 

ristikorrelaatiofunktiot ovat muotoa  r k corr
W P t A j t JW P t A t k� , � / , ,/ , ,

( ) ( � , � )α α α α= − , j = 1,2. Mikäli 

hyödykkeiden kysyntää voitaisiin pitää ”syynä” reaalipalkalle, tulisi korrelaation olla negatiivinen 
k:n positiivisilla arvoilla. Ristikorrelaatiot on esitetty liitteessä 3.1 Havaittiin, ettei 
bruttokansantuotteen ja reaalipalkan välillä ole tilastollisesti merkitseviä ristikorrelaatioita. 
Positiivisilla viiveillä korrelaatiot ovat kuitenkin negatiivisia ja suuruusluokaltaan -0.13, kun 
merkitsevän korrelaation raja on –0.22. Uusien tilausten lukumäärä ja reaalipalkka  ovat sen sijaan 
ovat vahvasti korreloituneita. Samanhetkinen korrelaatio on  hieman yli -0.25 ja viiveellä kolme 
korrelaatio on  -0.27, eli tämän perusteella näyttää , että uusien tilausten lukumäärä on reaalipalkan 
”syy”.  
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Kootaan lopuksi yhteen taulukoista 3.1, 3.2 ja 3.3 lasketut pitkän aikavälin joustot 
hyödykkeiden kysynnän suhteen. Näin saadaan molempia hyödykkeiden kysyntä 
indikaattoria vastaavat  kaksi vektoria (b0, b1, b2): b*= (1.17, 1.24, 1.09) ja b**=(6.15, 
7.98, 5.74). Suhteuttamalla joustot molemmissa vektoreissa voidaan tarkastella miten 
paljon kaiken kaikkiaan parametreissa tapahtuu eri spesifikaatioiden välillä muutoksia. 
Nämä on koottu  taulukkoon 3.4 . 
 
 
Taulukko 3.4: Työn kysynnän pitkän ajan joustot hyödykkeiden kysynnän suhteen ja 
niiden muutokset estimoiduissa malleissa 
 

 b* b** 
b2/b0 0.93 0.93 
b1/b0 1.06 1.30 
b2/b1 0.88 0.72 

 
 
Taulukon  ensimmäinen rivi kertoo, että hyödykkeiden kysyntävaikutukset työpanokseen 
ovat 7 % pienemmät, jos reaalipalkka ei jousta samanaikaisesti. Tätä voi tulkita myös 
niin, että kysynnän kokonaisvaikutuksesta 93 % välittyy työpanoksen kysyntään jotenkin 
muuten kuin reaalipalkan jouston kautta. Tulos näyttää vielä hyvin robustilta, koska 
molemmat kysyntäindikaattorit antavat saman tuloksen. Taulukon toinen rivi kertoo, 
kuinka paljon suuremmat hyödykkeiden kysyntävaikutukset työpanokseen olisivat, jos 
nimellispalkka pysyisi kiinteänä, mutta hintataso voisi vapaasti sopeutua. Näyttää siltä, 
että uusien tilausten lukumäärän kasvulla on voimakkaampi vaikutus, koska jousto 
muuttuu perätä 30 % suuremmaksi. Jos taas hintataso ja nimellispalkka sopeutuisivat 
hyödykkeiden kysynnän muuttuessa proportionaalisesti (= reaalipalkka vakio), olisi 
kysyntävaikutus työpanokseen taulukon kolmannen rivin perusteella pienempi. Uusien 
tilausten lukumäärän kasvun vaikutukset ovat 28 % pienemmät tilanteessa, jossa 
reaalipalkka ei muutu verrattuna siihen, että reaalipalkka sopeutuisi vain hintatason 
muutosten myötä. Reaalipalkka olisi näin voimakkaasti vastasyklinen. Tulokset viittaavat 
kaiken kaikkiaan siihen, että hyödykkeiden kysynnän noustessa sekä hintataso että 
nimellispalkat molemmat nousevat, mutta hinnat enemmän, jolloin reaalipalkka laskee. 
Kuitenkaan reaalipalkka ei ole se instrumentti, joka kokonaisuudessaan kytkee 
hyödykemarkkinan ja työmarkkinan toisiinsa. Hyödykkeiden kysyntävaihtelut näkyvät 
työpanoksen käytössä lähes kokonaisuudessaan riippumatta reaalipalkasta.    
 
 
 

3.4 Lopuksi 
 
Tässä luvussa on tarkasteltu hyödykkeiden kysynnän ja työpanoksen käytön välistä 
relaatiota, ja keskeisenä ongelmana on ollut reaalipalkan välittäjän rooli näiden kahden 
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muuttujan välillä. Empiirisessä analyysissa on keskitytty Suomen teollisuustason 
aineistoon ja työpanoksen vaihteluun siellä. Tulosten vahventamiseksi on empiirisissä 
estimoinneissa käytetty kahta erilaista hyödykkeiden kysyntää kuvaavaa muuttujaa.  
Lisäksi toisena tavoitteena on ollut pyrkimys oppia mahdollisesti jotain uutta 
työpanoksen dynamiikasta Suomen teollisuudessa, ja tämän takia estimoinnit on tehty 
käyttämällä  mahdollisimman laajaa lineaaristen mallien perhettä eli siirtofunktio-
malleja. 

Molempien hyödykkeiden kysyntää peilaavien indikaattoreiden osalta voidaan todeta, 
että kokonaisvaste työpanokseen pieneni 7 %, kun reaalipalkkaa pidettiin kiinteänä 
verrattuna tilanteeseen, jossa palkka sai vapaasti sopeutua. Koska kokonaisvaste supistui, 
on se viite siitä, että reaalipalkka todellakin joustaa alaspäin hyödykkeiden kysynnän 
kasvaessa. Lisäksi näytti siltä, että palkkamuuttujan sopeutuminen tapahtuu niin, että 
hyödykkeiden hinnat sopeutuvat voimakkaammin kuin nimellispalkat. Hyödykkeiden 
kysynnän ja reaalipalkan välinen kausaalianalyysi viittasi siihen, että ainakin toista 
käytetyistä kysyntäindikaattoreista, nimittäin uusien tilausten lukumäärää, voidaan pitää   
reaalipalkan syynä. Sen sijaan reaalisen bruttokansantuotteen ja reaalipalkan väliltä 
kausaliteettiä ei löydetty. Kaiken kaikkiaan kuitenkin tulokset puoltavat teoreettista 
näkemystä reaalipalkan vastasyklisyydestä. 

Estimoitujen siirtofunktioiden perusteella työpanoksen käytön dynamiikasta voidaan 
todeta, että ensinnäkin näyttää siltä, että palkkojen vaikutus  työpanokseen on 
lyhytkestoinen. Reaalipalkkojen nousu supistaa työpanoksen käyttöä ainoastaan kahden 
periodin viiveellä. Lyhytkestoinen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että työllisyyden 
kasvuvauhti reagoi ainoastaan kahden periodin viiveellä. Toiseksi osoittautui, että 
käytettyjen hyödykkeiden kysyntämuuttujien vaikutustavat olivat täysin erilaiset. 
Bruttokansantuotteen nousu vaikuttaa  työpanoksen käyttöön Suomen teollisuudessa 
yhden periodin viiveellä, ja vaikutus on tästä eteenpäin yhden vuoden mittainen. Sen 
sijaan uusien tilausten lukumäärän kasvu näkyy työllisyydessä välittömästi ja lisäksi sen 
vaikutukset ovat hyvin pitkäkestoiset. 
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Liite 3.1 Reaalipalkan ja hyödykkeiden kysynnän innovaatioimpulssien 
ristikorrelaatiot;     )ˆ,ˆ()( ,,/ˆ,ˆ ,, ktAtPw ititL

corrkr −= αααα  

 
Kuviossa  positiiviset viiveet viittaavat kysynnän viivästämiseen suhteessa 
reaalipalkkaan ja viive 0 on impulssi-innovaatioiden tavallinen (samanhetkinen) 
korrelaatio. 
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4 Hinnoitteluvoima suomalaissa yrityksissä: Empiirinen 
sovellus yritystason aineistolla 

 
 

4.1 Johdanto 
 
Teoreettisesti tarkasteltuna yritysten monopolivoima supistaa hyödykkeiden tuotantoa 
korkeampien hintojen takia. Näin ollen se supistaa myös työpanoksen käyttöä ja on täten 
haitallinen työllisyyden kannalta.  Lisäksi hinnoitteluvoima on potentiaalinen muuttuja, 
joka sopeutuu yritysten hyödykemarkkinoilla tapahtuvien muutosten seurauksena. Näin 
ollen on erittäin tärkeää tietää ja perusteltua empiirisesti tutkia yritysten monopolivoiman 
olemassaoloa ja sen vaihtelua sekä yritysten välillä, että myös  ajan suhteen. 

Suomen kansantaloutta koskevissa  empiirisissä toimialatason aineistoilla tehdyissä 
tutkimuksissa on osoitettu, että Suomessa yrityksillä todellakin on hinnoitteluvoimaa 
hyödykemarkkinoilla (Vaittinen 1996, Martins, Scarpetta & Pilat 1996, Forsman, 
Saarenheimo & Terviö 1997). Tutkimukset poikkeavat toisistaan erilaisen 
toimialaluokituksen, käytetyn aikaperiodin ja myös tutkimusmetodin suhteen eli toisiaan 
täydentäen ne kaikki puoltavat hinnoitteluvoiman olemassaoloa. Martins et.al. (1996) 
sekä Forsman et.al (1997) ovat lisäksi tutkineet monopolivoiman käyttäytymistä 
hyödykkeiden kysynnän suhteen, ja ensiksi mainitun tutkimuksen mukaan 
monopolivoima käyttäytyy Suomessa vastasyklisesti, kun taas jälkimmäisen mukaan 
käyttäytyminen on myötäsyklistä.31 

Tässä luvussa on tarkoituksena tarkastella   empiirisesti  suomalaisten yritysten 
hinnoitteluvoimaa. Koska hinnoitteluvoima on yritystason (itse asiasiassa hyödyketason) 
asia, niin tätä mukaillen empiirisenä aineistona käytetään em. tutkimuksista poiketen 
yritystason paneeliaineistoa.  Tarkoituksena on ensinnäkin estimoida toimialojen sisäinen 
eli yrityskohtainen hinnoitteluvoima käyttämällä satunnaiskertoimisia paneelimallien 
estimointimenetelmiä.  Toiseksi, tarkoituksena on tutkia hinnoittelulisän syklisyyttä eli 

                                                        
31 Tämä ristiriitainen tulos ei ole mitenkään uusi monopolivoimaa käsittelevissä kansainvälisissä 
tutkimuksissa. Esimerkiksi USA:ta, Kanadaa ja Iso-Britaniaa koskevissa estimoinneissa tulokset 
ovat olleet hyvinkin toisistaan poikkeavia. Katso lähemmin Martins et.al. (1996) 
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reagoivatko yritykset hinnoitteluvoimallaan hyödykkeiden kysynnässä tapahtuneisiin 
muutoksiin ?  
 
 
 

4.2 Hinnoitteluvoima empiirisissä tutkimuksissa 
 
 

4.2.1 Hinnoitteluvoiman mahdolliset estimointitavat 
 
Hinnoitteluvoimaa kuvaavan mark-up-termin (m) evaluoinnissa on erotettavissa 
periaatteessa kaksi lähestymistapaa. Kun muistetaan, että yrityksen voitonmaksimin 
optimiehto on muotoa P =m⋅MC, niin nähdään, että  termin m evaluointi edellyttää, että 
sekä hintataso P  että  rajakustannukset MC tunnetaan. Lähtökohtaoletus on, että P on 
havaittavissa (saatavissa tilastoista). Sen sijaan  rajakustannukset ovat muuttuja, jonka 
havainnointi on ongelmallista ja empiirisen arvioinnin kaksi lähestymistapaa onkin 
erotettavissa siitä, miten suhtaudutaan rajakustannuksiin. Ensimmäinen tapa lähtee siitä, 
että pyritään empiirisesti arvioimaan tuotantoon liittyvä kustannusfunktio ja sen avulla 
laskemaan rajakustannukset. Toinen tapa puolestaan perustuu siihen, ettei 
rajakustannuksia eksplisiittisesti lasketa, vaan rajakustannusten määritelmää käytetään 
hyväksi muodostettaessa ns. tuotannon kasvuhajotelmaa, josta mark-up voidaan laskea. 
Seuraavassa esitellään lähestymistavat yksityiskohtaisemmin. 

Tarkastellaan aluksi tilannetta, jossa rajakustannukset pyritään empiirisesti 
estimoimaan. Tätä tapaa ovat soveltaneet muun muassa Aiginger, Brandner & Wuger  
(1995) arvioidessaan Itävallan eräiden toimialojen kilpailullisuutta ja seuraava esitys 
noudattaa pitkälle heidän analyysiään32.  Olkoon ),( QxPC , jossa ),...,

1
( nxPxPxP = on 

panoshintojen vektori, jokin kustannusfunktio. Tällöin yrityksen optimiehto voidaan 
kirjoittaa 
 

P m
C
Q

X
C
Pi

xi

= ⋅

=

∂
∂

∂
∂

 (4.1) 

 
missä Xi on Shepardin lemman mukaan  panoksen i ehdollinen kysyntäyhtälö.  Kun 
tuotantoon oletetaan vakioiset skaalatuotot, niin kustannusfunktio on lineaarinen 
tuotannon suhteen, jolloin rajakustannukset ovat vakiot. Kun oletetaan, kuten Aiginger et 

                                                        
32 Kts. myös Breshanan (1982, 1989), Lau (1982) 
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al. (1995), että kustannusfunktio on yleistetty Leontief-kustannusfunktio, 

+=
i ixPibQ

i j jxP
ixPijbQxPC 2

1
)(),( , niin optimiehto voidaan kirjoittaa muotoon 
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Mallista (4.2)  nähdään, että rajakustannukset ovat parametreja bij vaille täysin määrätty. 
Parametrit voidaan kuitenkin estimoida ehdollisista panoskysyntäyhtälöistä, ja tällöin m 
voidaan laskea muodosta33 
 

2
1

)(
=

i j
xxij ji

PPb
Pm . (4.3) 

 
Tämän lähestymistavan etuna pidetään sitä, ettei rajakustannuksia tarvitse suoraan mitata. 
Kuitenkin ne arvioidaan eksplisiittisesti käyttämällä hyväksi ehdollisia 
panoskysyntäyhtälöitä. Tämä edellyttää luonnollisesti, että kustannusfunktion muoto ja 
tätä kautta kysyntäyhtälöiden muoto täytyy eksplisiittisesti täsmentää.  

Hall (1986) on esittänyt, että toisin kuten edellä  hinnoitteluvoimaa voidaan arvioida 
myös käyttämällä hyväksi  suoraan rajakustannusten määritelmää. Mukaillen Hallin 
(1986) tutkimusta oletetaan,   että tuotannossa on ainoastaan yksi  muunneltava panos  L 
(työpanos), jonka yksikkökustannus on W (palkka). Lisäksi oletetaan, että teknisen  
kehityksen muutos voidaan esittää muodossa θ==+ u,=missä θ==on deterministinen teknisen 
kehityksen osa ja u edustaa stokastisia tuottavuusshokkeja. Tällöin rajakustannukset ovat  
MC= WdL/(dQ-(θ+u)Q) , missä osoittaja kuvaa kustannusten muutosta. Nimittäjää 
voidaan tulkita siten, että tuotannon muuttuessa dQ vain osa dQ-(θ+u)Q on aikaansaatu 
tuotannontekijää muuttamalla.  Nyt mark-up-termille saadaan lauseke 

 

WdL
QuPdQm )( +−= θ

. (4.4) 

 
Tämä voidaan puolestaan kirjoittaa muotoon 
 

                                                        
33 Tarkasti ottaen Aiginger et.al. (1995) määrittelivät mark-up-termin   m = 1/(1-M/ε), missä M on 
yli yritysten aggregoitu toimialan kekimääräinen konjekturaalinen variaatio ja ε hyödykkeiden 
kysynnän hintajousto.  Tekijät estimoivat molemmat komponentit ja tämä edellytti, että 
panoskysyntäyhtälöiden ohessa oli estimoitava myös hyödykkeiden kysynnän hintajousto. 
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L
dL

PQ
WLm

Q
QudQ =+− )(θ

, (4.5) 

 
ja siirtymällä suhteellisiin muutoksiin päästään lopulta muotoon 
 
∆ ∆q m s l ul= + ⋅ ⋅ +θ ,  (4.6) 
 
missä ∆q  =dQ/Q ja dL/L = ∆l  ovat muuttujien kasvuvauhteja ja sl = työtulojen osuus 
kokonaistulosta. Tässä on huomattava, että rajakustannuksia ei ole laskettu "aidosta" 
kustannusfunktiosta C=C(W,Q), vaan itse asiassa on käytetty hyväksi vain 
rajakustannusten määritelmää: ”kustannusten muutos suhteessa tuotannon muutokseen”. 
Lisäksi on huomioitava, etteivät lausekkeet (4.4), (4.5) ja (4.6) ole mitenkään tiettyyn 
eksplisiittiseen tuotantofunktioon sidonnaisia. Tässä mielessä tämä lähestymistapa on 
vapaampi kuin edellä esitelty kustannusfunktioon perustuva tapa. 

Termin m estimoimiseksi voidaan lausekkeessa (4.6) edetä kahta tietä. Ensinnäkin, jos 
oletetaan, että lausekkeeseen ei liity stokastiikkaa eli u = 0, voidaan m  suoraan laskea, 
koska kaikki lausekkeessa olevat muuttujat ovat havaittavia suureita.  Lausekkeen 
implikoimaa jäännöstä θ==(==∆q-msl∆l) kutsutaan =yleisesti Solow - residuaaliksi. Nimitys 
juontuu siitä, että kun hyödykemarkkinoille oletetaan täydellinen kilpailu, jolloin m =1, 
niin lauseketta voidaan käyttää talouskasvun osatekijöiden analyysissä.  Muuttuja θ 
mittaa sitä osuutta kasvusta, joka ei liity työpanoksen kasvuun.34  

Hinnoitteluvoimaa ovat lausekkeen (4.6) mukaisesti, olettamalla u = 0, arvioineet 
esimerkiksi Rotemberg & Woodford (1992). On kuitenkin syytä huomauttaa, että tämä 
edellyttää myös determinististä arviota teknisestä kehityksestä θ.= Jos taas lausekkeen 
(4.6) todellakin oletetaan sisältävän stokastisia tuottavuus shokkeja, niin m voidaan 
estimoida sopivalla estimointimenetelmällä. Tätä tapaa ovat käyttäneet esimerkiksi  Hall 
(1986, 1988), Domowitz,Hubbard & Petersen (1988),  Bils (1987), Haskel, Martin & 
Small (1995). Suomalaiseen aineistoon sitä on soveltanut Vaittinen (1995).   

Rajakustannusten määritelmää voidaan tietysti laajentaa sallimalla myös muiden 
tuotannontekijöiden, kuten pääomakannan K ja materiaalipanoksen Ma, vaihdella.35  
Tällöin  rajakustannusten lausekkeeksi saadaan 

                                                        
34 Se, että mark-up-termi voidaan estimoida lausekkeesta (4.6) perustuu Hall (1986) ideaan Solow-
residuaalin ja suhdanteiden välisen positiivisen korrelaation  tulkinnasta. Kun oletetaan täydellinen 
kilpailu ja lasketaan Solow-residuaali, niin residuaalin tulisi olla syklitön. Kuitenkin empiirisesti 
residuaalin on havaittu olevan  myötäsyklinen eli tuotannon kasvaessa voimakkaasti myös 
residuaali kasvaa. Hall (1986)  idea oli se, että sallimalla epätäydellinen kilpailu (m > 1) tämä 
positiivinen riippuvuus poistuu.  
35 Kun mukaan liitetään materiaalipanokset, on luontevaa, että tuotannolla tarkoitetaan  
kokonaistuotantoa. Jos mukana ovat vain työpanos ja pääomapanos, tuotannon käsite on arvonlisä, 
ja tällöin mark-up-termi mittaisi arvonlisän hinnan ja rajakustannusten välistä suhdetta. Jos 
oletetaan, että materiaalipanoksen kasvu on suorassa suhteessa tuotannon kasvuun  eli ne 
korreloivat täydellisesti, niin kokonaistuotannon ja arvonlisän avulla määriteltyjä mark-up-tekijöitä 
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missä R on pääoman yksikkökustannus ja Pm  materiaalipanoksen hinta . Lauseke (4.7) 
voidaan  kirjoittaa muotoon 
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Jos tuotannossa vallitsevat vakioiset skaalatuotot (WL+rK+PmMa)/MC⋅Q = 1. 
Käyttämällä tätä ehtoa, lauseketta (4.8) sekä mark-up-termin määritelmää päästään  
muotoon 
 

ukssmslsmkq mlaml +∆+−∆+∆⋅+=−∆ ))(()( θ  (4.9) 
 
missä sm on materiaalipanoksen kustannusosuus36. Jos yllä m = 1 ja u = 0,  niin kyseessä  
on tuotannon kasvun hajotelma, kun panoksina ovat työpanos, pääomapanos ja 
materiaalipanos (vrt. lauseke (4.6). 

 Mark-up termin estimointi lausekkeesta (4.6) (tai (4.9) edellyttää instrumenttien 
käyttöä  koska virhetermi korreloi selittävän muuttujan kanssa (ks. alaviite 34). Martins 
et.al. (1997) mukaan uskottavia instrumentteja on vaikea löytää ja toisaalta hyöty 
instrumenttien käytöstä pienissä otoksissa on kyseenalainen. Nämä ekonometriset 
ongelmat voidaan kuitenkin välttää Roeger (1995) määrittelemän hintaperusteisen Solow-
residuaalin avulla. Lähtökohtana on vakioskaalatuottoinen tuotantofunktio 
(θ=+=u)F(L,K,M) ja siitä johdettu kustannusfunktio C(W, R, Pm, Q,=θ=+u) =G(W, R, Pm)Q 
/(θ + u) Ratkaisemalla tästä ∆mc ja käyttämällä hyväksi ehtoa MC = P/m saadaan 
residuaali 
 

))(()( rsspswsmurp mlmml ∆+−∆+∆⋅+−−=−∆ θ   (4.10) 
 
Lisäämällä (4.9) lausekkeeseen (4.10) saadaan37 

                                                                                                                                          

sitoo ehto 
msam

am
m

)1(1 −+
= , missä ma on arvonlisästä laskettu mark-up ja sm 

materiaalipanoksen kustannusosuus. Nähdään, että m < ma. Toisin sanoen arvonlisästä laskettu 
mark-up yliarvioi todellisen mark-up-termin. 
36 Mikäli  skaalatuottojen vakioisuudesta halutaan luopua,  saadaan 
 kkmslsammsllsmkq ∆+∆+−∆+∆⋅+=−∆ ωθ ))(()( , missä parametri ω kuvaa 

skaalatuottojen astetta. Jos ω < 0 (> 0) tuotannossa vallitsevat vähenevät (kasvavat) skaalatuotot ja 
vakioisiin skaalatuottoihin päästään parametrin arvolla 0. 
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xBy ∆=∆  (4.11) 

missä 

m
B

rkpqx
rksspmswlspqy mlmaml

11

)()(
))(1()()()(

−=

∆+∆−∆+∆=∆
∆+∆−−−∆+∆−∆+∆−∆+∆=∆

 

 
Parametri B voidaan estimoida  tästä muodosta ilman instrumenttimuuttujia esimerkiksi 
pienimmän neliösumman menetelmällä.  Toinen etu muodosta on, että se voidaan 
estimoida nimellishintaisista muuttujista, jolloin hintoja koskevan aineiston saatavuus 
poistuu. Tämä etu korostuu varsinkin silloin, jos käytettävä tilastoaineisto on 
yrityskohtaista. 

On  syytä mainita, että lauseke (4.11) voidaan johtaa myös perustuen tuotannon 
keskimääräisiin kustannuksiin (AC). Määritellään 
                                                     

(4.12) 
m P

LW RK P M Qmλ
=

+ +( ) /
 

 
missä λ=AC/MC. Toisin sanoen lausekkeessa (4.12) ”mark-up” tekijä m/λ määritellään 
keskimääräisten kustannusten (AC) avulla. Kasvavien (vähenevien) skaalatuottojen 
tapauksessa=λ > 1 (λ < 1) ja vakioisten skaalatuottojen vallitessa λ = 1. Lauseke (4.12) 

voidaan kirjoittaa muotoon )( MmPRKLW
m

PQ ++=
λ

. Ottamalla tästä 

                                                                                                                                          
37 Lausekkeista nähdään välittömästi, että teknisen kehityksen termit häviävät. Jäljelle jääneistä 
termeistä saadaan: 

)))(1()()()((

)1))(()((

)))()()(()()(

rkmslsmpammswllspqm

mrkpq

kmslsmpammswllsmrkpq

∆+∆−−−∆+∆−∆+∆−+∆−=

−+∆−+∆

⇔

∆+−∆+∆+∆+∆=+∆−+∆

 

josta (4.11 helposti seuraa. 
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kokonaisdifferentiaali,  jakamalla  sitä PQ:lla ja käyttämällä hyväksi ehtoa 

PQ

RK
msls

mmPQ

MmPRKLW
=−−⇔=

++ λλ)(
  päästään muotoon 38 

 

))()((*
))()1()(()(()(

rkqpm
krssmpslwsqp mlamml

+∆−+∆=
+∆−−++∆−+∆−+∆

  (4.11’) 

 

missä  m* toteuttaa ehdon *1
m

m
λ

−= .   Jos lauseke (4.11’) estimoidaan, niin nähdään, 

että jos keskimääräiskustannukset olisivat rajakustannusten suuruiset eli  λ=AC/MC =1 , 
olisi estimaatti m* :lle  harhaton m:n estimaatti. Tällöin lauseke on luonnollisesti 
identtinen lausekkeen (4.11) kanssa ja voidaankin todeta, että lähtökohtaisesti 
hintaperusteiseen Solow-residuaaliin perustuva lähestymistapa onkin itse asiassa mark-
up-termin määrittelemistä keskimääräisten kustannusten avulla. Jos tuotannossa 
vallitsisivat kasvavat skaalatuotot (λ > 1), estimaatti m* olisi on alaspäin harhainen39. 
Vastaavasti vähenevien skaalatuottojen tapauksessa estimaatti olisi harhainen ylöspäin.  
 
 

                                                        
38 Lähtemällä liikkeelle kokonaisdifferentiaalista saadaan: 

)k)(r)msls(1m)m(p(msl)(wl(sq)(p
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)(
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λ

josta (4.11’) helposti seuraa. 
39  Esimerkiksi jos todellinen m* olisi 0.25 ja λ olisi 1.2, niin estimoitu m olisi 1.10, kun sen sijaan 
todellinen mark-up olisi 1.33. 
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4.2.2 Hinnoitteluvoima ja hyödykkeiden kysyntä 

 
Edellä käytiin läpi tavat arvioida yritysten hinnoitteluvoimaa. Tarkastellaan seuraavaksi, 
miten näiden lähestymistapojen puitteissa voidaan arvioida hinnoitteluvoiman ja 
hyödykkeiden kysynnän välistä riippuvuutta. Empiirisesti ongelmaa voidaan lähestyä 
kahdella tavalla. Ensimmäisenä mahdollisuutena on laskea mark-up-termille havainnot 
joko aikasarjana tai poikkileikkauksena tai vieläpä näiden yhdistelmä ja tarkastella näiden 
avulla  riippuvuutta hyödykkeiden kysynnästä. Toisena mahdollisuutena on sijoittaa 
oletettu mark-up tekijän riippuvuus hyödykemarkkinoiden tilasta suoraan estimoitavaan 
mark-up yhtälöön, ja tätä kautta saada selville näiden muuttujien riippuvuus. 

Kun mark-up-tekijä evaluoidaan ratkaisemalla rajakustannukset eksplisiittisesti  
aikasarja-aineistosta kuten esimerkiksi Aiginger et.al. (1995),  saadaan lausekkeen (4.3 

mukaisesti aikasarja mark-up-tekijälle; m
P

b P Pt
t

ij x x
ji

ti j

=
( )

1
2

, missä t on 

aikaindeksi. Vastaavasti aikasarja mark-up-termille saadaan myös     Solow-residuaaliin 
(sekä tavalliseen, että hintaperusteiseen) perustuvasta analyysistä. Oletuksena tällöin 
luonnollisesti on, että lausekkeet, joista laskenta suoritetaan oletetaan täysin 
deterministisiksi. Kun mark-up tekijän aikasarjat on laskettu, niin  muuttujaa voidaan 
peilata esimerkiksi regressoimalla sitä  erilaisilla hyödykemarkkinoita kuvaavilla  
muuttujilla. Toisin sanoen analyysi perustuu mt = m(At), missä A on 
hyödykemarkkinoiden tilaa kuvaava muuttuja, tyyppisen regressiomallin estimointiin (ks. 
esim.Rotemberg & Wootford 1992) 

Jos kuitenkin luovutaan oletuksesta, että mark-up-termi voidaan deterministisesti 
laskea, niin tällöin on mahdollista  sijoittaa  mark-up-termin riippuvuusyhtälö suoraan 
estimoitavaan lausekkeeseen. Sovellettuna  tavalliseen Solow-residuaaliin perustuvaan 
analyysiin tämä tarkoittaisi tkmslsammsllstAmtkq ))()(()( ∆+−∆+∆⋅+=−∆ θ  

muotoisen yhtälön estimointia (ks. esim.Haskel et.al. 1995). Täysin vastaavasti voidaan 
menetellä, kun tarkastellaan hintaperusteista Solow-residuaalia. Jotta päästäisiin 
varsinaiseen estimointiin, on mark-up-tekijän käyttäytymisyhtälö eksplisiittisesti 
operationalisoitava.  

Oletetaan nyt kuten Martins, Scarpetta ja Pilat  (1996) ,  että mark-up-termin 
käyttäytymisyhtälö  on muotoa  
 

m
m A

=
− −

1
1 ~ ϕ  (4.15) 

 
missä ~m on mark-up-termin vakio-osa. Lausekkeessa parametri ϕ  kuvaa, miten mark-
up-termi reagoi hyödykkeiden kysynnän   muutoksiin. Sijoittamalla tämä lausekkeseen 

(4.12) saadaan )(
)~1(

1
MmPRKLW

Am
PQ ++

−−
=

ϕλ
. Muuttamalla tämä   
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suhteellisten muutosten muotoon  ja järjestelemällä termejä saadaan40  
 
∆ ∆ ∆ ∆y x A x A= + ⋅ +α α1 2 ( )  (4.16) 
 
missä α1=λ( ~m -1)+1 ja α2==λϕ.==Kun oletetaan, että  λ on vakio, niin estimoimalla 
parametrit α1 ja α2 voidaan päätellä mark-up-termin ja hyödykkeiden kysynnän välinen 
riippuvuus. Parametri α1 kertoo mark-up-termin perustason41. Parametrin α2 puolestaan 
tulisi osoittaa termin syklisyyttä, ja jos parametri estimoituu negatiiviseksi, mark-up-
termi on vastasyklinen. Positiivinen estimaatti taas viittaa mark-up termin 
myötäsyklisyyteen.42 Seuraavassa hinnoittelulisän suuruutta ja sen vaihtelua on testattu 
suomalaisilla yrityksillä. 
 
 
 

4.3 Empiirinen analyysi 
 
 

4.3.1 Käytetty aineisto 
 
Empiirisessä analyysissä on käytetty yrityskohtaista aineistoa. Aineisto on koottu 
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ylläpitämästä 500 suomalaisen yrityksen 
tilinpäätöstiedoista vuosilta 1986-1995.Mukaan on kelpuutettu ne yritykset joilta on 
havainnot kaikilta näiltä vuosilta, jolloin aineistoon jäi 92 yritystä. Toisin sanoen 

                                                        
40Analyyttisesti johtamalla: 
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41 Koska λ oletetaan vakioksi niin se ei  identifioidu estimoinnissa. Tällöin lähtökohtana mark-up 

termin käyttämisyhtälö  voisi olla  muotoa 
Am

m

ϕλ −−
=

~1

1
, jolloin estimoitavassa yhtälössä 

m~1 =α ja ϕα =2 .Estimoinnin perustana olisi keskimääräisten kustannusten avulla määritellyn 

mark-up-tekijän riippuvuus muuttujasta A.  
42 Teoriat jotka keskittyvät selittämään sitä miksi mark-up-termin tulisi vaihdella  on käyty läpi 
luvussa 2.2.1. 
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kyseessä  on tasapainotettu paneeli. Aineisto on näyte kaikista Suomen yrityksistä ja sen 
kattavuutta Suomen kansantaloudessa on esitelty kuviossa 4.1. 
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Kuvio 4.1 Mukana olevien yritysten työntekijöiden lukumäärän ja jalostusarvojen osuudet 
koko yksityisessä sektorissa 
 
Kuvion 4.1 mukaan aineistossa mukana olevien yritysten osuudet molempien 
indikaattorimuuttujien, työtekijöiden lukumäärän ja jalostusarvon mukaan on noin 15 % 
koko yksityisestä sektorista. Lisäksi näyttää siltä, että arvonlisällä mitattuna yritysten 
osuus kaikkien yritysten joukossa on lievästi kasvanut tarkasteluajanjaksolla. 

Aineistossa on mukana sekä palvelualojen, lähinnä kaupan, ja teollisuuden yrityksiä. 
Yritysten jakauma toimialoille ja yritysten lukumäärät ilmenevät seuraavasta taulukosta: 
 
Nro. Nimi Lkm 
1  autokauppa 6 
2  metsäteollisuus 5 
3  vähittäiskauppa  16 
4 Elintarviketeollisuus  16 
5  energiantuotanto  3 
6  graafinen teollisuus  15 
7  huonekalujen valmistus  2 
8  päivittäistavaratukkukauppa  4 
9  rakentaminen  10 
10  metalliteollisuus  15 
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4.3.2 Hinnoitteluvoiman estimointi 
 
Hinnoitteluvoiman kartoittamiseksi on estimoitu yhtälöt (4.11) (tai (4.11’)  eri 
toimialoille  ja myös yhteisesti kaikille yrityksille käyttämällä koko aineistoa. Yhtälö oli 
muotoa 
 

xBy ∆=∆  (4.11) 
missä 

m
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rkpqx
rksspmswlspqy mlmaml

11
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Kuten edellä on todettu, muuttujista tarvitaan vain nimellisiä suureita ja muuttujien 
empiirisinä vasteina on käytetty seuraavia tilinpäätöksistä saatavia suureita (kaikki  
mitattu logaritmisina differensseinä). Nimellinen kokonaistuotanto )( pq ∆+∆  = 
jalostusarvo + ainekulut + toiminnan muut kulut; palkkakustannukset ( wl ∆+∆ ) = 
henkilökulut sivukuluineen; materiaalikustannukset ( mpam ∆+∆ ) = ainekulut +  
toiminnan muut kulut; pääomakustannukset ( rk ∆+∆ ) = vuokrat +  vieraan pääoman 
korko ⋅ käyttöomaisuus. Pääomakustannusmuuttujalla on pyritty arvioimaan pääoman 
vaihtoehtoiskustannuksia. Muuttujassa on jonkinasteinen mittausvirhe (nimenomaan 
käytetyssä korkomuuttujassa), koska se  ei esimerkiksi huomioi odotettua 
pääomahyödykkeiden arvonmuutosta ja pääoman kulumista. Virheellä ei kuitenkaan 
liene vaikutusta tuloksiin, koska korko on mukana vain yhtenä pienenä osana käytettyjä 
muuttujayhdistelmiä ∆x ja ∆y . 

Kiinteiden vaikutusten ja satunnaisvaikutuksen mallit ovat käsitteet, jotka liitetään  
paneeliaineistoista estimoitaviin  regressiomalleihin. Käsitteet liittyvät malleihin, joissa 
mallin vakiotermi oletetaan joko kiinteäksi tai satunnaiseksi havaintoyksiköittäin. 
Vakiintuneita käsitteitä ovat myös kiinteiden ja satunnaisten kertoimien mallit.  Näissä  
malleissa puolestaan varsinaiset regressiokertoimet ovat joko kiinteitä tai satunnaisesti 
vaihtelevia havaintoyksiköittäin. Kiinteäkertoimisissa malleissa mahdollinen 
havaintoyksiköiden heteroskedastisuus jää mallin virhetermiin, kun taas 
satunnaiskertoimisissa malleissa  osa tästä heteroskedastisuudesta näkyy kertoimien 
erilaisuutena. Usein onkin mielenkiintoista se kuinka paljon kertoimet vaihtelevat ja 
miksi. Kun seuraavassa lähdetään estimoimaan hinnoitteluvoimaa ja sen syklistä 
käyttäytymistä kertoimien sallitaan olevan satunnaisia. Yllä oleva yhtälön (4.11)  
formaali estimoitava  mallityyppi on  näin seuraavanlainen: 
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Luokkina i on kuten yllä jo todettiin käytetty sekä toimialoja että itse yrityksiä. Kun 
luokkina ovat toimialat, saadaan estimoinneissa mark-up-termit kullekin toimialalla ja 
kun luokkina ovat yritykset, saadaan yrityskohtaiset mark-up-termit. Estimointitulokset 
on esitetty taulukossa 4.1.  

Taulukossa 4.1 voidaan t-arvojen perusteella  todeta parametrien estimoituvan tarkasti 
eli kaikki parametriestimaatit ovat merkitseviä. Lisäksi χ2

=−=testin mukaan 
satunnaiskertoimisen mallin käyttö on perusteltua lähes kaikilla toimialoilla.=Αinoastaan 
autokaupassa, huonekalujen valmistuksessa ja päivittäistavaratukkukaupassa voitaisiin  
parametriestimaatit tulkita samoiksi eri yrityksissä. 
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Taulukko 4.1 Hinnoitteluvoima suomalaisissa yrityksissä 
 
Toimiala  B t-arvo R χ2  p m 
1  0.09 5.56 0.51 4.93 0.43 1.10 
2  0.30 4.59 0.62 15.29 0.00 1.43 
3  0.05 6.58 0.31 41.92 0.00 1.05 
4  0.05 3.54 0.15 92.93 0.00 1.06 
5  0.37 3.15 0.52 10.68 0.00 1.59 
6  0.17 6.96 0.62 242.50 0.00 1.21 
7  0.34 5.86 0.77 0.56 0.45 1.51 
8  0.03 3.09 0.55 1.82 0.60 1.03 
9  0.13 3.23 0.23 49.43 0.00 1.14 
10  0.14 6.03 0.38 53.93 0.00 1.17 
Kaikki 
yritykset1) 

 0.12 9.65 0.40 1053.15 0.00 1.13 

Kaikki 
toimialat2) 

 0.16 4.01 0.41 400.34 0.00 1.20 

 
R2  = selitysaste  
χ2 = testi kertoimien yhtäsuuruudelle; p = testin p-arvo 
m = markup kerroin ; m = 1/(1-B) 
1) Estimoitu käyttäen yrityksiä luokkina 
2) Estimoitu käyttäen toimialoja luokkina 
 
 
Tätä samaa parametriestimaattien hajontaa yritysten välillä eri toimialoilla visualisoi 
kuvio 4.2 (”toimiala 11” = toimialoittainen hajonta, kun estimoinnissa luokkina olivat 
toimialat). Kuvion mukaan estimaattien hajonta on joillakin toimialoilla todella suurta. 
Esimerkiksi graafisen teollisuuden toimialalla (toimiala 6) pienin mark-up:n arvo on 1.06   
ja suurin 1.77. Sen sijaan toimialoilla, joilla χ2-testi puoltaisi mark-up-termin yhtä 
suuruutta eri yrityksissä, hajonta on maltillista. Esimerkiksi  vähittäiskaupassa  
vaihteluväli on 1.02 :sta 1.10 :een.  
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Kuvio 4.2 Toimialojen eri yrityksille estimoidut mark-up- kertoimet 
 
 
Se, että parametriestimaatit poikkeavat toimialan yritysten kesken voi johtua joko siitä, 
että yritykset eivät kuulu samalle toimialalle tai, että yrityksillä on aidosti erisuuruista 
hinnoitteluvoimaa. Estimoinnissa käytetyssä aineistossa toimialaluokitus on hyvin 
karkea,  jolloin jollekin toimialalle sijoitetut yritykset eivät ole homogeenisia. Tällöin 
muodollisesti tietylle toimialalla estimoidut mark-up-termit ovat itse asiassa aidosti eri 
toimialojen yrityksille estimoituja mark-up-termejä. Toimialasidonnaisuus poistuu, kun 
estimointi on tehty pitäen luokkina yksittäisiä yrityksiä ja estimaatteja on 
havainnollistettu kuviossa 4.3.  Kuvion viesti on analoginen kuvion 4.2 kanssa. Estimaatit 
näyttävät stabiileilta autokauppaan, vähittäiskauppaan, elintarviketeollisuuteen ja 
päivittäistavaratukkukauppaan sijoitetuilla yrityksillä. Sen sijaan muilla toimialoilla 
estimaatit vaikuttavat epästabiileilta. 
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Kuvio 4.3 Yrityskohtaiset mark-up-estimaatit. Toimialat eroteltu pystyviivoilla: 
pystyakselilla estimoitu keskiarvo 
 
 

Parametriestimaattien suuruudesta voidaan taulukon 4.1 perusteella todeta, että 
kaikilla toimialoilla on yrityksillä hinnoitteluvoimaa. Suurin hinnoitteluvoima näyttää 
olevan energiantuotannon yrityksillä ja pienin päivittäistavaratukkukaupassa. 
Huomionarvoista on, että koko aineistossa nimenomaan kaupan alalla toimivilla 
yrityksillä näyttävät olevan pienimmät hinnoitteluvoimat. Keskimäärin mukana olevilla 
yrityksillä mark-up-kerroin estimoituu 1.13 :een, kun satunnaistaminen tehdään 
yrityksittäin ja 1.20 :een, kun satunnaistaminen tehdään toimialoittain. Estimaattien ero 
johtuu siitä, että kun estimointi tehdään pitäen yrityksiä luokkina, niin niiden yritysten 
osuus, joissa mark-up on pieni, korostuu. Kun esimerkiksi vähittäiskaupan yrityksiä on 
mukana 16, niin ne ovat estimoinnissa mukana painolla 16/92, kun toimialana 
estimoitaessa paino on 1/10. Toinen huomionarvoinen seikka on, että mark-up-termi 
estimoituu tarkemmin, kun luokkina pidetään yrityksiä. Tämä puolestaan viittaa siihen, 
että jos yritystason estimaatit poikkeavat toisistaan, niin estimaattien pakottaminen yhtä 
suuriksi toimialatasolla heikentää estimointitarkkuutta. 

Martins et.al. (1996) ovat estimoineet vastaavan yhtälön (4.11) OECD-maille (14 
maata) toimialatason aineistoon perustuen aikaperiodilta 1970-1992 ja mukana oli myös 
Suomi. Forsman et.al (1997) ovat myös estimoineet Suomen toimialatason 
(teollisuustoimialat) aikaperiodin 1980-1995 aineistolla ko. yhtälöä. Näiden kahden 
tutkimuksen ero liittyy pitkälle toimialaluokitukseen ja toisaalta myös 
estimointiperiodiin. Yllä esitettyjä tuloksia ja näissä kahdessa saatuja tuloksia on erittäin 
vaikea verrata toisiinsa ja vaikeus johtuu nimenomaan toimialaluokituksesta. Karkeasti 
vertaillen voidaan kuitenkin todeta, että teollisuuden osalta Martins et.al. (1996) saivat 
Suomelle mark-up termin suuruudeltaan 1.24  ja Forssman et.al.(1997) spesifikaatiosta 
riippuen 1.21 - 1.35. Jos taulukon 4.1 perusteella lasketaan yksinkertainen keskiarvo 
toimialojen metsäteollisuus, elintarviketeollisuus, graaffinen teollisuus, huonekalujen 
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valmistus ja metalliteollisuus mark-up-estimaateista päädytään arvoon 1.28. Keskiarvo 
asettuu täten erittäin lähelle sitä, millaisia estimaatteja on saatu käyttämällä toimialatason 
aggregaattiaineistoa. 
 
 
 

4.3.3 Hinnoitteluvoima ja hyödykemarkkinat 
 
Hinnoitteluvoiman  ja hyödykkeiden kysynnän välisen riippuvuuden  toteamiseksi 
estimoitiin yhtälö (4.16), joka oli  muotoa 
 
∆ ∆ ∆ ∆y x A x A= + ⋅ +α α1 2 ( )  (4.16) 
 
missä  ∆x ja ∆y  on määritelty kuten edellä esitetyissä estimoinneissa ja  muuttuja A 
viittaa hyödykkeiden kysyntään.  Yhtälö on estimoitu satunnaiskertoimisena mallina 
vastaavasti kuten edellä. Mielenkiintoinen on yhtälössä parametri α2; jos α2 < 0 (> 0) 
mark-up-termi on vastasyklinen (myötäsyklinen). Tulosten varmentamiseksi käytettiin 
erilaisia hyödykemarkkinoiden tilaa kuvaavia muuttujia (A). Ensinnäkin muuttujana on 
käytetty toimialoittaisia kokonaistuotoksia. Toiseksi muuttujana käytettiin reaalisen 
bruttokansantuotteen (BKT) trendipuhdistettua komponenttia eli tbaBKTA ⋅−−= ˆˆln . 
Muuttujaa voi luonnehtia siten, että se kuvaa kuluttajien tulojen syklisiä muutoksia. 
Kolmanneksi kysynnän indikaattoreina käytettiin kahta erilaista odotusmuuttujaa. Nämä 
on saatu Tilastokeskuksen Kuluttajabarometrista. Käytetyt muuttujat olivat barometrin 
”Kuluttajien luottamusindeksi”, joka mittaa kuluttajien näkemystä Suomen taloudellisen 
tilanteen kehityksestä 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen ja ”Oma taloudellinen 
tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen”. Molemmat käytetyt muuttujat ovat 
barometrin saldolukuja ja saldoluvun nousun voi olettaa heijastelevan  hyödykkeiden 
kysynnän kasvua. Kuluttajien luottamusindeksi lasketaan käyttämällä barometrin 
kysymyksiä, jotka mittaavat kuluttajien näkemystä sekä Suomen talouden edellisen ja 
tulevan vuoden kehityksestä että kyselyajanhetken edullisuudesta suurempiin 
hankintoihin. Molempien muuttujien käyttöä estimoinnissa voi perustella sillä, että 
aineistossa on mukana paljon palvelusektorin yrityksiä, joiden hyödykkeiden kysyntään 
nimenomaan kuluttajilla on suora yhteys. Estimointitulokset kaikkien kysyntämuuttujien 
osalta on esitetty taulukoissa  4.2a), b), c) ja d). 
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Taulukko 4.2 Hinnoitteluvoima hyödykkeiden kysynnän muuttuessa 
2a) Kysyntämuuttujana kokonaistuotos 
 
Toimiala  Parametr

it 
t-arvo R2 

=χ2 p m 

1 αααα1111==== 0,089 4,53 0,59 14,50 0,15 1,10 
 αααα2222 0,028 0,582     
2 αααα1111==== 0,290 4,19 0,62 17,38 0,02 1,41 
 αααα2222 0,027 0,253     
3 αααα1111==== 0,049 5,25 0,32 64,27 0,00 1,05 
 αααα2222 -0,033 -1,08     
4 αααα1111==== 0,058 2,93 0,16 99,70 0,00 1,06 
 αααα2222 -0,026 -0,756     
5 αααα1111==== 0,365 2,67 0,52 11,25 0,02 1,57 
 αααα2222 -0,027 -0,226     
6 αααα1111==== 0,178 6,483 0,63 252,47 0,00 1,22 
 αααα2222 0,078 1,880     
********        
********        
8 αααα1111==== 0,033 3,09 0,57 3,21 0,75 1,03 
 αααα2222 -0,020 -0,636     
9 αααα1111==== 0,128 3,11 0,26 68,35 0,00 1,15 
 αααα2222 0,145 2,926     
10 αααα1111==== 0,138 6,02 0,38 65,83 0,00 1,16 
 αααα2222 -0,030 -0,34     
Kaikki 
yritykset1 

αααα1111==== 0,116 10,34 0,40 1223,21 0,00 1,13 

       αααα2222 0,038 2,13     
Kaikki 
toimialat2 

αααα1111==== 0,160 4,17 0,43 429,52 0,00 1,19 

       αααα2222 0,042 0,723     
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2b) Kysyntämuuttujana BKT 
 
Toimiala  Parametr

it 
t-arvo R2 χ2 p m 

1 αααα1111==== 0.093 5.46 0.53 11.59 0.31 1.10 
 αααα2222 0.120 0.54     
2 αααα1111==== 0.288 5.76 0.64 47.72 0.00 1.41 
 αααα2222==== 0.238 0.61     
3 αααα1111 0.050 4.96 0.33 51.83 0.01 1.05 
 αααα2222 0.038 1.51     
4 αααα1111==== 0.053 3.16 0.15 94.91 0.00 1.06 
 αααα2222 -0.002 -0.05     
5 αααα1111==== 0.373 2.88 0.54 15.76 0.00 1.59 
 αααα2222 -0.149 -0.35     
6 αααα1111==== 0.174 6.94 0.62 267.11 0.00 1.21 
 αααα2222 0.162 3.14     
********        
********        
8 αααα1111==== 0.035 4.29 0.56 7.39 0.28 1.04 
 αααα2222 -0.016 -0.24     
9 αααα1111==== 0.119 2.94 0.31 66.59 0.00 1.13 
 αααα2222 0.340 3.12     
10 αααα1111==== 0.145 6.18 0.38 62.24 0.00 1.17 
 αααα2222 -0.088 -0.89     
Kaikki 
yritykset1 

αααα1111==== 0.119 10.05 0.40 1242.34 0.00 1.13 

       αααα2222 0.077 2.47     
Kaikki 
toimialat2 

αααα1111==== 0.162 4.11 0.41 421.41 0.00 1.19 

       αααα2222 0.057 0.88     
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2c) Kysyntämuuttujana kuluttajien luottamusindikaattori 
 
 
Toimiala  Parametr

it 
t-arvo R2 χ2 p m 

1 αααα1111==== 0,079 4,47 0,59 37,37 0,00 1,09 
 αααα2222 0,003 1,12     
2 αααα1111==== 0,323 6,24 0,69 74,40 0,00 1,48 
 αααα2222 0,000 -0,11     
3 αααα1111==== 0,049 4,83 0,46 39,10 0,12 1,05 
 αααα2222 0,001 2,46     
4 αααα1111==== 0,052 2,77 0,16 135,54 0,00 1,05 
 αααα2222 0,001 1,13     
5 αααα1111==== 0,418 2,75 0,51 23,33 0,00 1,72 
 αααα2222 0,000 0,12     
6 αααα1111==== 0,168 6,26 0,61 226,10 0,00 1,20 
 αααα2222 0,001 1,14     
********        
********        
8 αααα1111==== 0,036 2,93 0,57 6,26 0,39 1,04 
 αααα2222 0,001 0,84     
9 αααα1111==== 0,127 2,72 0,28 76,61 0,00 1,15 
 αααα2222 0,004 1,97     
10 αααα1111==== 0,157 5,58 0,40 66,93 0,00 1,19 
 αααα2222 -0,001 -0,78     
Kaikki 
yritykset1 

αααα1111==== 0,123 9,41 0,41 1351,13 0,00 1,14 

       αααα2222 0,0008 2,24     
Kaikki 
toimialat2 

αααα1111==== 0,171 3,92 0,41 413,65 0,00 1,21 

       αααα2222 0,000 -0,45     
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2d) Kysyntämuuttujana kuluttajien näkemys heidän omasta tilanteestaan 
 
Toimiala  Parametr

it 
t-arvo R2 χ2 p m 

1 αααα1111==== 0,074 3,59 0,59 24,72 0,00 1,08 
 αααα2222 0,002 1,27     
2 αααα1111==== 0,322 5,41 0,70 20,30 0,00 1,47 
 αααα2222 0,000 -0,08     
3 αααα1111==== 0,042 5,06 0,59 53,60 0,00 1,04 
 αααα2222 0,001 5,60     
4 αααα1111==== 0,422 2,54 0,52 20,06 0,00 1,73 
 αααα2222 -0,001 -0,41     
5 αααα1111==== 0,171 5,77 0,62 216,11 0,00 1,21 
 αααα2222 0,000 -0,15     
6 αααα1111==== 0,030 2,83 0,68 2,56 0,86 1,03 
 αααα2222 0,001 3,03     
********        
********        
8 αααα1111==== 0,144 2,97 0,17 66,14 0,00 1,17 
 αααα2222 0,000 -0,04     
9 αααα1111==== 0,142 5,29 0,40 82,62 0,00 1,17 
 αααα2222 0,001 0,90     
10 αααα1111==== 0,122 8,28 0,41 1334,72 0,00 1,14 
 αααα2222 0,000 1,89     
Kaikki 
yritykset1 

αααα1111==== 0,120 8,28 0,41 1334,71 0,00 1,14 

       αααα2222 0,0004 1,88     
Kaikki 
toimialat2 

αααα1111==== 0,170 3,69 0,42 413,34 0,00 1,20 

       αααα2222 0,000 0,37     
 
R2  = selitysaste  
χ2 = testi kertoimien yhtäsuuruudelle; p = testin p-arvo 
m = markup kertoimen perustaso ; m = 1/(1-α1) 
1) Estimoitu käyttäen yrityksiä luokkina 
2) Estimoitu käyttäen toimialoja luokkina 
**** Yritysten lukumäärä  toimialaestimointiin liian pieni 
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Taulukoiden 4.2a,b,c ja d) perusteella voidaan ensinnäkin todeta, että kun käytetään koko 
aineistoa joko niin, että yritykset ovat luokkia tai niin että toimialat ovat luokkia, mark-
up-tekijä (mark-up-tekijän perustaso α1) estimoituu samansuuruiseksi kuin taulukossa 
4.1. Sen sijaan toimialakohtaisissa mark-up-estimaateissa havaitaan jonkin verran eroja. 
Kokonaistuotoksen ja Bkt:n käyttö kysyntämuuttujana ei näyttäisi vaikuttavan juuri 
ollenkaan toimialatason estimaatteihin. Sen  sijaan kuluttajien luottamusindikaattori sekä 
näkemys  heidän omasta tilanteestaan näyttäisi muuttavan mark-up-termiä lähinnä 
toimialoilla 4,5, 6 ja 8.  

Sen sijaan kun tarkastellaan varsinaista kiinnostuksen kohdetta, eli sitä reagoiko 
mark-up-termi kysynnän muutoksiin, antavat kaikki eri kysyntämuuttujat 
samansuuntaiset tulokset. Voidaan todeta, ettei yksikään estimoitu yhtälö osoita, että 
mark-up termissä olisi vastasyklinen komponentti, eli yksikään α2=ei estimoidu 
negatiiviseksi olemalla samalla tilastollisesti merkitsevä. Päinvastoin, kun koko 
aineistossa luokkina käytetään yrityksiä,  parametri estimoituu positiiviseksi ja 
tilastollisesti merkitseväksi, joskin sen numeerinen arvo on pieni. Kun estimoinnissa 
käytetään luokkina toimialoja, ei parametri näyttäisi merkitsevältä. Tulosten erilaisuus  
johtuu siitä, että jos parametrit poikkeavat toisistaan yrityskohtaisesti ja ne pakotetaan 
toimialatasolla samoiksi, niin estimointitarkkuus laskee. Yritysten pitäminen luokkina 
sallii parametrien erisuuruuden yritystasolla, ja näin estimointitarkkuus kasvaa.  

Yksittäisistä toimialoista voi todeta, että  parametrin α2 estimaatit vaihtelevat 
käytetyn kysyntämuuttujan mukaan. Taulukon 4.2a mukaan, missä kysyntämuuttujana on 
kokonaistuotos, merkitsevä kerroin on toimialalla 9 eli rakentamisessa. Taulukon 4.2b 
mukaan merkitsevä kerroin löytyy graafisesta teollisuudesta ja rakentamisesta. Taulukon 
4.2c mukaan merkitsevä kerroin löytyy vähittäiskaupasta, energiantuotannosta ja 
rakentamisesta, ja lopuksi taulukon 4.2d  perusteella merkitsevä termi on 
vähittäiskaupassa ja graafisessa teollisuudessa. Jos jotain yhtäläisyyksiä voisi näistä 
hakea, niin voidaan todeta, että lähinnä rakentaminen on toimiala joka omaa 
hyödykkeiden kysyntää mukailevan mark-up-termin. Yhteinen piirre tuloksissa on myös 
se, että esimerkiksi metsä-ja metalliteollisuudessa mark-up-termi vaikuttaa täysin 
syklittömältä. Syklisyys vaikuttaa näin ollen vaihtelevan toimialoittain. 

Tulosten mukaan siis näyttää, ettei  yritysten mark-up-termi käyttäydy ainakaan 
vastasyklisesti. Tulokset puoltavat lähinnä termin myötäsyklisyyttä ja ovat näin 
vastakkaiset Martins et al. (1997)  yllä kuvatun kaltaisissa Suomea koskevissa 
toimialatason estimoinneissa saaduille tuloksille. 

 Forsman et al. (1997) estimoivat  toimialatason aineistosta mark-up-termiä ajassa 
muuttuvana muodossa 
 

∆ ∆y B B xit i t it= +( )   (4.17) 
 
missä Bi on toimialaspesifi komponentti ja Bt aikaspesifi komponentti. Estimoinnissa 
kullekin toimialalle saadaan oma perustaso, joka muuttuu kaikilla toimialoille yhteisen 
aikakomponentin mukaisesti. Toimialojen mark-up-termin dynamiikka on näin 
samanlaista. Seuraavassa on mukailtu tätä ja estimoitu yhtälö (4.11) 
satunnaiskertoimisena mallina kullekin vuodelle erikseen. Formaalisti estimoitu malli on 
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muotoa ∆ ∆y B xi it i=  periodeille t = 1, ..., T. Estimointitulokset yhdessä Forsman et al.  
(1997) tutkimuksen kanssa on esitetty kuviossa 4.4. 
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Kuvio 4.4 Vuosittaiset mark-up-tekijät 
 
 
Kuvion 4.4) perusteella vaikuttaa, että dynamiikka  mark-up-tekijässä on pääpiirteissään 
samankaltaista heidän ja tässä saaduissa estimoinneissa. 1980-luvun lopussa mark-up- 
tekijässä on positiivinen trendi, ja korkeimmillaan sen taso näyttää olevan vuonna 1991 
eli vuonna, jolloin Suomessa oli ajauduttu syvään lamaan. Tämän vuoden jälkeen mark-
up- tekijä laskee stabiloituakseen lähestyttäessä vuosikymmenen puoltaväliä. Kuten 
Forsman et.al (1997) ovat todenneet, niin kuvion perusteella lähinnä 1980-luvun 
loppupuolelle sijoittuva mark-up-termin nousu voisi olla  visuaalinen viite siitä, että 
mark-up-termi käyttäytyy myötäsyklisesti. 
 
 
 

4.4 Lopuksi 
 
Tässä luvussa on tarkasteltu yritysten hinnoittelulisää ja  sen mahdollista vaihtelua 
hyödykkeiden kysynnän mukana. Kysymystä on tutkittu käyttämällä muista Suomen 
kansantaloutta koskevista tutkimuksista poiketen yritystason paneeliaineistoa. 
Aineistossa on mukana suomalaisia suuryrityksiä eri toimialoilta. Toimialat ovat sekä 
palvelualojen että teollisuuden toimialoja. Estimointituloksista  voidaan  todeta, että 
yrityksillä on hinnoitteluvoimaa ja se näyttää vaihtelevan erittäin voimakkaasti jopa 
saman toimialan yritysten välillä. Tulosten mukaan palvelualoille sijoittuvilla yrityksillä 
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on pienemmät hinnoittelulisät. Esimerkiksi vähittäiskaupassa hinnoittelulisän suuruus on 
noin 1.05 kun taas metsäteollisuudessa noin 1.43. Teollisuudessa keskimäärin 
hinnoittelulisän suuruus on noin 1.28 ja se on suuruusluokaltaan sama kuin mitä on saatu 
toimialatason estimoinneissa.  

Hinnoittelulisän syklisyydestä voidaan todeta, että estimointitulosten mukaan 
hinnoittelulisä ei käyttäydy ainakaan vastasyklisesti. Sen sijaan tulokset viittaavat, että 
aineistossa mukana olevilla yrityksillä kokonaisuudessaan hinnoittelulisä muuttuu 
kysyntää myötäillen, ja on näin myötäsyklinen.  Eri toimialojen mark-up-termien 
reagoinnissa näyttää lisäksi olevan  suurta eroa. Selvimmin myötäsyklinen hinnoittelulisä 
näytti olevan rakentamisen toimialalla. Sen sijaan esimerkiksi metsä-ja 
metalliteollisuuden  yrityksillä hinnoittelulisä näytti olevan täysin riippumaton 
hyödykkeiden kysynnästä. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Hinnoitteluvoima ja työn kysyntä: Empiirinen sovellutus 
yritystason aineistolla 

 
 

5.1 Johdanto 
 
Hyödykemarkkinoiden epätäydellisen kilpailun implikoima yritysten hinnoittelulisä   
vaikuttaa yrityksiin  monin eri tavoin. Aivan ensimmäisenä sen tulisi näkyä suoraan 
yritysten  kannattavuudessa, eli mitä korkeampi hinnoittelulisä on, sitä suurempia voittoja 
yritykset tekevät.       Tämä onkin kansainvälisissä empiirisissä tutkimuksissa  todennettu 
( ks. esim.Geroski, Gregg & Van Reenen 1996, Martin 1993).    Hinnoittelulisä voi 
vaikuttaa myös yritysten palkanmuodostukseen niin, että palkkataso on yrityksissä 
korkeampi. Myös yksittäisten yritysten monopolivoiman ja niissä maksettavien palkkojen 
välinen positiivien riippuvuus näyttäisi olevan voimassa. Tähän liittyvistä tutkimuksista 
voisi mainita esimerkiksi kaksi Ison-Britannian yritysaineistolla tehtyä tutkimusta 
Nickell, Vainionmäki & Wahdwani (1994) ja van Reenen (1996). 

Suomea koskien on yksittäisten yritysten monopolivoiman ja yrityksissä maksettavien 
palkkojen välisen riippuvuuden tutkiminen  kuitenkin sikäli ongelmallista, että Suomessa 
palkanmuodostus tapahtuu kaksivaiheisesti. Palkkakehitystä ohjaavat keskitetyissä 
neuvotteluissa sovittavat sopimuspalkat ja yritystasolla syntyvät palkkaliukumat.  Näin 
ollen luvussa I kuvattua palkanmuodostumisteoriaa tulisi Suomea koskien soveltaa 
kaksitasoisesti.43 Tällöin  myös hinnoittelulisät voivat vaikuttaa palkkoihin kahdessa eri 
vaiheessa, joko keskitettyjen sopimusten kautta ja/tai yritystason liukumien kautta. 

Hinnoittelulisän tulisi vaikuttaa  yrityksissä myös työn kysyntään, ja  tämä taas on 
aidosti yritystason kysymys.  Työllisyydestä ei päätetä missään vaiheessa keskitetysti  
vaan yksittäiset yritykset tekevät työllistämispäätöksensä itse, ja tässä luvussa on 
tarkoituksena  

                                                           
43 Tiedossa ei ole, että Suomessa olisi palkanmuodostusta yritystasolla empiirisesti tutkittu tällaisen 
lähestymistavan puitteissa. Palkanmuodostusta aggregaattitasolla jossa sopimuspalkat ja 
palkkaliukumat erotetaan ovat tutkineet esimerkiksi Rahiala ja Kovalainen (1994), Tyrväinen 
(1995). 
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analysoida hinnoitteluvoiman ja työpanoksen käytön suhdetta yritystason aineistolla.  
Analyysi perustuu dynaamisten työn kysyntäyhtälöiden estimointiin yrityspaneelista. Sen 
lisäksi, että tarkoituksena on selvittää, supistaako hinnoittelulisä työn kysyntää, on 
tarkoituksena myös selvittää, onko hyödykkeiden kysynnällä ja monopolivoimalla 
keskinäistä riippuvuutta.  
 
 
 

5.2 Työn kysyntäyhtälöiden  spesifiointi 
 
Mukaillen luvun I teoriaa oletetaan, että  optimaalinen työn kysyntä määräytyy yrityksen 
voitonmaksimointiongelman WLKLFAQPL −=Π ),(),(max  perusteella. Ongelmassa 

P on hyödykkeen hinta, Q koko toimialan tuotanto, A hyödykkeiden kysyntäindikaattori, 
L yrityksen työpanos, W nimellispalkka ja  K yrityksen ennalta määräytyneeksi  oletettu 
pääomapanos. Optimointi johtaa työn kysyntäyhtälöön   
 

),(* Km
P
WLL ⋅= ,  (5.1) 

 

 missä W/P on  yrityksen maksama reaalipalkka ja 
msvm

⋅−
=

ε1

1
 on hinnoittelulisä eli 

mark-up. Kysyntä on reaalipalkan  ja hinnoittelulisän suhteen laskeva mutta 
pääomapanoksen suhteen vaikutus voi olla kumpaan suuntaan tahansa44 . 

 Mark-up tekijä koostuu yrityksen konjekturaalisesta variaatiosta v, mikä kuvaa 
yrityksen odotuksia koko toimialan tuotantoreaktioista sen omiin tuotantopäätöksiin, 
yrityksen markkinaosuudesta ms ja yrityksen tuottamien hyödykkeiden kysynnän 
hintajoustosta=ε.  Teoreettisessa työn kysyntäyhtälössä  ei  esiinny  hyödykkeiden 
kysyntää kuvaavaa muuttujaa (A), ja näin ollen  se ei suoraan itsenäisesti vaikuta 
työpanoksen käyttöön. Hyödykkeiden kysynnässä tapahtuvien muutosten tulisi välittyä 
työn kysyntää  reaalipalkan ja/tai mark-up-muuttujan kautta. Muuttujan A  oikeutus olla 
mukana kysyntäyhtälössä, jossa argumenttina on reaalipalkka saadaan, kun oletetaan, että 
hinnoitteluvoima vaihtelee hyödykkeiden kysynnän mukana, toisin sanoen m = m(A). 

Kuten lukuisat estimoidut työn kysyntäyhtälöt osoittavat, on kysyntää käsiteltävä 
dynaamisina ilmiönä. Yritykset eivät välittömästi sopeuta työpanosta uudelle 
                                                           
44 Optimoinnin ensimmäisen kertaluvun ehto on muotoa Φ = P(Q, A)FL(L, K)1/m –W =0.  Kun 

toisen kertaluvun ehdon oletetaan olevan voimassa ΦL < 0, niin osittaisderivaatan  
K
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positiivinen tai negatiivinen. 
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optimaaliselle tasolle, kun eksogeenisissa muuttujissa tapahtuu muutoksia.  
Sopeutuminen, työntekijöiden palkkaaminen tai erottaminen, tapahtuu vaiheittain sen 
vuoksi , että  työpanoksen sopeuttamiseen liittyy kustannuksia.  Uusien työntekijöiden 
palkkaaminen synnyttää kustannuksia jo sen takia, että uuden työntekijän etsiminen 
aiheuttaa menoja ja lisäksi kustannuksia syntyy  uuden työntekijän työhön 
perehdyttämisestä.  Työtekijöiden erottamiseen liittyvät kustannukset syntyvät puolestaan 
työehtosopimuksissa määritellyistä irtisanomissuojista  ja työntekijöiden erottamisen   
vaikutuksista työ moraaliin   (Hamermesh 1993, Nickell 1986). 

Sopeuttamiskustannukset voivat  olla luonteeltaan millaisia tahansa.  Kustannukset  
voivat olla esimerkiksi sopeuttamisen määrästä riippumattomia eli kiinteitä; kustannukset 
voivat kasvaa  lineaarisesti työpanoksen muutoksen suhteen; kustannukset voivat olla ei-
symmetrisiä työpanoksen kasvulle ja vähenemiselle jne. Kustannusten luonne määrää 
luonnollisesti työn kysynnän dynamiikan luonteen (ks. Hamermesh 1993). Analyyttisiä 
tarpeita varten usein oletetaan, että sopeuttamiskustannukset ovat symmetriset ja 
kvadraattiset. Oletetaan seuraavassa, että kustannukset ovat muotoa 
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 missä c1 ja c2 ovat parametreja ja L* on määritelty yhtälöllä (5.1). Kustannukset syntyvät 
näin  siitä, että yrityksen työpanos (L) ei vastaa optimia (L*) sekä siitä, että  sopeudutaan 
periodista toiseen kohti tasapainoa. Yrityksen optimointiongelma on nyt 
intertemporaalinen, ja se pyrkii minimoimaan odotettuja sopeuttamiskustannuksia  
 

])()([ 2
12

2*
1

0
−++++

∞

=

−+−= itititit
i

i
tt LLcLLcREC ,  (5.3) 

 
missä R on diskonttaustekijä. Optimoimalla lauseketta  periodille t+i saadaan toisen 
kertaluvun differenssiyhtälö (Eulerin yhtälö), jonka ratkaisuna  optimaalinen työpanoksen 
aikaura noudattaa osittaisen sopeutuksen mallia 
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=
−= λλ  on pitkän ajan tavoitetyöllisyys.  Osittaisen 

sopeutuksen kerroin on  a = 1-λ, missä 0 < λ <1 on Eulerin yhtälön stabiili juuri (ks. 
esim. Sargent 1978, Ilmakunnas  1989, Layard, Nickell & Jackman 1991) .  

Osittaisen sopeutuksen malli (5.4) johtaa autoregressiiviseen mallirakenteeseen,jossa 
toteutunut työpanos riippuu edellisen periodin työpanoksesta ja pitkän ajan 

tavoitetyöllisyydestä, ts. **)1(1 tLtLtL λλ −+−= . Sopeutumiskustannuksilla voidaan 

näin perustella työn kysyntäyhtälöön ensimmäisen kertaluvun autoregressiivinen rakenne.  
Nickell (1984) (ks. myös Nickell (1986)) on kuitenkin osoittanut, että jos aggregoidaan 
erityyppistä työpanosta, joilla on erilaiset sopeutumiskustannukset niin myös toisen 
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viiveen ja vieläpä sitä myöhäisempienkin viiveiden käyttö on perusteltua työn 
kysyntäyhtälöissä.45  

Osittaisen sopeutuksen mallissa ovat mukana myös tulevien periodien odotukset 
työpanoksen määräävistä muuttujista. Mikäli oletetaan, että odotukset ovat staattiset 

***
tLtL = , työpanos riippuu ainoastaan samanhetkisistä eksogeenisten muuttujien 

arvoista. Jos taas oletetaan, että odotukset perustuvat eksogeenisten muuttujien historiaan 
esimerkiksi jonkin autoregressiivisen mallin mukaisesti, voidaan työn kysyntäyhtälöissä 
käyttää myös eksogeenisten muuttujien viiveitä (ks. Hamermesh 1993).  
 
 
 

5.3 Käytetty aineisto 
 
Hinnoitteluvoiman roolia on seuraavassa tutkittu yritystason paneeliaineistolla. 
Estimoinneissa on käytetty samaa ETLA:n ylläpitämää yritysten tilinpäätösaineistoa, 
mikä on kuvattu  luvussa 4. Mukana ovat samat yritykset ja yritysten lukumäärä on 92, ja 
ne kattavat n. 15 % koko Suomen yksityisen sektorin tuotannosta ja työllisistä. 
Toimialoja on 10, ja niihin sisältyy sekä teollisuuden aloja että palvelualoja. 

Tilinpäätösaineistosta saadaan muuttujat työpanokselle,  palkkatasolle ja 
pääomapanokselle, mutta muilta osin on tukeuduttu Tilastokeskuksen julkaisuihin. 
Estimoiduissa kysyntäyhtälöissä  työpanoksen määrää on mitattu yritysten henkilöstön 
määrällä ja nimellispalkkaa henkilöä kohti maksetulla palkalla sivukuluineen. 
Pääomapanosta on mitattu suoraan käyttöomaisuudella. Hintatasoa on 
teollisuustoimialojen yrityksillä mitattu tuottajahinnoilla ja kaupan toimialoilla 
perushintaindekseillä.46 Hyödykkeiden  kysyntäindikaattorina on käytetty toimialojen 
reaalista kokonaistuotantoa. Hinnoittelulisä on teoreettinen käsite ja sen mittaaminen 
ongelmallista. Mittaamisessa on   tukeuduttu hyvin pitkälle siihen, millaisia muuttujia on 
yleensä käytetty sen approksimaatioina.  

Monopolivoiman olemassaolo edellyttää, että markkinoilla on alalle tulon esteitä. 
Toisin sanoen jo markkinoilla olevilla yrityksillä on jokin etu verrattuna yrityksiin, jotka 
olisivat mahdollisesti tulossa samoille markkinoille (Geroski, Gregg ja Van Reenen. 
1996). Jos alalla  kuitenkin on paljon yrityksiä, niin voi olettaa, että alalle tulon esteet 
ovat olleet pieniä ja tällöin  saman alan yritysten lukumäärä (numf)  kuvastaa käänteisesti 
näitä esteitä. Toisaalta mitä enemmän toimialalla on yrityksiä, sitä vaikeampaa on 
esimerkiksi kartellin ylläpitäminen, ja näin  toimiala on kilpaillumpi.  Toisaalta, jos 

                                                           
45 Toisen viiveen käyttö voidaan Sargent (1978) mukaan perustella myös sillä, että teknologiassa on 
ei havaittavissa olevia autokorreloituneita shokkeja.  
46 Hintaindeksit on koottu Tilastokeskuksen Tilastokatsauksia-julkaisuista ja ongelmana on ollut 
siinä käytetyn toimialaluokituksen poikkeaminen ETLA:n tilinpäätösaineiston 
toimialaluokituksesta. Tilastokatsauksia-julkaisujen toimialajako on hienojakoisempi ja 
hintaindeksit on koottu mahdollisuuksien mukaan tällä jaotuksella. Eli kun aineistossa on ETLA:n 
luokituksen mukaan metsäteollisuustoimialalle kuuluvia yrityksiä ja ne kaikki ovat selvästi massan 
ja paperin tuottajia niin hintaindeksinä on käytetty massan ja paperin tuottajahintaindeksiä eikä 
metsäteollisuuden tuottajahintoja.  
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yritysten markkinaosuudet tietyllä toimialalla olisivat yhtä suuret, olisi mark-up-termi 

muotoa 
numf

m
⋅−

=
ε

ν1

1
  eli yritysten lukumäärä numf esiintyy eksplisiittisesti ko. 

muodossa. Näine perusteluineen  yhtenä mark-up-tekijän proksi-muuttujana on käytetty 
yritysten lukumäärää.  

Hyvin yleisesti käytetty monopolisuuden mittari on toimialan keskittyneisyyden 
astetta (cr(x)) kuvaava mittari47. Se mittaa, kuinka suuren osuuden  suurimmat yritykset 
(x kappaletta) tuottavat koko toimialan tuotannosta. Voi olettaa, että mitä suurempi on 
näiden yritysten osuus, sitä keskittyneempi on toimiala. Näin tämä muuttuja ja yritysten 
lukumäärä voivat olla vaihtoehtoisia tapoja kilpailullisuuden mitoiksi. Koska mark-up- 
termissä lisäksi esiintyy yleisessä muodossa eksplisiittisenä muuttujana yritysten 
markkinaosuus, on tämä luonnollinen valinta proksi-muuttujaksi. Kaiken kaikkiaan 
voidaan kirjoittaa m = m(numf, cr3, ms), missä numf on yritysten lukumäärä 
toimialoittain, cr3  on kolmen suurimman yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus ja ms 
yksittäisen yrityksen markkinaosuus. Muuttujat cr3 ja ms on mitattu liikevaihdon 
perusteella.48,49 A priori oletetaan, että yritysten lukumäärä supistaa ja keskittyneisyyden 
aste sekä markkinaosuus nostavat mark-up-tekijää. Näin ollen muuttujien vaikutus 
työpanoksen kysyntään on vastakkainen. 
 
 
 

5.4 Käytetyt estimointimenetelmät ja  estimointitulokset 
 
 

5.4.1 Estimointimenetelmät 

                                                           
47 Martin (1993) on kirjassaan esitellyt tutkimuksia, joissa on pyritty empiirisesti arvioimaan, mitkä 
tekijät vaikuttavat yritysten voittoihin, ja poikkeuksetta yritysten monopolivoimaa on 
approksimoitu toimialan keskittyneisyyden asteella. Parempi keskittyneisyyden mitta olisi 
muuttuja, joka ottaisi huomioon kaikkien toimialalla olevien yritysten tuotannon, esimerkiksi 

Herfindahl indeksi (H = 
∞

=1
2

i
msi ).  Tällaisen muuttujan laskeminen ei ole mahdollista käsillä 

olevasta aineistosta. Toisaalta  myös Nickell, Vainionmäki ja Wadhwani (1994) käyttivät 
yritystason palkkayhtälöiden estimoinneissa keskittyneisyyden astetta  hinnoitteluvoiman 
approksimaationa. 
48 Muuttujat yritysten lukumäärä ja toimialan keskittymisaste ja lisäksi markkinaosuusmuuttujan 
laskennassa  käytetty toimialan kokonaisliikevaihto on saatu julkaisuista Yritys- ja 
toimipaikkarekisteri 1986, Suomen yritykset 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995 
julkaisijana Tilastokeskus. Vuodelle 1987 ei vastaavaa julkaisua ole olemassa, joten aineistosta jää 
tämä vuosi pois. 
49 Itse asiassa estimoinneissa on käytetty yritysten lukumäärän sijasta toimipaikkojen lukumäärä 
koska yhtenäisten sarjojen rakentaminen yritysten lukumäärille ei ollut mahdollista. Tämä voi 
tietysti aiheuttaa mittausvirheen. Toisaalta kuitenkin toimipaikkojen ja yritysten lukumäärä 
korreloivat keskenään erittäin voimakkaasti. Korrelaatiokerroin  Suomen kaikkien yritysten ja 
toimipaikkojen välillä oli 0.99 käytetyllä ajanjaksolla. 
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Empiirisissä spesifikaatioissa  on oletettu, että työn kysynnän ja siihen vaikuttavien 
tekijöiden välistä relaatiota eli funktioita L* voidaan kuvata tasomuotoisella log-
lineaarisella  mallilla. Osittaisen sopeutuksen ajatus antaa perustelun mallin 
autoregressiiviseen rakenteeseen. Viivästetyt eksogeeniset muuttujat voidaan puolestaan 
perustella odotusten muodostumismekanismilla. Kun oletetaan, että kuhunkin 
havaintoyksikköön (yritykseen) i = 1, 2, …n liittyy oma tasotermi µi, on tyypillinen 
dynaaminen työn kysyntäyhtälö  muotoa  
 

l l L xit i j it j
j

p

it it= + + +−
=

µ α β ε
1

' ( )  (5.5) 

  
missä parametrit µi = µ + ui ,  jossa ui on satunnaismuuttuja oletuksin E(ui) = 0, var(ui) = 
τ2 , xit on (1×p) vektori eksogeenisia muuttujia ja β(L) on vektori niihin liittyviä 
viivepolynomeja. Termi εit on puolestaan mallin virhetermi oletuksin E(εit) = 0 ja var(εit) 
= σ2. Lisäksi oletetaan, että muuttujat u ja ε   ovat riippumattomia toisistaan, jolloin 
cov(εit, ui) = 0, i = 1, ..., N; t = 1, ..., T.  Oletuksena on myös, että eksogeeniset muuttujat 
ja mallin virhetermi ovat riippumattomia toisistaan. Mallin (5.5) luonne on näin, että 
vastemuuttujan, tässä tapauksessa työpanoksen vakiotasot, voivat poiketa toisistaan mutta 
eksogeenisten muuttujien vasteet (joustot) ovat kaikilla yrityksillä samat. Lisäksi  
sopeutumismekanismi erilaisiin shokkeihin ( mallin autoregressiivinen osa) on kaikilla 
yrityksillä samanlainen. 

 Jos  ajatus yhtä suurista joustoista  tai sopeutumismekanismien samankaltaisuudesta 
tuntuu epärealistiselta, voidaan malli (5.5) muotoilla satunnaiskertoimisena.  Tällöin 
voidaan kirjoittaa 
 

l l L xit i ij it j
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i it it= + + +−
=
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1
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Oletetaan, että parametreista αij ja βi(L) yhteensä  r-1 on satunnaista ja lisäksi  E(=βi(L)) = 
β(L) ja E(αij )= αj, missä β(L) ja αj ovat parametrien kiinteät, kaikille yrityksille yhteiset  
osat. Merkitään Ui = (ui -µ, αij - αj , [βi(L)- β(L)]’)’ , jolloin  E(Ui) = ( 0, 0, ...0)(r×1) ja 
olkoon lisäksi cov(Ui) =G(r)×(r) . Malli (5.6), kuten luonnollisesti myös malli (5.5), voidaan 
estimoida konsistentisti suurimman uskottavuuden estimointimenetelmällä (ML-
periaatteella), kunhan vain muuttujista ε ja U tehdään spesifit jakaumaoletukset. 
Normaalijakaumaoletuksella  on siis voimassa εit∼NID(0, σ2) ja Ui∼NID(0, G). 

 Palataan tarkastelemaan vielä yksinkertaista mallityyppiä (5.5), jossa 
satunnaiskertoimena on ainoastaan havaintoyksikkökohtainen vakio. ML-
estimointiperiaate siis edellyttää oletusta kertoimen jakaumasta. Jakaumaoletuksesta ja 
mahdollisesta väärästä jakaumaoletuksesta päästään  mallissa eroon,  kun se muotoillaan  
differenssimuotoisena 
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∆ ∆ ∆ ∆l l L xit j it j
j

p

it it= + +−
=

α β ε
1

' ( ) . (5.7) 

 
Tällöin, kuten lausekkeesta (5.7) voidaan havaita, vakiotermit häviävät50. Siirtyminen 
tasomuodosta differenssimuotoon tuo mukanaan kuitenkin kiusallisen MA(1)-rakenteen,  
zit = εit - εit-1, mallin virhetermiin51. Tällöin viivästetty endogeeninen muuttuja ∆lit-1 on 
automaattisesti korreloitunut virhetermin ∆εit kanssa. Malli voidaan kuitenkin estimoida 
tarkentuvasti ML-periaatteella ottamalla huomioon virhetermin kovarianssirakenne. Malli 
voidaan estimoida  vieläpä niin, että mallin parametrien sallitaan olla satunnaisia. 

Dynaamisiin paneelimalleihin liittyvät estimointiongelmat  voidaan kiertää myös 
käyttämällä  instrumenttimuuttujatekniikoita. Mallityypin (5.7)  estimointimenetelmän 
ovat esitelleet Arellano & Bond (1991).  Menetelmää kutsutaan myös yleistetyksi 
momenttimuuttujamenetelmäksi (GMM), ja sen idea on käyttää viivästetyn endogeenisen 
muuttujan instrumentteina sen riittävän pitkälle viivästettyjä tasomuodon arvoja, jotka 
ovat määritelmällisesti  korreloimattomia virhetermin kanssa. Instrumenteiksi kelpaavat 
muuttujat li,t-s (s = 2, 3, …). Lisäksi instrumentteina voidaan käyttää myös mallin 
eksogeenisten muuttujien viiveitä. GMM-menetelmä mahdollistaa mallin estimoimisen 
konsistentisti myös tilanteessa, missä selittävät muuttujat korreloivat  virhetermin kanssa.  
Toisin sanoen, jos on syytä olettaa, että mallissa selittäjinä olevat muuttujat eivät 
olisikaan eksogeenisia tai, että johonkin muuttujaan sisältyy mittausvirhe, voidaan myös 
tämä ongelma kiertää GMM-menetelmän avulla. Tämä tapahtuu instrumentoimalla myös 
nämä muuttujat. ML-estimointia käytettäessä sen sijaan selittävät muuttujat on oletettava 
riippumattomaksi virhetermistä, jotta menetelmä olisi ylipäätään konsistentti. 

GMM-menetelmää voidaan soveltaa jo itse asiassa tasomuotoiseen yhtälöön (5.5). 
Instrumentoitava on kaikki ne muuttujat, jotka korreloivat yksilökohtaisen tasotermin 
kanssa. Instrumentteja kaipaavat näin viivästetyt selitettävät muuttujat ja myös 
mahdolliset endogeeniset selittävät muuttujat. Instrumentteina voidaan käyttää muuttujien 
viivästettyjä differenssejä. Esimerkiksi viivästettyjen endogeenisten muuttujien, li,t-1 ja li,t-

2 , instrumentteina voidaan käyttää muuttujia ∆li,t-s ( s =1, 2 …) . Tämä edellyttää 
kuitenkin, että {lit}-prosessit ovat stationaarisia . GMM-menetelmää voidaan soveltaa 
myös niin, että yhtälö estimoidaan tasomuodon ja differenssimuodon systeeminä (ks. 
Arellano ja Bond 1998, Blundell ja Bond 1998). 
                                                           
50  Malli voi nyt olla tasomuotoisena kiinteäkertoiminen myös vakiotermin osalta.  
Huomautettakoon, että olipa malli tasomuotoisena kumpi tahansa, ei sitä voida konsistentisti 
estimoida pienimmän neliösumman estimointimenetelmällä (ks. esim Baltagi (1995). 
51 Kun zit = εit -εit-1 niin z muuttujan kovarianssimatriisi  on muotoa 
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missä σ2 = var(εit) 
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5.4.2 Estimointitulokset 

 
Empiirisessä analyysissä  lähdettiin liikkeelle  spesifioimalla aluksi   työn kysyntäyhtälö, 
jossa  selittävinä muuttujina  olivat reaalipalkka, pääomakanta, ja hyödykkeiden kysyntä 
ja ajatuksena on, että hyödykkeiden kysyntä  toimii hinnoitteluvoiman peilinä. Malli on 
estimoitu differenssimuotoisena tyyppiä (5.7) olevana yhtälönä. 52 Tämän mallin avulla 
pyrittiin lähinnä kartoittamaan havaintojen ja mallin yhteensopivuutta ja samalla saamaan 
vertailupohja muihin samoin spesifioituihin yritysaineistoilla estimoituihin 
kysyntäyhtälöihin.53 

Taulukossa (5.1) sarakkeella (1) on yhtälö  estimoitu  GMM-menetelmällä, missä 
selittäviä muuttujia, reaalipalkkaa, pääomakantaa ja hyödykkeiden kysyntää on käsitelty 
eksogeenisina. Testistatistiikan mukaan jäännöstermeissä ei ole toisen asteen 
autokorrelaatiota (N(0, 1)-testi),   ja toisaalta Sargan-testin mukaan instrumentit ovat 
valideja. Sarakkeen (1) mukaan reaalipalkkajousto estimoituu suuruusluokkaan -1.20.  
Myöhempää käyttöä varten sarakkeeseen on laskettu myös jousto hyödykkeiden 
kysynnän suhteen  ja se on suuruudeltaan  noin 0.85.  Tutkiessaan työn verotuksen ja 
julkisen talouden tasapainon välistä suhdetta Honkapohja, Koskela ja Uusitalo (1998) 
käyttivät  työn kysynnän reaalipalkkajouston estimoinnissa  samaa ETLA:n  
tilinpäätösaineistoa54.  Mukaillen heidän tutkimustaan taulukon sarakkeessa (2) malli on 
estimoitu endogenisoimalla sekä reaalipalkka että pääomakanta. Endogenisointia voi 
perustella joko sillä, että näiden muuttujien ja työpanoksen käytön välillä todellakin on 
vuorovaikutussuhde tai että muuttujissa on mittausvirheitä. Estimointitulosten mukaan 
reaalipalkkajousto hieman kasvaa, ja on nyt noin -1 ja  hyödykkeiden kysynnän jousto 
pysyy lähes ennallaan.  

                                                           
52 Yhtälö josta lähdettiin liikkeelle oli formaalisti muotoa 
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53 Estimointikokeiluja tehtiin myös tasomuotoisella mallilla  sekä GMM-periaatteella että   ML-
periaatteella olettamalla satunnaismuuttujille normaalijakauma ts. εit∼NID(0, σ2) ja Ui∼NID(0, G).  
Osoittautui kuitenkin, ettei malli estimoidu järkevästi. Ennenkaikkea reaalipalkkajousto näytti 
estimoituvan epärealistisen suureksi, itseisarvoltaan suuruusluokkaan 3. Lisäksi näytti, että oletus 
tasotermin µi normaalijakaumasta on virheellinen. 
54 Heidän aineistonsa poikkeaa tässä tutkimuksessa käytetystä siinä, että heillä oli mukana 
suurempi määrä yrityksiä ja lisäksi heidän aikaperiodinsa sekä vuosien määrä oli erilainen. 
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Taulukko 5.1 GMM - menetelmällä laskettuja  työn kysyntäyhtälöitä 
 
     
  (1)  (2) 
     
∆lit-1  0.598  0.600 
  (10.73)  (8.78) 
∆lit-2  -0.150  -0.154 
  -(3.78)  -(3.74) 
∆wit  -0.653  -0.580 
  -(4.38)  -(2.15) 
∆kit  0.206  0.150 
  (3.47)  (1.56) 
∆Ait  0.466  0.440 
  (5.66)  (5.76) 
       
     
ηlw=  -1.184  -1.048 
ηlA  0.846  0.795 
     
     
N(0,1)  -0.608  -0.723 
  {0.543}  {0.470} 
Sargan[df.]  79.14[79]  78.44[77] 
  {0.474}  {0.433} 
     
Suluissa ( )t-arvot 
N(0, 1) = testi toisen asteen autokorrelaatiolle. Suluissa {} p-arvot. 
Sargan[d.f] = testi instrumenttien validisuudelle (χ2). Suluissa {} p-arvot. 
ηlw = työpanoksen pitkän aikavälin jousto reaalipalkan suhteen 
ηlA = työpanoksen pitkän aikavälin jousto hyödykkeiden kysynnän suhteen 
 
 
Reaalipalkan endogenisointi siis hieman supistaa jouston itseisarvoa, mutta kuitenkin sen 
arvo on erittäin korkea verrattuna esimerkiksi Honkapohja, Koskela ja Uusitalo (1998) 
estimointeihin, missä jousto oli pienimmillään -0.6  ja suurimmillaan -0.24.  Vielä voi 
todeta, että myös kansainvälisissä yritysaineistolla tehdyissä tutkimuksissa palkkajouston 
arvoksi on Hamermeshin (1993)  mukaan saatu keskimäärin -0.3. Kianderin (1998) 
mukaan  Suomea koskevissa aggregaattiaineistoilla tehdyissä  analyyseissa palkkajouston 
keskimääräinen arvo on -0.36 joten tätä taustaa vasten taulukon 5.1)  mukaiset 
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estimoinnit näyttävät antavan  huomattavan korkeita jouston arvoja.55  Syynä tähän voi 
olla, että aineistoon ovat yksinkertaisesti valikoituneet sellaiset yritykset, jotka ovat 
herkkiä palkkakustannusten muutoksille. Erityisesti  työvoimavaltaiset palveluyritykset 
voivat olla tällaisia. Seuraavassa on tätä pyritty analysoimaan estimoimalla malli 
satunnaiskertoimisena  ML-periaatteella.56 

Taulukon 5.2 sarakkeella (1) on malli  kuitenkin vertailun vuoksi estimoitu 
kiinteäkertoimisena. Tämä vastaa GMM-menetelmällä estimoitua mallia, jossa selittäviä 
muuttujia kohdellaan eksogeenisina.57 Voidaan  todeta, että reaalipalkkajousto on nyt -
1.4, joka on korkeampi kuin GMM-menetelmällä saatu joustoestimaatti. Hyödykkeiden 
kysynnän jousto 0.7 on puolestaan hieman alhaisempi kuin GMM-menetelmällä saatu. 
Sarakkeella (2) malli on estimoitu satunnaiskertoimisena satunnaistaen endogeenisen 
muuttujan ensimmäisen viiveen ja reaalipalkkamuuttujan kertoimet. On todettava, että 
kerroinestimaatit ovat suoraan ohjelmistoproseduurista saatuja piste-estimaatteja. 
Konsistentteja  parametrien hajonta-arvioita ei sen sijaan saada suoraan 
ohjelmistoproseduurista, vaan ne  on estimoitu erillisinä mallin uskottavuusfunktion 
gradienttiin perustuvalla kovarianssimatriisin estimattorilla (ks. Rahiala 1999). 
 

                                                           
55 Todettakoon, että luvussa 2 työn kysynnän reaalipalkkajoustoksi saatiin noin –0.4. 
56 Kaikki ML-periaatteella suoritetut estimoinnit on tehty SAS-ohjelmiston MIXED-
proseduurilla. 
57 Estimointimenetelmissä on kuitenkin se ero, että ML-menetelmässä virhetermin ensimmäisen 
asteen autokorrelaatio on rajoitettu tarkasti arvoon –0.5. GMM-menetelmässä vastaava 
autokorrelaatio voi  sen sijaan poiketa tästä arvosta. 
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5.2 ML-menetelmällä estimoituja  työn kysyntäyhtälöitä 
 
  (1)  (2) 
=

   Muuttujien ∆lit-1 ja 
=

   ∆wit kertoimet 
satunnaistettu 

∆lit-1  0.821  0.634 
  (19.70)  (7.79) 
∆lit-2  -0.226  -0.178 
  -(5.70)  -(5.14) 
∆wit  -0.831  -0.655 
  -(15.75)  -(4.36) 
∆wit-1  0.252   
  (3.86)   
∆kit  0.187  0.188 
  (7.95)  (8.44) 
∆Ait  0.283  0.383 
  (4.12)  (3.14) 
      
ηlw=  -1.430  -1.206 
ηlA  0.699  0.705 
     
σz1

  -0.0371  -0.019 
σz

2   0.0742  0.038 
     
NT  551  551 
Schwarz  -66.060  -256.265 
     
r(2)  -0.02{0.65}  0.070{0.17} 
Schwarz =  informaatiokriteeri = -2 log (U) + q⋅log (n), missä U on uskottavuusfunktion arvo, q on estimoitujen 
parametrien lukumäärä ja n havaintojen kokonaismäärä.  
ηlw = työpanoksen pitkän aikavälin jousto reaalipalkan suhteen 
ηlA = työpanoksen pitkän aikavälin jousto hyödykkeiden kysynnän suhteen 
zit = εit - εit-1, var(zit) = 2

zσ   cov(zit, zit-1) = 
1zσ ;  

1zσ / 2
zσ  = -1/2 

r(2)= toisen asteen korrelaatio, suluissa {} p-arvo. 
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Verrattaessa kiinteä- ja satunnaiskertoimista mallia toisiinsa, mielenkiinto kohdistuu 
luonnollisesti siihen, onko parametreja kohdeltava satunnaisina 
havaintoyksikkökohtaisesti vaihtelevina. Puettaessa tätä estimoidussa mallissa 
tilastollisen hypoteesin muotoon nollahypoteesina on  G = 0. Testattaessa tätä hypoteesia 
nollahypoteesi sijoittuu ”parametriavaruuden reunalle”, jolloin standardi asymtoottinen 
jakaumateoria ei pädekään. Tällöin esimerkiksi tavallisen uskottavuusosamäärätestin -
2(lnUre- lnUun), missä Ure ja Uun ovat uskottavuusfunktioiden arvot rajoitetussa ja 
rajoittamattomassa estimoinnissa, jakauma ei ole χ2(k), missä k viittaa nollaksi 
rajoitettujen parametrien lukumäärän (Self &Liang 1987). Kuitenkin jakaumaa voidaan 
pitää eräänlaisena referenssijakaumana siten, että  jos sen mukaisen testisuureen p-arvon 
perusteella nollahypoteesi voidaan hylätä, niin  ”oikea” testisuure oikeuttaa hylkäämään 
hypoteesin vieläkin pienemmän p-arvon perusteella (Self & Liang 1987). Taulukon 5.2 
sarakkeiden (1) ja (2) perusteella saadaan uskottavuusfunktioiden logaritmeista laskettuna 
testisuure, joka on suuruusluokaltaan yli 200. Nyt G matriisin nollaksi rajoitettuja 
parametreja on kolme, joten referenssijakaumana toimii χ2(3) jakauma.  Näin ollen 
nollahypoteesi tulee selvästi hylätyksi.  

Sarakkeen (2) parametriestimaateista voi todeta, että parametrien satunnaistamisen 
johdosta reaalipalkkajouston kiinteän osan arvo hieman kohoaa ja on nyt  –1.20, kun taas 
hyödykkeiden kysynnän jousto pysyy ennallaan. Kuviossa 5.1 on puolestaan esitetty 
satunnaiset  yrityskohtaiset palkkajoustoestimaatit ja niitä on peilattu yrityskokoon. 
Yritysten kokoa on mitattu vuoden 1990 henkilöstön lukumäärällä. Visuaalisen 
tarkastelun perusteella ei voida sanoa, että esimerkiksi suurissa yrityksissä palkkojen 
muutoksiin reagoitaisiin voimakkaammin kuin pienissä yrityksissä. Itse asiassa, jos 
aineisto jaetaan kahteen osaan henkilöstömäärän keskiarvon (2500 henkilöä) perusteella, 
niin tavallisen t-testin perusteella ei voida hylätä hypoteesia, jonka mukaan joustot ovat 
samat molemmissa ryhmissä.58 
 
 
 

                                                           
58 Samaa asiaa testattiin myös yritysten henkilöstökulujen perusteella ja osoittautui etteivät 
palkkajoustot kasva henkilöstökulujen myötä. 



 85

0

5000

10000

15000

20000

25000

-5.5 -5 -4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0

Henkilöstö

 
Kuvio 5.1  Yrityskohtaiset palkkajoustoestimaatit  
 
 
Kuvioon 5.2 on puolestaan laskettu eri toimialojen sisällä yritysten palkkajoustojen 
keskiarvot ja näin tarkasteltu  joustojen toimialariippuvuutta. Kuviossa toimialat 1, 3 ja 8 
ovat palvelualoja (kaupan aloja) (symboli ο) ja karkeasti ottaen näyttää siltä, että näissä 
joustot ovat suuremmat kuin teollisuustoimialoilla. Poikkeuksen muodostaa toimiala 5 
(energiantuotanto), jossa itse asiassa yhden yrityksen erittäin korkea estimaatti dominoi 
koko keskiarvolaskelmaa. Voi siis olla, että palveluyritysten korkea osuus koko 
aineistossa selittää osaltaan korkeaa estimoitua palkkajoustoa. 
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Kuvio 5.2 Palkkajoustot toimialoittain  
 
 
Korkeasta  palkkajoustosta huolimatta molemmilla estimointitavoilla estimoidut työn 
kysyntäyhtälöt näyttävät kokonaisuudessaan järkeviltä ja osoittaen korkean jouston 
aineiston sisään rakennetuksi  sinällään mielenkiintoiseksi ilmiöksi, siirrytään  
tarkastelemaan hinnoitteluvoiman vaikutusta työn kysyntään. Seuraavassa on edellä 
olleeseen  spesifikaatioon sisällytetty hinnoitteluvoimaa approksimoivat muuttujat. 
Muuttujista markkinaosuusmuuttuja on kuitenkin sikäli ongelmallinen, että se voi 
vaikuttaa kahdella tavalla työpanoksen kysyntään. Ensinnäkin,  hinnoitteluvoimaa 
mittavana muuttujana sen tulisi vaikuttaa negatiivisesti. Toiseksi, muuttuja voi mitata 
myös yrityksen kokoa.  Mitä suurempi on yrityksen markkinaosuus (muistutettakoon, että 
tätä on mitattu liikevaihdon perusteella) sitä suurempi on työpanoksen käyttö. Tällöin 
markkinaosuus ja työpanos ovat vahvasti positiivisesti korreloituneet. Tämä ongelma on 
pyritty ratkaisemaan käyttämällä muuttujasta yhdellä periodilla viivästettyä arvoa. 
Ajatuksena näin on, että markkinaosuuden ja työpanoksen näennäinen positiivinen 
riippuvuus näkyisi samanaikaisena korrelaationa,  mutta hinnoitteluvoiman ja 
työpanoksen negatiivinen riippuvuus ilmenisi vasta viiveellä. 

Taulukossa 5.3) on estimoitu GMM-menetelmällä erilaisia työn kysyntäyhtälön 
spesifikaatioita, kun hinnoitteluvoimaa kuvaavat muuttujat on sisällytetty yhtälöön. 
Reaalipalkkaa ja pääomakantaa on käsitelty endogeenisina muuttujina. 
Spesifikaatiotestien perusteella yhtälöissä ei näyttäisi olevan täsmennysvirheitä.   
Sarakkeella (1) olevassa spesifikaatiossa on mukana kaikki kolme käytettyä 
monopolivoiman approksimaatiota ja näyttää, että yritysten lukumäärä (numf) estimoituu 
tarkasti ja muuttujan kerroin on a-priori oletusten mukainen. Toimialan yritysten 
lukumäärä näyttää näin nostavan yksittäisten yritysten työpanoksen kysyntää. Toimialan 
keskittyneisyys (cr3) estimoituu oikean merkkiseksi, mutta ei tilastollisessa mielessä 
merkitseväksi. Markkinaosuus (ms) estimoituu myös oletusten mukaisesti, eli sen kasvu 
supistaa työn kysyntää. Kuitenkaan se ei t-arvon perusteella ole merkitsevä. 
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Taulukko 5.3 Työn kysyntä ja hinnoitteluvoima (GMM) 
 
=

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
=

       
∆lit-1 0.605 0.527 0.548 0.604 0.604 0.644 0.556 
 (6.65) (5.82) (8.56) (5.09) (6.67) (7.53) (7.35) 
∆lit-2 -0.168 -0.139 -0.140 -0.147 -0.166 -0.152 -0.170 
 -(4.01) -(4.37) -(3.43) -(3.15) -(3.94) -(3.53) -(4.21) 
∆wit -0.583 -0.682 -0.577 -0.490 -0.588 -0.511 -0.649 
 -(2.05) -(2.15) -(2.23) -(1.89) -(2.06) -(1.94) -(2.22) 
∆kit 0.268 0.187 0.109 0.196 0.268 0.223 0.194 
 (2.33) (1.44) (1.06) (2.01) (2.35) (2.24) (1.71) 
∆Ait 0.269 0.293 0.436 0.441 0.270 0.415 0.299 
 (2.47) (2.70) (5.50) (5.65) (2.48) (5.40) (2.73) 
∆numfit 0.450 0.469   0.461  0.431 
 (2.09) (2.03)   (2.18)  (1.99) 
∆cr3it -0.067  -0.041   -0.087 -0.046 
 -(0.92)  -(0.54)   -(1.13) -(0.67) 
∆msit-1 -0.194   -0.205 -0.191 -0.196  
 -(1.90)   -(1.60) -(1.83) -(1.88)  
        
ηlw= -1.037 -1.114 -0.976 -0.902 -1.045 -1.008 -1.057 
ηlA 0.479 0.478 0.736 0.813 0.480 0.817 0.488 
        
N(0,1) -0.769 -0.679 -0.829 -0.812 -0.683 -0.843 -0.68 
 {0.442} 0.497 0.407 0.417 {0.495} {0.399} {0.497} 
        
Sargan 77.59[77] 65.68[61] 70.65[66] 70.49[60] 80.15[77] 79.43[77] 80.07[77] 
 {0.46} {0.318} {0.325} {0.167} {0.38} {0.402} {0.383} 
Suluissa ( )t-arvot 
N(0, 1) = testi toisen asteen autokorrelaatiolle. Suluissa {} p-arvot. 
Sargan[d.f] = testi instrumenttien validisuudelle (χ2). Suluissa {} p-arvot. 
ηlw = työpanoksen pitkän aikavälin jousto reaalipalkan suhteen 
ηlA = työpanoksen pitkän aikavälin jousto hyödykkeiden kysynnän suhteen 
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Voidaan tietysti ajatella, että käytetyt monopolivoiman mittarit korreloivat keskenään 
niin, että muuttujien erillisvaikutukset eivät estimoidu tarkasti sarakkeessa (1). Tämän 
takia taulukon sarakkeilla (2), (3) ja (4) on  estimoitu yhtälöt, joissa on mukana 
vuorollaan yksi hinnoitteluvoiman approksimaatio. Tuloksista nähdään, että yritysten 
lukumäärä estimoituu merkitseväksi. Keskittyneisyys estimoituu edelleen epätarkasti ja 
lisäksi näyttää, että myös markkinaosuuden estimointitarkkuus vähenee. Taulukon 
sarakkeilla (5), (6) ja (7) on estimoituihin malleihin sisällytetty hinnoittelulisän 
approksimaatioita parittain. Tätä voi perustella sillä, että näin pyritään approksimoimaan 
mark-up termissä yhtä aikaa sekä konjekturaalista variaatiota ja markkinaosuutta.  
Tuloksista tehdyt johtopäätökset  ovat analogiset edellisissä sarakkeissa olevien tulosten 
kanssa. 

Taulukossa on eri spesifikaatioista laskettu myös sekä reaalipalkka-, että 
hyödykkeiden kysynnän joustot. Nähdään, että palkkajouston estimaatit ovat lähes 
identtiset kussakin mallissa, ja lisäksi jouston arvot vastaavat taulukossa 5.1) saatua 
joustoestimaattia. Sen sijaan hyödykkeiden kysynnän joustossa tapahtuu jonkin verran 
muutoksia. Ennen kaikkea on mielenkiintoista, että kun  taulukossa 5.1), jossa työn 
kysyntäyhtälö estimoitiin ilman hinnoitteluvoimamuuttujia, saatiin joustoksi noin 0.8, 
niin nyt jouston arvo on esimerkiksi sarakkeessa (1) noin 0.48. Jouston arvo on näin 
pudonnut lähes puoleen. Tämä voisi viitata  siihen, että monopolivoima ja hyödykkeiden 
kysyntä ovat relatoituneet ja vieläpä niin, että hyödykkeiden kysynnässä tapahtuneet 
muutokset näkyvät työpanoksen käytössä voimakkaammin, jos samanaikaisesti 
hinnoitteluvoiman sallitaan muuttua.59 Estimoiduista spesifikaatioista voidaan päätellä 
vielä se, että nimenomaan yritysten lukumäärä on muuttuja joka korreloi hyödykkeiden 
kysynnän kanssa. Tämä näkyy siitä, että niissä malleissa, joissa ko.muuttuja on mukana, 
tuottavat alhaisen kysynnän jouston. 60  

Seuraavassa on vastaava yhtälö estimoitu ML-periaatteella. Taulukon 5.4 sarakkeella 
(1) malli on estimoitu kiinteäkertoimisena. Nähdään, että sekä yritysten lukumäärä että 
keskittyneisyys ovat merkitseviä selittäviä muuttujia ja markkinaosuusmuuttujakin 
estimoituu oikean merkkiseksi mutta ei tilastollisesti merkitseväksi. Lisäksi havaitaan, 
että hyödykkeiden kysynnän jousto on pudonnut taulukon 5.2) arvosta 0.7 arvoon 0.3 ja 
itse asiassa hyödykkeiden kysyntä muuttuja voitaisiin t-arvon 1.75 perusteella  jättää 
mallista pois. 

                                                           
59 Tulkinta tässä perustuu siihen, että ilman hinnoitteluvoimaa kuvaavia muuttujia hyödykkeiden 
kysyntä estimoituu työn kysyntäyhtälöissä harhaisesti, harhan syntyessä hyödykkeiden kysynnän ja 
poisjätetyn muuttujan, eli hinnoitteluvoiman korrelaatiosta.  Hinnoitteluvoiman lisääminen työn 
kysyntäyhtälöihin poistaa tämän harhan 
60 Työn kysyntäyhtälöt estimoitiin myös käyttämällä hyödykkeiden kysyntämuuttujana reaalista 
bruttokansantuotetta ja kuluttajien näkemystä omasta taloudellisesta tilanteestaan. 
Bruttokansantuote peilaa makrotasolla kuluttajien tuloja. Kuluttajabarometrista saatu muuttuja 
”kuluttajien näkemys omasta taloudellisesta tilanteesta seuraavan vuoden aikana” peilaa myös 
tuloja, mutta lisäksi se peilaa myös odotuksia hyödykkeiden kysynnästä. Tulokset olivat 
samanlaiset kuin taulukossa 5.3). Kysyntämuuttujien kertoimet supistuivat voimakkaasti 
hinnoitteluvoimamuuttujien myötä.   
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Taulukko 5.4 Työn kysyntä ja hinnoitteluvoima (ML) 
 

=

 (1) (2) (3) 
=

    Muuttujien ∆lit-1 ja   
=

  ∆wit kertoimet satunnaistettu  
∆lit-1  0.802 0.575 0.644 
  (17.62) (5.98) (17.34) 
∆lit-2  -0.254 -0.190 -0.191 
  -(6.42) -(5.09) -(5.41) 
∆wit  -0.811 -0.671 -0.714 
  -(15.22) -(4.00) -(13.79) 
∆wit-1  0.266   
  (3.88)   
∆kit  0.196 0.201 0.231 
  (8.04) (8.69) (10.12) 
∆Ait  0.138 0.271 0.286 
  (1.75) (2.21) (3.72) 
∆numfit  0.440 0.410 0.208 
  (4.48) (1.85) (2.03) 
∆cr3it  -0.175 -0.029 -0.097 
  -(2.99) -(0.29) -(1.62) 
∆msit-1  -0.059 0.009 -0.044 
  -(1.39) (0.18) -(1.11) 
∆wit ∆numfit    2.297 
    (4.61) 
∆wit∆cr3it    -1.151 
    -(3.76) 
∆wit∆msit-1    -0.180 
    -(1.52) 
ηlw=  -1.208 -1.092  
ηlA  0.306 0.441 0.523 
σz1

  -0.0354 -0.018 -0.032 
σz

2   0.0707 0.035 0.064 
NT  529 529 529 
Schwarz  -87.992 -269.01 -137.85 
r(2)  -0.02{0.60} 0.060{0.26} -0.055{0.31} 
Schwarz =  informaatiokriteeri = -2 log (U) + q⋅log (n), missä U on uskottavuusfunktion arvo, q on estimoitujen 
parametrien lukumäärä ja n havaintojen kokonaismäärä.  
ηlw = työpanoksen pitkän aikavälin jousto reaalipalkan suhteen 
ηlA = työpanoksen pitkän aikavälin jousto hyödykkeiden kysynnän suhteen 
zit = εit - εit-1, var(zit) = σz

2   cov(zit, zit-1) = σz1
;  σz1

/σz
2  = -1/2  

r(2)= toisen asteen korrelaatio, suluissa {} p-arvo. 
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Estimoinnit, joissa hinnoitteluvoimaa approksimoivia muuttujia jätettiin vuorollaan pois 
osoittivat, että yritysten lukumäärä on muuttuja, jonka kanssa hyödykkeiden kysyntä 
korreloi.61, 62  Tulokset ovat näin hyvin pitkälle samansuuntaiset kuin edellä GMM-
menetelmällä saadut.  

Kuitenkin taulukon 5.4 sarakkeella (2) malli on estimoitu satunnaiskertoimisena, 
missä satunnaisia kertoimia ovat endogeenisen muuttujan ensimmäisen viiveen  ja 
palkkamuuttujan kertoimet. Nyt puolestaan näyttää siltä, ettei hinnoitteluvoimalla ole 
mitään merkitystä. Ainoastaan yritysten lukumäärä estimoituu jollain tasolla 
merkitseväksi. Estimointikokeiluissa osoittautui, että nimenomaan palkkamuuttujan 
satunnaistaminen on tämän efektin aiheuttaja. Tämä viittaa siihen, että yrityskohtaiset 
palkkajoustot riippuvat jollain tavalla yritysten hinnoitteluvoimasta, ja niinpä malliin on 
seuraavassa vaiheessa lisätty hinnoitteluvoiman ja palkkojen interaktiotermejä.  
Estimointitulokset on esitetty sarakkeessa (3). Tulosten mukaan   sekä palkoilla että 
yritysten lukumäärällä on oma erillisvaikutuksensa  työpanoksen kysyntään. Toimialan 
keskittyneisyys ja markkinaosuusmuuttujien parametrit estimoituvat oikean merkkisiksi, 
mutta eivät kuitenkaan tilastollisesti merkitseviksi. Lisäksi näyttää siltä, että sekä 
yritysten lukumäärällä ja palkoilla että toimialan keskittyneisyydellä ja palkoilla on omat 
yhteisvaikutuksensa työn kysyntään. Palkkojen ja markkinaosuuden yhteisvaikutus ei 
näyttäisi olevan tilastollisesti merkitsevä. Tulosten mukaan  yritykset reagoivat palkkojen 
nousuun sitä heikommin mitä nopeammin toimialan yritysten lukumäärä kasvaa. 
Reagointi on puolestaan sitä voimakkaampaa mitä nopeammin toimiala keskittyy.  
Symmetrisesti, yritykset näyttävät reagoivan yritysten lukumäärän kasvuun sitä 
voimakkaammin mitä nopeammin reaalipalkat nousevat. Samoin näyttää käyvän 
keskittyneisyyden osalta. Se mistä taloudellisesta käyttäytymisestä interaktiotermien  
riippuvuudet syntyvät on kuitenkin epäselvää, ja tämän selvittely jätetään 
jatkotutkimusten varaan.  
 
 
 

5.5 Lopuksi 
 

Tässä luvussa on pyritty analysoimaan, onko yritysten monopolivoimalla vaikutusta  
niiden työpanoksen käyttöön. Yritysten monopolivoimaa on mitattu kolmella eri 
muuttujalla, nimittäin toimialojen yritysten lukumäärällä, toimialojen keskittyneisyydellä 
ja yritysten markkinaosuuksilla. Ajatus  on, että yritysten lukumäärän kasvu lisää ja 
keskittyneisyyden ja markkinaosuuksien kasvut puolestaan vähentävät kilpailua 
hyödykemarkkinoilla. Analyysit perustuvat yritystason paneeliaineistosta estimoituihin 
dynaamisiin työn kysyntäyhtälöihin. Estimoinneissa on käytetty sekä yleistetyn 
momenttiperiaatteen (GMM) mukaista estimaattoria, että myös suurimman 

                                                           
61 Estmointituloksia on esitelty liitteessä 5.1. 
62 Estimoinnit tehtiin vielä kuten GMM-menetelmässä käyttämällä hyödykkeiden kysynnän 
approksimaatioina reaalista bruttokansantuotetta ja kuluttajien luottamusindikaattoria. Tulosten 
mukaan kaikki kolme hinnoitteluvoimaa peilaavaa muuttujaa olivat merkitseviä. Lisäksi 
hyödykkeiden kysynnän vaste supistui voimakkaasti hinnoittelulisän myötä. 
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uskottavuuden (ML) estimaattoria. ML-periaate mahdollistaa yhtälöiden estimoimisen 
satatunnaiskertoimisina. 

Estimointitulosten mukaan yritysten monopolivoiman kasvu todella supistaa työn 
kysyntää. Erityisesti yritysten lukumäärä osoittautui muuttujaksi, jolla on merkitystä 
työpanoksen käyttöä selitettäessä. Estimointien mukaan toimialoittaisella yritysten 
lukumäärällä on selvä positiivinen vaikutus yksittäisten yritysten työpanoksen käyttöön. 
Myös toimialojen keskittyneisyydellä sekä yritysten markkinaosuudella näytti olevan 
vaikutusta työn kysyntään. Näiden muuttujien vaikutus riippui kuitenkin 
estimointimenetelmästä, joten tulokseen on suhtauduttava varauksella.  

Lisäksi näytti siltä, että hyödykkeiden kysyntä menetti merkitystään työpanoksen 
käytön vaihteluita selitettäessä, kun samanaikaisesti yritysten lukumäärää kontrolloitiin. 
Tämä viittaisi siihen, että kun yritysten tuottamien hyödykkeiden kysyntä kasvaa, niin 
samanaikaisesti toimialoille syntyy uusia yrityksiä, jotka kiristävät kilpailua 
hyödykemarkkinoilla. Tämä taas johtaa hinnoittelulisien supistumiseen ja tätä kautta 
tuotannon ja työpanoksen käytön kasvuun. Tulokseen on kuitenkin suhtauduttava sillä 
varauksella, että yritysten lukumäärää peilattiin toimipaikkojen lukumäärällä ja jos 
todellisuudessa aineistossa olevien yritysten toimipaikkojen lukumäärä reagoi kysynnän 
muutoksiin, on saadussa tuloksessa kyse vain näennäiskorrelaatiosta. Toimipaikkojen 
kasvu käytännössä automaattisesti lisää yritysten työvoimaa. 
Estimoiduissa yhtälöissä työn kysynnän reaalipalkkajousto estimoitui erittäin korkeaksi, 
suuruudeltaan hieman alle –1 :ksi. ML-periaatteella estimoitujen satunnaiskertoimisien 
mallien mukaan korkeaa joustoa selittävät palvelualojen (kaupan) suuret joustot.  
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Liite 5.1 Hinnoitteluvoima ja työn kysyntä; ML-estimointi 
 
=

      
∆lit-1 0.797 0.812 0.844 0.819 0.836 0.779 
 (19.17) (19.03) (18.83) (18.30) (18.27) (18.34) 
∆lit-2 -0.238 -0.232 -0.233 -0.245 -0.239 -0.248 
 -(6.07) -(5.82) -(5.84) -(6.20) -(5.96) -(6.29) 
∆wit -0.830 -0.827 -0.815 -0.816 -0.812 -0.826 
 -(15.94) -(15.52) -(15.15) -(15.35) -(14.96) -(15.77) 
∆wit-1 0.239 0.257 0.281 0.266 0.287 0.237 
 (3.69) (3.87) (4.10) (3.92) (4.13) (3.62) 
∆kit 0.183 0.190 0.192 0.188 0.195 0.19 
 (7.87) (7.73) (8.08) (7.99) (7.88) (7.91) 
∆Ait 0.161 0.301 0.256 0.138 0.273 0.164 
 (2.16) (4.21) (3.60) (1.79) (3.68) (2.15) 
∆numfit 0.367   0.363  0.443 
 (3.81)   (3.78)  (4.50) 
∆cr3it  -0.148   -0.141 -0.182 
  -(2.51)   -(2.39) -(3.12) 
∆msit-1   -0.059 -0.055 -0.062  
   -(1.38) -(1.30) -(1.44)  
       
ηlw= -1.341 -1.357 -1.373 -1.291 -1.302 -1.257 
ηlA 0.366 0.717 0.659 0.323 0.677 0.351 
       
σz1

 -0.036 -0.037 -0.037 -0.036 -0.0367 -0.0355 
σz

2  0.072 0.074 0.074 0.0721 0.0734 0.071 
       
NT 551 529 551 551 529 529 
Schwarz -80.379 -66.213 -67.947 -82.062 -68.274 -86.074 
r(2) -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 0.03 -0.04 
 {0.65} {0.57} {0.68} {0.60} {0.51} {0.36} 
Schwarz =  informaatiokriteeri = -2 log (U) + q⋅log (n), missä U on uskottavuusfunktion arvo, q on estimoitujen 
parametrien lukumäärä ja n havaintojen kokonaismäärä.  
ηlw = työpanoksen pitkän aikavälin jousto reaalipalkan suhteen 
ηlA = työpanoksen pitkän aikavälin jousto hyödykkeiden kysynnän suhteen 
zit = εit - εit-1, var(zit) = σz

2   cov(zit, zit-1) = σz1
;  σz1

/σz
2  = -1/2 

r(2)= toisen asteen korrelaatio, suluissa {} p-arvo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Yhteenveto  
 
Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään hyödyke- ja työmarkkinoiden välistä 
riippuvuutta tilanteessa, jossa hyödykemarkkinat ovat epätäydellisesti kilpaillut. 
Kiinnostuksen kohteena on ollut sekä epätäydellisen kilpailun olemassaolo, sen 
vaikutukset työn kysyntään että työn kysynnän sopeutumismekanismi hyödykkeiden 
kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Kysymyksiä  on tarkasteltu sekä teoreettisesti että 
empiirisesti pääpainon ollessa empiriassa.  

Empiiristen estimointien lähtökohtana on käytetty standardia yritysten 
voitonmaksimointimallia, jonka mukaan yritykset optimoivat valitsemalla 
tuotannontekijöistä työpanoksen optimaalisesti ottamalla samalla huomioon niiden 
tuottamien hyödykkeiden kysynnän. Tämäntyyppinen vapaa optimointi johtaa siihen, että 
työpanoksen käyttö yrityksissä riippuu sekä työpanoksen reaalihinnasta, että myös 
yritysten mahdollisuudesta hinnoitella tuotteensa eli hinnoittelulisästä. Molempien 
tekijöiden suhteen työn kysyntä on vähenevä. 

Mielenkiintoinen empiirinen kysymys on luonnollisesti hinnoittelulisän olemassaolo. 
Luvun 4 estimointitulosten mukaan suomalaiset yritykset omaavat hinnoitteluvoimaa ja 
näin hinnoittelulisän. Hinnoittelulisän olemassaolo on todettu jo aikaisemmissakin 
empiirisissä tutkimuksissa, ja sikäli luvun 4 tuloksissa ei ole mitään uutta. Kuitenkin on 
todettava, että laskelmat on tehty muista tutkimuksista poiketen yritystason aineistolla, ja 
tämä lienee oikea tapa, koska hinnoittelulisä on yritystason suure. Kun laskelmat tehdään 
toimialatasolla, olipa toimialojen taso esimerkiksi virallisen toimialaluokituksen mukaan 
mikä hyvänsä, niin estimoidut hinnoittelulisät ovat aina jonkinlaisia keskiarvoja. Luvussa 
4 estimoidut hinnoittelulisät ovat tässä mielessä oikeampia. Ei kuitenkaan voida unohtaa, 
että käytännössä yritykset ovat moni tuote yrityksiä ja kullakin tuotteella on omat 
markkinansa. Kunkin tuotteen osalta yrityksellä voi tietysti olla erisuuruista 
hinnoitteluvoimaa. Tälle tarkkuudelle menevään analyysiin ei kaiketi ole mahdollista 
mitenkään päästä.  

Kuten jo edellä todettiin, yritysten työpanoksen kysynnän tulisi supistua 
hinnoittelulisän myötä. Myös  työn kysynnän osalta voidaan todeta, että työllistämis-ja 
irtisanomispäätökset tehdään yritystasolla, joten työn kysynnän analysointi tulisi tässä 
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mielessä tehdä yritystason aineistoista.  Luvussa 5 on noudatettu tätä ja estimoitu 
työpanoksen kysyntäyhtälöitä samasta yritystason aineistosta kuin mistä laskettiin 
hinnoittelulisää. Luvun 4 estimoituja hinnoittelulisiä ei luonnollisestikaan voida käyttää 
muuttujina  työn kysyntää selitettäessä. Niinpä hinnoitteluvoimaa on peilattu  käyttämällä 
erilaisia approksimaatiomuuttujia. On ajateltu, että toimialan yritysten lukumäärä, 
toimialan keskittyneisyyden aste ja yrityksen markkinaosuus  voisivat toimia 
hinnoitteluvoiman mittareina. 

Estimointitulosten mukaan toimialan yritysten lukumäärä näyttäisi olevan 
hinnoitteluvoiman mittari, joka vaikuttaa työn kysyntään.  Yritysten lukumäärän kasvu 
toimialalla nostaa työn kysyntää. Lisäksi myös  toimialan keskittyneisyydellä ja yritysten 
markkinaosuudella vaikuttaisi olevan merkitystä työn kysyntää selitettäessä. Kuitenkin 
näiden muuttujien tilastollinen merkitsevyys oli  riippuvainen käytetystä spesifikaatiosta, 
mutta kokonaisuudessaan voidaan kuitenkin todeta, että hinnoittelulisä näyttää supistavan 
työn kysyntää. Tämä johtopäätös eli  tulosten luotettavuus riippuu pitkälle siitä,  kuinka 
hyvin käytetyt approksimaatio muuttujat pystyvät teoreettista hinnoittelulisää 
mittaamaan. Ennen kaikkea kun näyttää siltä että yritysten lukumäärä on tärkeä muuttuja 
työn kysyntää selitettäessä. Koska tämä on kuitenkin mitattu toimipaikkojen lukumääränä 
niin näennäiskorrelaation mahdollisuus on olemassa.  

Hinnoittelulisän vaikutuksia on arvioitu kahden eri estimointimenetelmän avulla: 
instrumenttimuuttujiin perustuvan menetelmän ja suurimman uskottavuuden 
periaatteeseen perustuvan menetelmän avulla.  Suurimman uskottavuuden menetelmällä 
voidaan dynaamisia (autoregressiivisiä) malleja estimoida paneeliaineistoista 
satunnaiskertoimisina. Satunnaistaa voidaan sekä mallin autoregressiivinen osa, että 
selittävien muuttujien vasteita kuvaavat kertoimet. Luvun 5 estimoinneissa 
yrityskohtaisesti vaihtelevana on tarkasteltu työn kysynnän palkkajoustoa, koska se 
vaikutti estimoituvan suureksi verrattuna muihin suomalaisilla aineistoilla tehtyihin 
tutkimuksiin. Tulosten mukaan korkeaa joustoa näyttivät selittävän aineistossa mukana 
olevat kaupan toimialojen yritykset 

Yksi keskeinen kysymys tutkimuksessa oli selvittää myös sitä, miten työn kysyntä 
sopeutuu hyödykkeiden kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Teorian perusteella  
reaalipalkka  tai/ja hinnoittelulisä ovat muuttujia, joiden välityksellä sopeutuminen 
tapahtuu. Hyödykkeiden kysynnän kasvun tulisi supistaa ko. muuttujia, eli niiden tulisi 
olla vastasyklisiä ja tätä kautta nostaa työn kysyntää. 

Luvussa 3 on tarkasteltu reaalipalkan roolia tässä välitystehtävässä. Analyysit on tehty  
Suomen teollisuustason aineistoa. Aineistosta on   estimoitu siirtofunktio-malleina 
spesifioituja työn kysyntäyhtälöitä ja niiden  perusteella voidaan todeta reaalipalkan 
joustavan hyödykkeiden kysynnän mukaan.  Hyödykkeiden kysynnän noustessa hintataso 
nousee enemmän kuin nimellispalkka, ja tämä aiheuttaa reaalipalkan laskun, joka 
puolestaan nostaa työn kysyntää.  Reaalipalkan vastasyklisyyttä  puolsi myös 
hyödykkeiden kysynnän ja reaalipalkan välinen Granger-kausaalianalyysi. Joskin tästä on 
todettava, että kausaliteetti voitiin todentaa ainoastaan toisen käytetyn hyödykkeiden 
kysyntämuuttujan osalta.  

Luvun 4 estimointien mukaan hinnoittelulisä ei sen sijaan  näyttäisi vastasykliseltä. 
Tulokset viittasivat itse asiassa juuri päinvastaiseen käyttäytymiseen, ts. hinnoittelulisä  
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vaikuttaisi  käytetyssä yrityspaneelissa pikemminkin myötäilevän hyödykkeiden 
kysyntää. Lisäksi voidaan todeta, että hinnoittelulisän syklisyys näytti olevan hyvin 
pitkälle toimialaspesifi ilmiö.  

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa tehtyjen empiirisien 
analyysien mukaan Suomen kansantaloudessa työllisyyden sopeutuminen hyödykkeiden 
kysynnän muutoksiin  ei tapahdu reaalipalkan  ja hinnoittelulisän vastasyklisyyden  
kautta. Reaalipalkka näyttäisi joustavan alaspäin jonkin verran, mutta sen välittäjän rooli  
on kuitenkin marginaalinen. Hinnoittelulisä  puolestaan näyttäisi pikemminkin 
myötäilevän hyödykkeiden kysyntää. 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 English Summary 
 
Unemployment is one of  the most difficult problem in modern societies. In addition to 
being  a social problem, unemployment is above all an economic one. For this reason a 
lot of work have been done by economists in order to find out both the reasons  for the 
unemployment and the reasons for the fluctuations of the unemployment with respect  
time and  between economies. This study tries to introduce some of the missing pieces of 
the understanding the puzzle of the unemployment. The study concentrates to examine 
the relationships between  product market and labor demand of the firms.  Firms’  
product markets are one of the crucial factors on the determination of the labor demand 
and  thereby affect  the unemployment.  More specifically,  the subjects studied are the 
existence of the mark-up factors implied by imperfect competition and their impacts on 
labor demand  

In chapter 2  product market imperfection and its’ implications on labor market is 
theoretically examined.  According  to the standard microeconomic theory, the pricing 
decision of a  firm is based on the marginal costs and the mark-up factor.  Mark-up  is 
defined as ratio of the price to the marginal costs and it arises from  the monopoly power 
of the firm.  Unlike  perfect competition on product market with mark-up equal to one, 
imperfect competition  implies mark-up being higher than one. Hence, imperfect 
competition  causes lower output level of the firm. The pricing rule can be transformed to 
the labor demand relation of the firm. According to this rule, the theoretical optimal level 
of the labor input is determined by the real wage and the mark-up factor. The labor 
demand is decreasing with  respect to  both variables. Thus, in theory, imperfect 
competition on the product market has restrictive impact on the firms’ demand for labor.  

In chapter 2  also the wage formation of employees is studied.  The purpose  is to 
analyse how the imperfect competition in the product market effects on the wage level.  
The wage formation theory is based on the right-to-manage trade union model. Chapter 2 
shows  that the existence of the mark-up factor increase the wage demand of the union 
and thereby causes higher wage level. Thus, in addition that the monopoly power of the 
firm directly decreases the labor demand, it indirectly diminishes it through the higher 
wages. 

 Implications of   the theory presented in chapter 2 is empirically tested in the Finnish 
economy in chapters 3, 4 and 5.  The cyclical behavior of the real wage is examined in 
chapter 3. The existence and the cyclical behavior of the mark-up factor is  studied in 
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chapter 4. Cyclical behaviour of these variables is important due to the transmission 
mechanism from the product demand  to labor demand. Chapter 5 concentrates to analyse 
whether the mark-ups decreases the labor demand, as the theory implies. 

 An interesting issue is that according to the standard theory, the product demand has 
not an independent role on the determination of the optimal labor demand. Hence, the 
product demand changes have to be transmitted either through the real wage or mark-up 
factor to the labor demand. For example if product demand increases, the price level 
increases and thereby decreases the real wage increasing labor demand. In the other 
words, real wage should be a counter cyclical variable. In chapter 3 this  is tested by 
estimating various labor demand equations with Finnish manufacturing level data. The 
estimation period is 1975-1992.  The   results   show that  that real wage behaves counter 
cyclically but this effect is moderately weak. 

In chapter 4 the monopoly power of the firms is studied. Typically, when the mark-up 
of the firms has been examined, the industry level data has been used. Thus, the estimated 
magnitude of the mark-ups are in effect averages of the mark-ups of the individual firms. 
More realistic is  to try  to evaluate the monopoly power of the firms by using the firm 
level data. In chapter 4 this approach is followed and the estimations are done by using  
firm level panel data.    The models are estimated as random coefficient model which  
allow to estimate mark-ups for each individual firm. However, the reported  mark-ups are  
presented on an industry level. The data used data comes from database maintaining The 
Research Institute of the Finnish Economy and it comprises 500 biggest Finnish trade and 
industrial companies adjusted financial statements and ratios. Time period in the 
estimations is 1986-1995. Balanced panel is used and the number of the included firms 
were 92. Measured as by value-added the data cover about 15 % of  whole private sector 
in Finland. 

According to the estimation results the average mark-up turn out to be 1.13- 1.20. The 
lowest estimated mark-ups appear to be in trade industry. The average mark-up for 
manufacturing industries was 1.28 and this is same order of magnitude that has been 
estimated using the industry level data. However, it also turned out that there were very 
large variations in mark-ups between the same industry firms. 

In chapter 4 the cyclical behaviour of the mark-ups is also examined. It turned out that 
there were no evidence for the counter cyclical behaviour of the mark-ups. Instead, it 
seems that on average mark-up is procyclical. However the cyclical behaviour seems to 
be an industry specific phenomena. Most clearly the procyclical mark-up appears to be in 
construction industry, while for example  mark-ups in forest and metal industry turned 
out to be totally acyclical. 

  As  chapter 2  shows,  labor demand should be a diminishing function with respect to 
the mark-up. In chapter 5 this relationship is studied. In this chapter dynamic labor 
demand equations have been estimated using the data described above. The 
approximations used for the mark-ups  were the number of the firms in industry, 
concentration ratio (3-firm) of industry and market shares of the firms. Dynamic labor 
demand equations were estimated using two different estimation methods, namely 
Generalized Method of Moments (GMM) and Maximum Likelihood (ML). GMM-
method is widely used in estimation of  dynamic panel model  but there is no empirical 
application in which ML-method has been used. On the contrary to GMM-method, ML-
method allows the estimation of  dynamic models as  random coefficient models. The 
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random effects can be introduced both  to the coefficients of the autoregressive  part of 
the model and to the coefficients of the exogenous variables of the models. 

According to the estimation results the monopoly power of the firms decreases labor 
demand. In particularly, the number of the firms  turned out to be an important variable 
when explaining determination of labor demand in the firms. There was a robust positive 
relationship between these variables. Also, the concentration ratio and market share 
seemed to be significant variables but the  significance  depended on the estimation 
method. Thus, the results are not conclusive. 

Although the main purposein chapter 5 was to examine the role of the mark-up on 
labor demand, it is worth mention the application possibility of the ML-method. In the 
estimations it turned out that  the magnitude of the estimated elasticity of labor demand 
with respect to the real wage was moderately low, namely about –1. On average other 
studies with Finnish data have received values of approximately –0.4. By estimating 
labor demand equations as random coefficient models, in which the coefficients of the 
first order autoregression and  the real wage were random, it was revealed that low 
elasticity was associated with trade industries. 
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