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Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan, kuinka sukupuolten välinen tasa-arvo työmarkkinoilla vaikuttaa talous-

kasvuun Yhdysvalloissa. Tarkoituksena on löytää ja ymmärtää ne työmarkkinoiden rakenteet ja ominaisuudet, 

jotka aiheuttavat erilaiset ammattijakaumat sukupuolten välillä ja siten vaikuttavat kykyjen jakautumiseen työ-

markkinoilla hidastaen talouskasvua. Tutkimukseen motivoivat työmarkkinoiden suuret muutokset Yhdysval-

loissa, joihin lukeutuvat naisten siirtyminen työmarkkinoille sekä ammattien jakautuminen nais- ja miesvaltaisiin 

aloihin. 

 

Tarkasteltavat tutkimukset selittävät Roy-mallia hyödyntäen, miten ammatillista valikoitumista ja ammatillista 

erottelua tapahtuu työmarkkinoilla. Mallissa kolme tekijää: alkuperäinen kykyjen ja osaamisen jakauma, kykyjen 

väliset korrelaatiot väestössä ja teknologia, jossa kykyjä hyödynnetään, vaikuttavat siihen, minkä ammatin työnte-

kijät valitsevat. Aiempi kirjallisuus tutkii, mistä työmarkkinoilla havaitut sukupuolierot johtuvat ja kuinka suuri 

vaikutus niillä on ammattijakaumiin. Muun muassa kotitöihin käytetty aika ja ammattien ominaisuudet, kuten 

työtuntien ja palkan välinen lineaarinen tai epälineaarinen suhde vaikuttavat kykyjen jakautumiseen eri ammattei-

hin. Lopuksi erot ammattijakaumissa ja siten kykyjen jakaumissa liitetään kysymykseen talouskasvusta. 

 

Kun naisten ja miesten synnynnäisten kykyjen oletetaan olevan yhtäläiset, tulisi tehokkaasti toimivilla työmarkki-

noilla naisten ja miesten jakautua ammatteihin tasaisesti, jolloin myös sukupuolet ovat kykyjen osalta jakautuneet 

tehokkaasti markkinoille. Yhdysvaltain työmarkkinoilla on kuitenkin paljon nais- ja miesvaltaisia aloja, joten 

markkinat eivät oletuksen mukaisesti ole tehokkaat. Työmarkkinoiden ominaisuudet kuten esteet koulutuksen 

hankkimisessa ja syrjintä vaikuttavat tehokkuuteen merkittävästi. Tarkasteltavan tutkimuksen mukaan, vuosien 

1960 ja 2010 välillä Yhdysvaltain talouskasvusta 40 % on johtunut syrjinnän vähenemisestä ja yhdenvertaisem-

mista mahdollisuuksista kouluttautua. 

 

Saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että Yhdysvaltojen työmarkkinat eivät vielä ole sukupuolille tasa-

arvoiset. Työmarkkinoiden tehottomuuteen vaikuttavia tekijöitä vähentämällä, voitaisiin saavuttaa suurempaa ta-

louskasvua ja hyvinvoivempi yhteiskunta. Niinpä Yhdysvaltojen kannattaisi panostaa sukupuolten aseman yhden-

vertaistamiseen työmarkkinoilla. 
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1 Johdanto 
 
Tämä maisterintutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa 

työmarkkinoilla ja sen vaikutuksia talouskasvuun Yhdysvalloissa. Tarkoituksena on tutkia, mitkä 

tekijät vaikuttavat sukupuolieroihin ammattien välillä ja millaisia taloudellisia vaikutuksia erot ai-

heuttavat yhteiskunnassa. 

 

Yhdysvalloissa 1900-luvulta alkaen naiset ovat yhä enemmän siirtyneet työelämään perinteisten su-

kupuoliroolien vastaisesti. Muutos on monien eri tekijöiden summa. Muun muassa naisten palkko-

jen nousu, koulutuksen määrän kasvu, teknologinen kehitys kotitalouksissa, syntyvyyden lasku, so-

siaalisten normien muutos ja suhtautuminen naisten työskentelyyn ovat syynä naisten lisääntynee-

seen työllistymiseen. (Pan 2015.) Muutos on työmarkkinoille merkittävä, sillä se lisää potentiaalis-

ten työntekijöiden määrää huomattavasti. Naisten osuus Yhdysvaltain väestöstä on ainakin 1960-

luvulta lähtien ollut yli 50 prosenttia (Trading Economics 2020). Naiset ovat siis jopa suurempi osa 

Yhdysvaltain väestöstä, joten työmarkkinoiden kannalta naiset ovat mahdollisuus kasvuun. 

 

Tasa-arvo on maailmanmittakaavassa tärkeä päämäärä. Se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, mutta 

sillä on myöskin taloudellisia vaikutuksia, jotka koskevat sekä yksilöitä että yhteiskuntia. Yhden-

vertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat kohentuneet vuosien mittaan paljon. Yhdistyneiden 

kansakuntien kehitysohjelma mittaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa GII:llä (Gender Inequality 

Index) eli sukupuolten epätasa-arvon indeksillä. Mitä vähemmän epätasa-arvoa sukupuolten välillä 

on, sitä pienemmän luvun indeksi saa. Yhdysvalloista dataa on saatavilla vuodesta 1995 lähtien, jol-

loin GII oli arvoltaan 0,305. Trendi on ollut jatkuvasti laskeva ja vuoteen 2018 mennessä GII on lä-

hes puolittunut arvoon 0,182 osoittaen, että sukupuolten välinen tasa-arvo on kohentunut Yhdysval-

loissa huomattavasti vuosien aikana. (United Nations Development Programme 2020.) Kuitenkaan 

täysin tasa-arvoiseen yhteiskuntaan ei ole vielä päästy. Siksi onkin tärkeää tutkia, kuinka sukupuol-

ten välisellä tasa-arvolla voidaan vaikuttaa positiivisesti talouden kasvuun, sillä tämä lisää päättä-

jien ja yhteiskunnan kannusteita parantaa yhdenvertaisuutta yhä entisestään. 

 

Tässä tutkielmassa on tarkoituksena ensin ymmärtää datan avulla, millaiset Yhdysvaltain työmark-

kinat ovat ja kuinka ne ovat vuosien saatossa muuttuneet. Eritoten vuoden 1960 jälkeinen aika on 

tarkastelun keskiössä. Tämän jälkeen analysoidaan aiempaa kirjallisuutta siitä, mistä 
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työmarkkinoilla havaitut sukupuolierot johtuvat ja kuinka suuri vaikutus niillä on ammattija-

kaumiin. Lopuksi tarkastellaan tutkimusta kykyjen jakautumisen ja talouskasvun yhteydestä Yhdys-

valloissa. 

 

Tutkielman luvussa kaksi tarkastellaan ensin kuinka suuri osa Yhdysvaltain naisista ja miehistä 

osallistuu työmarkkinoille ja millaisiin ammatteihin sukupuolten edustajat työllistyvät. Muun mu-

assa koulutuksen määrä ja kotitöihin käytetty aika ovat tekijöitä, joihin perehdytään, jotta ymmär-

rettäisiin, millainen vaikutus niillä on ammattijakaumiin. Huomataan, että ammatit jakautuvat suku-

puolten kesken naisvaltaisiin ja miesvaltaisiin ammatteihin. Tämä viittaa siihen, että ammattien 

ominaisuuksissa on jotakin sellaista, että eritoten toinen sukupuoli hakeutuu tai pääsee työllisty-

mään siihen. Näitä ominaisuuksia ja niiden seuraamuksia analysoidaan myöhemmissä luvuissa. 

 

Luvussa kolme esitellään Andrew Donald Royn (1951) kehittämä ammatillisen valikoitumisen 

Roy-malli, jotta ymmärrettäisiin, miten ammatillista valikoitumista ja ammatillista erottelua tapah-

tuu. Malli selittää tuonnempana tutkittavien Erosan ja kollegoiden (2017), Goldinin (2014), Yama-

guchin (2018) sekä Hsiehin ja kumppaneiden (2019) artikkeleiden teoriaperustan ja on siten keskei-

sin malli, jota tullaan tarkastelemaan. Kykyjen jakautuminen, kykyjen väliset korrelaatiot ja käytet-

tävissä oleva teknologia ovat Roy-mallin keskeisimmät tekijät vaikuttamassa siihen, mihin ammat-

tiin yksilöt hakeutuvat. 

 

Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksia, jotka selittävät luvussa kaksi esiin tuotuja työmarkki-

noiden ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sukupuolten välisiin ammattijakaumiin. Erosa, Fuster, 

Kambourov ja Rogerson (2017) tutkivat artikkelissaan, kuinka kotitöihin käytetty aika ja sukupuol-

ten väliset erot siinä vaikuttavat työtuntien määrään, ammattijakaumiin ja palkkoihin. He löytävät 

vahvan negatiivisen korrelaation työtuntien määrän ja hajonnan suhteen sekä konveksin, epälineaa-

risen työtuntien ja palkan suhteen joissakin ammateissa. Näistä ominaisuuksista johtuu, että amma-

tissa, jossa työtunteja on paljon ja hajonta työtunneissa on vähäisempää, työtuntien vähentäminen 

tulee suhteessa kalliimmaksi kuin ammatissa, jossa työtuntien määrä on vähäisempää ja hajonta 

suurempaa. Työtuntien ja palkan konveksi suhde vaikuttaa ammatinvalintaan etenkin naisilla, jotka 

käyttävät keskimäärin miehiä enemmän aikaa kotitöihin. Tällöin naisilla jää vähemmän aikaa jaetta-

vaksi vapaa-ajan ja töiden kesken, minkä seurauksena he työskentelevät vähemmän. Artikkelin lop-

putulemana on, että erot ajan allokoinnissa aiheuttavat kykyjen vääränlaisen kohdentumisen ammat-

teihin, sillä ammatinvalintaa ohjaa työtuntien ja palkan suhde, eikä suhteellinen etu kyvykkyydessä. 
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Myös Goldin (2014) tutkii kuinka ammattien työtuntien ja palkan suhde vaikuttaa sukupuolten väli-

siin palkkaeroihin ja sitä kautta ammattijakaumiin. Hänkin tulee tulokseen, että osassa ammatteja 

palkan ja työtuntien suhde on epälineaarinen. Näin ollen osassa ammatteja palkitaan suhteellisesti 

suuremmin sellaisia henkilöitä, jotka tekevät enemmän työtunteja. Naisten ollessa sukupuolista se, 

joka tarjoaa työmarkkinoille keskimäärin vähemmän työtunteja, aiheuttaa epälineaarisuus tilanteen, 

jossa naiset eivät hakeudu kyseisiin ammatteihin yhtä paljon, koska pienemmistä työtunneista saisi 

suhteellisesti pienempää palkkaa. Goldin (2014) esittää myös ratkaisun, jolla hän uskoo olevan 

mahdollista pienentää tai jopa poistaa sukupuolten väliset palkkaerot, jotka heijastuvat vuorostaan 

sekä ammattijakaumiin että työmarkkinoille osallistumiseen. Ratkaisuksi hän ehdottaa yritysten 

kannusteiden poistamista, jotka tekevät kannattavaksi sellaisten henkilöiden suhteettoman palkitse-

misen, jotka tekevät töitä tiettyinä kellonaikoina ja paljon työtunteja. 

 

Luvussa neljä tarkastellaan myös Jessica Panin (2015) artikkelia, jossa hän tutkii mitkä tekijät ovat 

vuosina 1940–1998 vaikuttaneet naisten työllistymiseen eri ammatteihin Yhdysvalloissa. Tutkimuk-

sessa tarkastelun kohteena on, miten eri preferenssit vaikuttavat siihen, kumpaa sukupuolta edusta-

vat haketuvat ammatteihin ja miten tilanne on muuttunut vuosien 1940–1998 välillä. Panin (2015) 

tutkimuksessaan käyttämä Schellingin erottelumalli mahdollistaa preferenssien tutkimisen ja osoit-

taa, kuinka muutokset mielipiteissä voivat vaikuttaa ammattijakaumiin suuresti. Lisäksi tarkastel-

laan Yamaguchin (2018) ja Schranin (2019) tutkimuksia, joissa esitellään teknologisen kehityksen 

vaikutuksia työmarkkinoille, mikä vaikuttaa siihen, millaisille osaajille työmarkkinoilla on tarvetta 

ja siten millaista palkkaa tehtävästä maksetaan. 

 

Viidennessä luvussa tutkitaan kyvykkyyden jakautumisen ja Yhdysvaltain talouskasvun välistä yh-

teyttä. Edeltävät luvut ovat osoittaneet, että työmarkkinoilla ja ammateissa on tietynlaisia ominai-

suuksia, jotka estävät kykyjen optimaalisen jakautumisen ammatteihin. Jokainen työntekijä ei siis 

pääse kouluttautumaan ja työskentelemään ammatissa, jossa hänellä on suhteellinen etu tehokkuu-

den suhteen. Hsieh, Hurst, Jones ja Klenow (2019) mittaavat kyvykkyyden jakautumisen muutosta 

vuosien 1960–2010 aikana eri ammattien välillä ja sen vaikutuksia talouteen. Tutkimukseen moti-

voi 50 vuoden aikana tapahtunut valkoihoisten miesten, naisten ja tummaihoisten miesten välinen 

suuri muutos ammattijakaumissa. Esimerkiksi 94 prosenttia lääkäreistä on vuonna 1960 ollut val-

koihoisia miehiä, kun vuonna 2010 määrä on laskenut hieman yli 60 prosenttiin. Muutos ammatilli-

sessa jakautumisessa osoittaa, ettei alkuperäinen kykyjen allokaatio ole ollut sellainen, että kaikki 

olisivat päässeet harjoittamaan ammattia, johon heillä on suhteellinen etu. Hsieh ja kollegat (2019) 

tulevat tulokseen, että kyvykkyyden vääränlainen kohdentuminen ammatteihin aiheuttaa suuriakin 
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aggregaatteja vaikutuksia talouteen, sillä esimerkiksi vuonna 2010, jos vallinneet työmarkkinoiden 

epätäydellisyydet olisi saatu poistettua kokonaan, bruttokansantuote olisi ollut 9,9 % korkeampi. 

 

2 Ammatteihin jakautuminen Yhdysvalloissa 
 
Ammatteihin jakautuminen on keskiössä, kun tarkastellaan naisten ja miesten eroja työmarkki-

noilla. Eri ammatit vaativat eri määrän koulutusta ja niistä saadaan erisuuruisia palkkioita. Tässä 

tutkielmassa tarkasteltaviksi sukupuoliksi jaetaan naiset ja miehet aiempien tutkimusten mukaisesti, 

ja jotta tilanteiden tutkiminen vain kahdesta näkökulmasta olisi mahdollista.  

 

Ensin tarkastellaan Yhdysvaltain väestönrakennetta ja sitä, kuinka suuri osa naisista ja miehistä 

osallistuu työmarkkinoille. Tarkastelun tuloksena huomataan, että sukupuolten välillä on historialli-

sesti ollut erittäin suuri ero työhön osallistumisessa niin, että miehet ovat olleet työmarkkinoilla ak-

tiivisempi sukupuoli. Vuosien mittaan ero on pienentynyt, mutta osallistumisosuudet eivät kuiten-

kaan ole konvergoituneet samansuuruisiksi. Naisten siirtyminen kodinhoidosta työmarkkinoille, on 

ollut yksi työmarkkinoiden suurimmista muutoksista. Tämän vuoksi tarkastellaan, miten työmarkki-

noiden tasa-arvoisuuteen on Yhdysvalloissa pyritty vaikuttamaan muun muassa lainsäädännön 

avulla. 

 

Vaikka naisten osuus työmarkkinoilla kasvaa, tekevät naiset yhä miehiä enemmän kotitöitä (Bureau 

of Labor Statistics, U.S. Department of Labor 2019). Tarkastelun kohteena ovat kotitalouksien koti-

töiden jakautuminen sukupuolten kesken ja työmarkkinoille osallistumisen määrä. Nämä tekijät vai-

kuttavat suuresti toisiinsa, kuten myöhemmin tarkasteltavista tutkimuksista (Erosa ym. 2017 ja Gol-

din 2014) huomataan. Lisäksi tutkitaan koulutuksen määrän eroja sukupuolten välillä, jotta ymmär-

rettäisiin, millaiset tekijät inhimillisessä pääomassa vaikuttavat eroihin ammattijakaumissa. 

 

Lopuksi analysoidaan naisten yleisimpiä ammatteja ja muutoksia niissä, minkä jälkeen vertaillaan 

vuoden 2019 tilaston pohjalta, mihin ammatteihin naiset ja miehet työllistyvät Yhdysvalloissa. Tar-

koituksena on ymmärtää, millaiset ammattijakaumat Yhdysvalloissa vallitsevat ja osoittaa, että 

myöhemmin tarkasteltavien tutkimusten lähtökohdat ovat todellisia. Tuonnempana tarkasteltavissa 

tutkimuksissa myös palkka on keskeisenä erona sukupuolten välillä, joten tässä luvussa kaksi esitel-

lään myös naisten ja miesten välinen palkkaero yhtenä työmarkkinoiden segmenttinä. 
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2.1 Naiset ja miehet työmarkkinoilla Yhdysvalloissa 
 
Miehiä ja naisia on maailmassa lähes yhtä paljon. Yhdysvalloissa naiset ovat 1900-luvulta lähtien 

edustaneet jopa suurempaa osaa väestöstä. Kuviossa yksi näkyy naisten prosentuaalinen osuus Yh-

dysvaltain väestöstä oranssina ja miesten prosentuaalinen osuus sinisenä vuosina 1960–2019. Naiset 

ovat koko tarkasteluajan eli vuodesta 1960 lähtien olleet suurempi osa väestöstä. 

 

 
Kuvio 1. Sukupuolten prosentuaaliset osuudet Yhdysvaltain väestöstä vuosina 1960–2019 (Data: 

The World Bank 2019a ja 2019b). 

 

Työmarkkinoille osallistuminen tarkoittaa, että henkilö joko työskentelee työmarkkinoilla tai etsii 

aktiivisesti töitä. Työmarkkinoiden ulkopuolelle lukeutuvat henkilöt, jotka ovat työttömiä tai työky-

vyttömiä ja eivät syystä tai toisesta etsi töitä. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa kotiäidit ja 

omaishoitajat, jotka eivät saa työstään palkkaa. Naisten ja miesten osallistumisessa työmarkkinoille 

on Yhdysvalloissa ollut suuria eroja ennen 2000-lukua. Eroa ei voida selittää naisten ja miesten 

osuudella väestöstä, koska kuten kuviosta yksi nähdään, ovat osuudet hyvin samankaltaiset. Lisäksi 

oletetaan, ettei naisilla ja miehillä ole synnynnäisiä eroja siinä, pystyvätkö he osallistumaan työ-

markkinoille vai eivät. Selittäviä tekijöitä eroavaisuudelle ovatkin kulttuuriset ja muut yhteiskun-

taan ja työmarkkinoihin sidotut tekijät. Muun muassa sosiaaliset normit, naisten asema yhteiskun-

nassa, perheenlisäys ja koulutus ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat naisten ja miesten osallistumiseen 

työmarkkinoille (Pan 2015). 
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Kun tarkastellaan työvoimaan osallistuvien määrää Yhdysvalloissa vuosina 1948–2016 kuviosta 

kaksi, huomataan, että koko tarkasteluajan miehet ovat olleet suurempana työmarkkinoille osallistu-

vana sukupuolena. Mikäli sukupuolet olisivat aidosti tasa-arvoisessa asemassa, tulisi työvoimaan 

osallistuvien naisten ja miesten osuuksien mukailla kuviota yksi, jossa esitettiin sukupuolten pro-

sentuaaliset osuudet väestöstä. Tilanne, jossa sukupuolten välillä on runsaasti eroa osallistumisessa 

työmarkkinoille, kertoo joko sellaisista epätäydellisyyksistä työmarkkinoilla, jotka vaikuttavat toi-

sen sukupuolen tahtoon tai mahdollisuuteen osallistua markkinalle. Kuviosta kaksi nähdään, että 

miesten osuus työmarkkinoilla on tasaisesti vähentynyt vuodesta 1948, kun taas naisten osuus on 

tasaisesti kasvanut. Muutos on vuoteen 2016 mennessä kohentanut tasa-arvoa sukupuolten välillä 

sen suhteen, kuinka paljon kustakin sukupuolesta osallistuu henkilöitä työmarkkinoille. 

 

 
Kuvio 2. Työvoimaan osallistuvien miesten ja naisten osuudet vuosina 1948–2016. Kuvaaja kuvaa 

siviilissä työskenteleviä, eikä mukaan lasketa puolustusvoimissa työskenteleviä. (Women’s Bureau, 

U.S. Department of Labor 2018.) 

 

Muutoksen työmarkkinoille osallistumisessa voidaan ajatella johtuvan joko muutoksista kysynnässä 

eli siinä paljonko työntekijöitä tarvitaan tai tarjonnasta eli siitä, moniko osallistuu markkinalle. 

Syynä miesten työmarkkinoille osallistumisen laskussa voi olla esimerkiksi huonommat 
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mahdollisuudet saada töitä tai muut muutokset preferensseissä työmarkkinoille osallistumisen ja ko-

tisektorille jättäytymisen välillä. (Hsieh ym. 2019, 1445.) Muun muassa mahdollisuudet erilaisiin 

ajanvietteisiin ja yleistynyt koti-isyys saattavat vaikuttaa osaltaan muutokseen.  

 

Naiset taas ovat tarkasteluvuosien aikana osallistuneet yhä enemmän työmarkkinoille. Naisten 

asema Yhdysvalloissa alkoi tasa-arvoistumaan, kun vuonna 1920 naiset saivat äänioikeuden. Siir-

tymä yhdenvertaisempaan asemaan yhteiskunnassa on ollut huomattava lakimuutoksen jälkeen. Yh-

dysvaltain kongressi hyväksyi vuonna 1963 yhdenvertaista palkkaa koskevan lain, joka suojelee su-

kupuoleen perustuvalta palkkasyrjinnältä miehiä ja naisia, jotka tekevät olennaisilta osin saman-

laista työtä samassa organisaatiossa. Vuonna 1964 astui voimaan kansalaisoikeuslaki, joka kieltää 

työsyrjinnän sukupuolen, ihonvärin, uskonnon ja kansallisen alkuperän perusteella. Lisäksi vuonna 

1978 tarkennettiin lain kieltävän myös raskauteen perustuva syrjintä työhön liittyen. (U.S. Equal 

Employment Opportunity Commission 2021.) Palkkaukseen ja syrjintään puuttuvat lait ovat mah-

dollistaneet naisten yhdenvertaisemman osallistumisen työmarkkinoille ja parantaneet naisten oi-

keuksien lisäämisen kautta heidän asemaansa yhteiskunnassa. 

 

Lakimuutoksilla on saatu aikaan tasa-arvoisemmat lähtökohdat naisille ja miehille yhteiskunnassa 

sekä työmarkkinoilla. Lakialoitteisiin sekä yhteiskunnan sosiaalisten normien uudistumiseen on vai-

kuttanut etenkin asenteiden muutos ja perinteisten sukupuoliroolien hämärtyminen. Vuonna 2017 

ILO:n (International Labour Organization) teettämästä kyselytutkimuksesta selvisi, että kyselyyn 

vastanneista miehistä 22 % haluaisi perheeseensä kuuluvan naisen pysyvän kotona, 24 % haluaisi 

naisen työskentelevän ja 45 % haluaisi naisen tekevän molempia. Kyselyyn vastanneista naisista 23 

% tahtoisi pysyä kotona, 7 % tahtoisi työskennellä ja 59 % tahtoisi tehdä molempia. Kyselystä sel-

viää myös, että miehet uskovat naisia useammin naisilla olevan miehiin verrattuna, joko yhtä suuri 

tai parempi mahdollisuus saada hyvä työpaikka omalta alueeltaan, kun työkokemusta ja koulutusta 

on molemmilla hakijoilla yhtä paljon. Naiset taas uskovat heillä olevan heikommat mahdollisuudet 

kuin miehillä saada hyvä työ omalta alueeltaan. (ILO 2017a, 212.) Yhteiskunta on vähitellen tasa-

arvoistunut siten, että naisillakin on mahdollisuus osallistua työmarkkinoille niin halutessaan. Muu-

tokset lainsäädännössä ovat oikeuksien kautta mahdollistaneet suotuisammat olosuhteet työmarkki-

noille myös naisten kannalta, mutta etenkin muutos yhteiskunnan sukupuolirooleissa on yksi teki-

jöistä, joka vaikuttaa vahvasti naisten siirtymiseen työmarkkinoille sitä lisäten. 

 

ILO:n (2017a) tutkimus antaa viitteitä siitä, että naisten työllistymiseen vaikuttavat pitkälti naisten 

omat preferenssit työskentelyyn liittyen, sillä sekä miehet, että naiset olivat lähes yhtä usein sitä 
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mieltä, että naisen tulisi työskennellä vain kotona. Preferensseihin kuitenkin vaikuttavat sosioeko-

nomiset rajoitteet kuten tulot, omaisuus ja asumistaso, joihin puolestaan vaikuttavat koulutus, am-

matti ja asema työelämässä. Kulttuurisista tekijöistä etenkin sukupuoliroolit ja vahvat mielipiteet 

niihin liittyen näkyvät työmarkkinoilla naisten osallistumisen määrässä. 

 

2.2 Ammattijakaumiin vaikuttavat tekijät 
 

Seuraavaksi tarkastellaan, mitkä yksilöiden, kotitalouksien ja yhteiskunnan piirteet vaikuttavat sii-

hen, mihin työmarkkinoiden ammattiin eri sukupuolet hakeutuvat tai pääsevät. Ensin tarkastellaan 

kotitöiden käytetyn ajan vaikutusta, sitten koulutuksen määrän merkitystä, minkä jälkeen siirrytään 

tarkastelemaan ammattijakaumia ja niiden pohjalta sukupuolten eroja palkkioissa. Kykyjen jakautu-

misen kannalta on tärkeä ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat ammattijakaumiin, jotta myöhemmin 

voidaan analysoida millaisia taloudellisia vaikutuksia kykyjen vääränlaisella kohdentamisella am-

matteihin voi yhteiskunnassa olla. 

 

2.2.1 Kotitöihin käytettävä aika 
 

Kodinhoito on ollut perinteisesti yksi syy naisille jäädä työmarkkinoilta pois. Naisten osallistuessa 

yhä enemmän kodin ulkopuolisille työmarkkinoille, on heidän vastuunsa kodinhoidosta myös pie-

nentynyt ja jakautunut tasaisemmin perheen kesken. Gershuny ja Harms (2016) tutkivat artikkelis-

saan, miten Yhdysvalloissa maalla ja pienissä kaupungeissa asuvien naisten käyttämä aika kotitöi-

hin on muuttunut vuosien 1920 ja 2000 välillä. Kotitöihin käytetyssä ajassa on merkittävä muutos 

etenkin vuosien 1920 ja 1975 välillä, jolloin teknologia kodeissa yleistyi muun muassa pesukoneen 

myötä. Teknologian avulla kotitöiden tekemisestä on tullut tehokkaampaa. Lisäksi muutokseen on 

vaikuttanut askareiden ulkoistaminen. Muun muassa ryhmissä tapahtuva lastenhoito ja se, ettei 

vaatteita ommella itse, on vähentänyt kodin askareita. Kotitöiden tekemisen muuttuessa tehokkaam-

maksi ja viedessä vähemmän aikaa, naisilla on jäänyt enemmän aikaa muille töille. Tämä onkin 

yksi tekijä, joka on vaikuttanut siihen, että yhä suurempi osa naisista on siirtynyt työmarkkinoille. 

Kuviosta kolme nähdäänkin, kuinka naisten määrä työmarkkinoilla on lisääntynyt noin 9,6 kertai-

sesti vuosien 1920 ja 2018 välillä.  
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Kuvio 3. Naisten määrä työvoimassa vuosina 1920–2018 (Women’s Bureau, U.S. Department of 

Labor 2020). 

 

Yhdysvaltain ajankäytön tutkimus selvittää paljonko ja mihin yhdysvaltalaiset käyttävät aikaansa. 

Tutkimuksessa kartoitetaan työhön, kodin askareisiin, vapaa-aikaan ja lastenhoitoon käytetty keski-

määräinen aika vuonna 2019 ja siihen on haastateltu 9400 yli 15-vuotiasta yhdysvaltalaista. (Bureau 

of Labor Statistics, U.S. Department of Labor 2020.) Tutkimuksesta selviää, että Yhdysvalloissa 

kotitöihin käytetty aika on vuonna 2019 ollut keskimäärin noin 1,78 tuntia päivittäin. Miesten kes-

kimääräinen kotitöihin käyttämä aika on 1,39 tuntia per päivä ja naisten 2,16. Vuonna 2019 keski-

määräisenä päivänä 85 % naisista ja 71 % miehistä käytti aikaansa kotitöiden tekemiseen. Näiden 

71 % miehistä ja 85 % naisista keskimääräinen kotitöihin käytetty aika on 1,94 tuntia päivässä mie-

hillä ja 2,54 tuntia päivässä naisilla eli keskiarvo on 2,28 tuntia päivässä. Luvuista nähdään, että ko-

din askareiden jakautumisessa on sukupuolten välillä eroja. Lisäksi myöskin askareet ovat sukupuo-

littuneet. Naiset siivoavat, valmistavat ruokaa ja pesevät pyykkejä, kun taas miehet tekevät pihatöitä 

ja kunnostavat kotia. Vuosien 2003 ja 2019 välillä ruoanlaittoon ja siivoamiseen osallistuvien mies-

ten osuus on kasvanut 35 prosentista 48 prosenttiin ja naisten 66 prosentista 70 prosenttiin. Kotita-

louksissa, joissa on alle 6-vuotiaita lapsia naiset käyttävät aikaa fyysiseen lastenhoitoon kuten syöt-

tämiseen ja kylvettämiseen keskimäärin 1,1 tuntia päivässä, kun taas miesten käyttämä aika kysei-

siin askareisiin on keskimäärin 27 minuuttia. (Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor 

2019.)  

 

Kuviosta neljä nähdään, että mitä enemmän nainen osallistuu työmarkkinoille, sitä vähemmän aikaa 

hän käyttää kodin askareisiin. Tarkasteltavat henkilöt ovat olleet sellaisia, jotka työskentelevät maa-

tilalla tai muussa palkallisessa työssä yli seitsemän tuntia viikossa. Niillä naisilla, jotka ovat 
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tarkasteluajankohtina työskennelleet alle seitsemän tuntia viikossa maatilalla tai muussa palkalli-

sessa työssä, kehitys ruoan valmistukseen ja siivoukseen käytetyssä ajassa on ollut tasaisempaa, 

mutta hieman vähäisempää vuosien 1920 ja 2000 välillä. Heillä kyseisten tehtävien tekemiseen käy-

tetty aika on lähes puolittunut, kun taas enemmän työskentelevillä naisilla käytetty aika on neljä 

kertaa pienempi kuin vuoden 1920 lähtöarvo. (Gershuny ja Harms 2016, 9.) 

 

 
Kuvio 4. Naisten käyttämä aika eri töihin vuosina 1920–2000. Mukaillen Gershunyn ja Harmsin 

(2016, 12) kuvaa 2b, jossa tarkastellaan maatilalla tai muussa palkallisessa työssä yli seitsemän tun-

tia viikossa työskentelevien naisten ajankäyttöä. 

 

Yhdysvaltain ajankäytön tutkimuksen mukaan vuonna 2019 naiset työskentelivät keskimäärin 7,15 

tunnin pituisia työpäiviä ja miehet 7,96 tunnin. Ei ole sattumaa, että naisten keskimääräisten työtun-

tien määrä on pienempi verrattuna miesten keskimääräiseen työtuntien määrään, ja että naiset teke-

vät miehiä enemmän kotitöitä. Kuten myöhemmin tarkasteltavissa tutkimuksissa (Erosa ym. 2017 

sekä Goldin 2014) tullaan osoittamaan, naisten suurempi määrä kotitöitä aiheuttaa sukupuolten väli-

siä eroja työtuntien määrässä sekä ammattijakaumissa. Siksi kotitöiden määrän tutkiminen onkin 

hyödyllistä, kun halutaan ymmärtää, miten sukupuolet jakautuvat eri ammatteihin. 
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2.2.2 Koulutuksen vaikutus ammattijakaumiin 
 

Mahdollisuuksiin osallistua työmarkkinoille ja päästä töihin vaikuttaa vahvasti myöskin koulutus. 

Koulutus on yksi keskeisimmistä tekijöistä määrittämässä, millaiseen ammattiin työntekijä päätyy. 

Siten erot koulutuksessa näkyvät työmarkkinoilla vahvastikin. Koulutus kartuttaa ja lisää inhimil-

listä pääomaa, joka on yksi talouskasvun tärkeimmistä mahdollistajista. Mitä enemmän väestöä 

koulutetaan, sitä laajempaa tietotaitoa, osaamista ja pätevyyttä yhteiskuntaan kertyy. Puute inhimil-

lisessä pääomassa voi johtaa muun muassa työttömyyteen, vaikeuteen työllistyä, tuottavuuden heik-

kenemiseen ja sitä kautta myös talouskasvun heikkenemiseen. Siksi inhimillinen pääoma onkin tär-

keä osa taloutta ja muun muassa siksi koulutusta arvostetaan paljon.  

 

Kuviosta viisi nähdään, että vuoteen 2015 saakka yli 25-vuotiailla miehillä on suuremmalla osalla 

neljä vuotta tai enemmän korkeakouluopintoja takana, kuin saman ikäisillä naisilla. Näin ollen nai-

set ovat vuoteen 2015 saakka olleet sukupuolista heikommin koulutettuja. Ero korkeakoulutuksessa 

vaikuttaa naisten työllistymismahdollisuuksiin ja heikentää tasa-arvoa sukupuolten välillä. Hei-

kompi koulutus vaikuttaa myös negatiivisesti talouteen. Naisten ja miesten kyvykkyyksien voidaan 

olettaa olevan samoin jakautuneita. Mikäli naisia ja miehiä koulutetaan yhtä paljon, pääsevät ja-

kaumien kyvykkäimmät opiskelemaan ja heikoimmat kyvyt omaavat naiset ja miehet eivät pääse 

opiskelemaan. Mikäli naisia ei kouluteta, pääsee opiskelemaan heikomman kyvykkyyden omaavia 

miehiä, kyvykkäämpien naisten kustannuksella. Tämä heiketään kykyjen keskiarvoa ja kykyjen op-

timaalista jakautumista. Lisäksi työnantajilla on tällöin heikompien kykyjen omaavia työntekijöitä 

valittavana. 
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Kuvio 5. Neljä vuotta tai enemmän korkeakoulussa opiskelleet vuosina 1940–2015 (Data: United 

States Census Bureau 2015). 

 

Koulutuksella on myöskin ulkoisvaikutuksia; sen tiedetään muun muassa lisäävän seuraavien suku-

polvien koulutusta. Yhdysvalloissa lapset, joiden vanhemmat ovat korkeakoulutettuja hakeutuvat 

itsekin todennäköisemmin korkeakoulutukseen (Cataldi ym. 2018). Tohtoritason koulutuksessa 

miehet ovat olleet suurempana edustettuna sukupuolena vuosien 1950–2004 aikana. Kuitenkin vuo-

desta 2005 alkaen tohtoriksi opiskelleista enemmistö on naisia. (National Center for Education Sta-

tistics 2020.) Huomioitavaa on myöskin, että erot koulutuksessa lisäävät eroja työllistymisessä ja 

siten palkassa (Cataldi ym. 2018). Maiden välisen kilpailun kannalta väestöstä mahdollisimman 

suuren osan kouluttaminen on myöskin kannattavaa. 

 

Ainoastaan koulutuksen määrä ei ole oleellinen, kun tutkitaan työnsaantia, vaan myöskin koulume-

nestyksellä on väliä. Quadlin (2018) tutkii artikkelissaan, kuinka sukupuoli ja koulumenestys vai-

kuttavat vastavalmistuneiden korkeakouluopiskelijoiden työnsaantiin. Mielenkiintoista on, että 

Quadlin (2018) löytää tutkimuksessaan viitteitä siihen, että tiettyjä aloja opiskelleita naisia, jotka 

ovat menestyneet esimerkillisesti opinnoissaan saaden korkeita arvosanoja, niin sanotusti sakote-

taan työnhaussa koulumenestyksestä, mutta miehiä ei. Sakottamisella tutkimuksessa tarkoitetaan 

tilannetta, jossa hyvän koulumenestyksen omaavaa naishakijaa ei kutsuta työhaastatteluun, vaikka 

vastaava tai heikommat meriitit omaava mieshakija kutsutaan. Buchmann ja kollegat (2008) 
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tutkivat artikkelissaan sukupuolten välistä epätasa-arvoa koulutuksessa. He toteavat, että naisten 

menestyminen ja se, että suurempi osa naisista kuin miehistä suorittaa korkeakoulututkinnon johtuu 

osaltaan siitä, että naiset ovat saaneet parempia arvosanoja lukiossa. Lukiosta paremmin arvosanoin 

suoriutuminen taas juontaa juurensa jo peruskoulussa ja päiväkodissa menestymiseen. Naisten kes-

kimäärin korkeammat arvosanat polarisoivat Quadlinin (2018) tutkimaa tilannetta entisestään. 

Quadlin (2018) tarkastelee kolmea opiskelualaa: englannin kieltä, matematiikkaa ja kauppatieteitä. 

Ensimmäinen on naisvaltainen opiskeluala, toinen miesvaltainen ja kolmas sukupuolineutraali. Tut-

kimuksessa selviää, että korkeat kouluarvosanat heikentävät suhteessa eniten matematiikkaa opis-

kelleiden naisten työnsaantia. Tulokset osoittavat, että hyvä koulumenestys naisilla aiheuttaa uran 

alkuvaiheilla työnhaussa sen, että työnantajat pitävät naisia liian pätevinä töihin tai sitten koulussa 

menestyviä naisia ei koeta menestyksen perusteella yhtä pidettäviksi tai miellyttäviksi persooniksi, 

kuin keskivertoisesti menestyviä naisia. Näin ollen naiset eivät kaikilla aloilla saa samanlaisia mah-

dollisuuksia osallistua ja päästä työmarkkinoille. Tämä voisi nykymarkkinoilla olla yksi syy siihen, 

miksi naiset eivät saa koulutustaan vastaavaa työtä, etenkään uran alkuvaiheilla, joka saattaa vaikut-

taa koko loppu työuraankin. Myös ILO:n (2017b) tutkimuksesta selviää, että naisten ja miesten am-

mattijakaumissa on huomattavia eroja, jotka johtuvat miesten ja naisten erilaisista mahdollisuuk-

sista työllistyä aloille. Syrjintä onkin yksi työmarkkinoiden ominaisuuksista, joka johtaa kyvykkyy-

den vääränlaiseen kohdistumiseen ammatteihin. Tarkastellaan seuravaksi tarkemmin, mihin ammat-

teihin miehet ja naiset Yhdysvalloissa työllistyvät. 

 

2.3 Ammattijakaumat Yhdysvalloissa 
 

Aiemmin esitetystä kuviosta viisi selviää, että yli 25-vuotiaista naisista yhä suurempi osa on käynyt 

korkeakoulua. Naisista onkin vuosien mittaan tullut korkeammin koulutettu sukupuoli (National 

Center for Education Statistics 2018). Korkeamman koulutuksen ajatellaan johtavan työllistymiseen 

ammatteihin, jotka vaativat koulutuksesta saatua osaamista. Tarkastellaan seuraavaksi, missä am-

mateissa naiset ovat työskennelleet. Kuvioissa 6–9 esitetään kymmenen ammattia, joissa naisia on 

ollut eniten vuosina 1960, 1980, 2000 ja 2018. Mielenkiintoista on, millaisissa ammateissa naiset 

ovat työskennelleet tarkasteluajan alussa vuonna 1960 ja miten tilanne on muuttunut vuoteen 2018 

mennessä. 

 

Tämän jälkeen tarkastellaan vuoden 2017 tilannetta Yhdysvaltain 25:ssä yleisimmässä ammatissa ja 

nähdään, että ammatit jakautuvat vahvasti nais- ja miesvaltaisiin aloihin. Luvun kaksi lopuksi 
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tarkastellaan sukupuolten välistä palkkaeroa, jotka on työmarkkinoiden toinen suuri eroavaisuus 

miesten ja naisten välillä sukupuolittuneiden ammattien lisäksi. 

 

2.3.1 Naisten kymmenen yleisintä ammattia vuosina 1960, 1980, 2000 ja 2018 
 

Kuvio kuusi esittää kymmenen eniten naisia työllistävää ammattia Yhdysvalloissa vuonna 1960. 

Kyseisenä vuonna keskimäärin 35,53 % yli 16-vuotiaista naisista työskenteli ja kymmenen yleisintä 

ammattia työllistivät noin 56,1 % työmarkkinoille osallistuvista naista. Kuvion kuusi ammatit eivät 

ole fyysistä voimaa vaativia, eivätkä ne vaadi korkeaa koulutusta. Kuviosta kuusi nähdään, että eri-

laiset virkailijan työtehtävät työllistävät naisia eniten. Tämä vastaa hyvin myös kuviossa viisi esitet-

tävää koulutusvuosien määrää, josta nähdään, ettei vuonna 1960 suurimmalla osalla naisista ollut 

korkeakouluopintoja taustalla.  

 

 
Kuvio 6. Naisten 10 yleisintä ammattia vuonna 1960 (Data: Women’s Bureau, U.S. Department of 

Labor 2020). 

 

Kuvio seitsemän esittää tilanteen 20 vuotta myöhemmin eli vuonna 1980. Huomataan, että sihteerin 

tehtävät työllistävät suurimman osan naisista ja toiseksi suurimmaksi työllistäjäksi on noussut opet-

tajan tehtävä. Vuonna 1980 kymmenen yleisintä ammattia työllisti enää 41,1 % työmarkkinoille 

osallistuvista naisista. Tämä kertoo siitä, että naiset ovat päässeet osallistumaan työmarkkinoille yhä 

laajemmin eri ammatteihin. 
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Kuvio 7. Naisten 10 yleisintä ammattia vuonna 1980 (Data: Women’s Bureau, U.S. Department of 

Labor 2020). 

 

Vuoden 2000 tilannetta kuvaa kuvio kahdeksan. Huomataan, että etenkin opettajien määrä suh-

teessa sihteerien määrään on kasvanut huomattavasti. Lisäksi myös sairaanhoitajan ammatti on 

yleistynyt määrällisesti merkittävästi. Vuonna 2000 yleisimmät ammatit työllistivät enää 33,6 % 

naisista. 

 

 
Kuvio 8. Naisten 10 yleisintä ammattia vuonna 2000 (Data: Women’s Bureau, U.S. Department of 

Labor 2020). 

 

Kuvio yhdeksän esittää vuoden 2018 tilanteen. Edelleen suurin osa eniten naisia työllistävistä am-

mateista on palvelu-, opetus- tai hoitoalan tehtäviä. Varteenotettava huomio on, että tarkasteluajan 

aikana yleisimmät ammatit ovat yhä enenevissä määrin sellaisia, jotka vaativat enemmän 
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koulutusta, kuin aiemmin yleiset ammatit. Muutos on positiivinen, sillä tämä tarkoittaa naisten kou-

lutustason paranemista sekä työmarkkinoilla tapahtuvan syrjinnän vähenemistä ja täten myös yh-

denvertaisuuden sekä tasa-arvoisuuden kohentumista. Vuonna 2018 yleisimmät ammatit työllistävät 

enää 32,8 % naisista. Muutos siinä, että naiset ovat työllistyneet yhä useampaan ammattiin on siten 

hidastunut ja suurimmat harppaukset tapahtuivat vuosien 1960 ja 1980 välillä. 

 

 
Kuvio 9. Naisten 10 yleisintä ammattia vuonna 2018 (Data: Women’s Bureau, U.S. Department of 

Labor 2020). 

 

Etenkin kuvioista kahdeksan ja yhdeksän huomataan, että naisten korkeampi koulutus alkaa vähitel-

len näkymään myös ammattijakaumissa, sillä ammatit, jotka vaativat enemmän koulutusta alkavat 

yleistymään. Muutos on kuitenkin hidasta, sillä koulutus ei ole ehtinyt jakautua vielä useammalle 

sukupolvelle naisia, jolloin suuri osa työssäkäyvistä saattaa olla käynyt koulutuksen silloin, kuin 

naiset eivät kouluttautuneet yhtä pitkälle tai pitemmälle kuin miehet. Tämä näkyy myös ammattija-

kaumissa. Koulutuksen lisäksi naiset kohtaavat ja ovat historiallisestikin kohdanneet erilaisia esteitä 

työmarkkinoilla. Sosiaaliset normit ja syrjintä ovat esimerkkejä työmarkkinoiden ominaisuuksista, 

jotka näkyvät ammattijakaumissa ja sen myötä kykyjen jakautumisessa, aiheuttaen tilanteita, joissa 

henkilö ei pääse työskentelemään ammattiin, jossa hänellä on suhteellinen etu. Vertaillaan seuraa-

vaksi eri sukupuolten asemaa työmarkkinoilla tarkastelemalla joukkoa yleisimpiä ammatteja ja sitä, 

miten sukupuolet niihin jakautuvat. 
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2.3.2 Yleisimpien ammattien sukupuolijakaumat 
 

Tarkastellaan seuraavaksi, miten naiset ja miehet jakautuvat Yhdysvalloissa ammatteihin, jotka lu-

keutuvat 25 yleisimmän ammatin joukkoon. Kuvio kymmenen esittää naisten ja miesten osuudet 

25:ssä ammatissa, jotka ovat Yhdysvalloissa yleisimmät. Kuvaajan data on vuodelta 2017, joten ku-

vaaja kuvaa tilannetta kyseisenä vuonna. Kuviosta kymmenen nähdään, että yleisimmät ammatit 

vaikuttavat olevan joko miesvaltaisia tai naisvaltaisia. Ammatteja, joissa naisia ja miehiä on suurin 

pirtein yhtä paljon, on hyvin vähän näiden yleisimpien ammattien joukossa. Huomataan myös, että 

miesvaltaisista aloista suurempi osa on sellaisia ammatteja, joista yleisesti tiedetään maksettavan 

korkeampaa palkkaa, kuin naisvaltaisista ammateista, jotka yleistetysti ovat heikommin palkittuja 

ammatteja. Naisia on enemmän hoitoalan tehtävissä ja sellaisissa ammateissa, jotka eivät vaadi fyy-

sistä kuntoa, kun taas miehiä on enemmän fyysistä voimaa ja kädentaitoja vaativissa töissä.  

 

Kuviossa kymmenen naisten osuus ammatissa kuvataan oranssissa ympyrässä näkyvällä prosentti-

osuudella ja miesten osuus sinisessä ympyrässä näkyvällä prosenttiosuudella. Alat, joissa miehiä on 

enemmän kuin naisia näkyvät turkoosina viivana miesten ja naisten osuuksien välillä ja vastaavasti 

alat, joissa naisia on enemmän kuin miehiä, kuvataan violettina viivana osuuksien välillä. 
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Kuvio 10. Naisten ja miesten osuudet Yhdysvaltojen 25:ssä yleisimmässä ammatissa vuonna 2017 

(Data: United States Census Bureau 2019). 

 

Ammattijakaumaa selittävät erot koulutuksessa ja preferensseissä ammatin suhteen, mutta myös yh-

teiskunnalliset sosiaaliset normit ja työmarkkinoiden epätäydellisyydet syrjinnän muodossa ovat 

suuressa osassa edelleen siinä, mihin ammattiin henkilö päätyy. Myös koulutusta valitessa nämä te-

kijät vaikuttavat päätöksiin alasta. Sukupuolittain jakautuminen on ongelma yhteiskunnan ja talou-

den kannalta, koska sukupuoli ei usein määritä sitä, kuka olisi sopiva tiettyyn työhön, vaan siihen 

vaikuttavat muut tekijät, kuten esimerkiksi kyvykkyys. Siksi onkin ongelmallista, että sukupuoli 

määrää niin vahvasti sen, mihin ammattiin henkilö hakeutuu, pääsee ja sitä ennen kouluttautuu. 
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2.3.3 Sukupuolten välinen palkkaero 
 

Kuten edellä esitetystä kuviosta kymmenen huomataan, naiset ja miehet jakautuvat työmarkkinoilla 

hyvinkin erilaisiin ammatteihin. Ammatin lisäksi sukupuolten yhtenä eroavaisuutena työmarkki-

noilla on palkan suuruus. Semega ja kumppanit (2019) tutkivat naisten ja miesten välisiä palkka-

eroja Yhdysvaltain työmarkkinoilla. Vuonna 2018 tasa-arvo palkan suhteen on parempi, kuin mitä 

se on koskaan aiemmin ollut. Kuitenkin naisen dollari on vielä vuonna 2018 ollut 81,6 senttiä eli 

naiset ovat tienanneet keskimäärin 18,4 % vähemmän kuin miehet. Kuviosta 11 nähdään, kuinka 

sukupuolten palkkakehitys on kasvanut verkkaisesti vuosien 1960 ja 2018 välillä ja kuinka punai-

sella merkitty naisten ja miesten palkkaero on pienentynyt tarkasteluvuosien aikana. 

 

 
Kuvio 11. Naisten ja miesten palkkaero vuosina 1960–2018 (Semega ym. 2019, 10). 

 
Kuvaajassa 11 palkkaero on esitetty naisten ja miesten keskimääräisten palkkojen erona ja otokseen 

on kerätty dataa yli 15-vuotiaista täysipäiväisesti vuoden ympäri työskentelevistä työntekijöistä. Se-

mega ja kollegat (2019) arvioivat, että nykyisellä kasvuvauhdilla yhdensuuruinen palkka sukupuol-

ten välillä saavutettaisiin vuonna 2059. Blau ja Kahn (2016) tulevat artikkelissaan tulokseen, että 

vuonna 2010 ammatti ja toimiala olivat tekijät, jotka selittivät suurimman osan sukupuolten väli-

sestä palkkaerosta. Näin ollen on tärkeä ymmärtää, mistä erot ammattijakaumissa sukupuolten vä-

lillä johtuvat, jotta myöskin palkkaeroon ja sen avulla yhteiskunnan resurssien allokointiin voitai-

siin perehtyä tarkemmin. Goldin (2014) esittelee artikkelissaan, kuinka palkan ja ammattijakaumien 
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syy-seuraussuhde vaikuttaa myös toiseen suuntaan eli palkka vaikuttaa myöskin siihen, mihin am-

mattiin yksilöt hakeutuvat. 

 

 

3 Roy-malli 
 
Tutkielman toisessa luvussa esiteltiin Yhdysvaltain työmarkkinoiden sukupuolijakaumia osallistu-

misen sekä ammatillisen jakauman ja siihen kiinteästi liittyvien tekijöiden avulla. Seuraavaksi käy-

dään läpi ammatillisen valikoitumisen Roy-malli, jotta ymmärretään, miten yksilöiden valikoitumi-

nen ammatteihin tapahtuu. Malli selittää myöhemmin tutkittavien Andrés Erosan ja kumppaneiden 

(2017), Claudia Goldinin (2014) sekä Chang-Tai Hsiehin ja kollegoiden (2019) artikkeleiden teoria-

perustan ja on siten keskeisin malli, jota tullaan tarkastelemaan.  

 

Valikoituminen on taloustieteen termi, joka kuvaa tilannetta, jossa rationaaliset yksilöt tekevät opti-

moituja päätöksiä sen suhteen, mille markkinalle tai markkinoille he osallistuvat. Esimerkiksi työ- 

ja koulutusmarkkinat ovat optimoitavissa. Tällöin toteutuneet taloudelliset suhteet ovat endogeeni-

sia tuloksia, joihin on päädytty useiden eri optimointipäätösten avulla. (Autor 2011, 2.) 

 

Roy-malli on Andrew Donald Royn (1951) teoksessa ”Ajatuksia tulojen jakaumista” (”Thoughts on 

the Distribution of Earnings”) esitelty valikoitumisen malli, jonka tarkoituksena on selittää, miten 

kyvykkyydet jakautuvat eri ammatteihin. Roy-mallissa on kolme tekijää, jotka vaikuttavat siihen, 

minkä ammatin työntekijät valitsevat: alkuperäinen kykyjen ja osaamisen jakauma, kykyjen väliset 

korrelaatiot väestössä ja teknologia, jossa kykyjä hyödynnetään (Autor 2011, 2).  

 

Tarkastellaan seuraavaksi mallia, jossa Roy (1951) käsittelee esimerkkiä siitä, kuinka pienen yhteis-

kunnan työntekijät valitsevat ammattinsa kahdesta vaihtoehdosta: kalastuksesta ja metsästyksestä. 

Kahden ammatin esimerkin jälkeen tarkastellaan laajennettua mallia, jossa yhteiskunta on suurempi 

ja ammatteja useampi. 
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3.1 Malli kahden ammatin yhteiskunnasta 
 

Royn (1951) teos käsittelee aluksi esimerkkiä siitä, kuinka pienessä yhteiskunnassa asukkailla on 

kaksi eri ammattia valittavana: kalastus tai metsästys. Yksilö saa myös valinnan jälkeen vaihtaa am-

matista toiseen yhä uudestaan, mutta samanaikaisesti hän voi työskennellä vain toisessa ammateista. 

Kalastajat kalastavat taimenia ja metsästäjät metsästävät jäniksiä. Molempien lopputuotteiden hinta 

määräytyy yhteiskunnan kysynnän ja tarjonnan mukaan. Logaritminen tuotannon määrä seuraa nor-

maalijakaumaa, kun jokainen yhteiskunnan aikuinen mies eli työntekijä, joko kalastaa tai metsästää. 

Taimenten kalastus vaatii taitoa ja on hankalaa ilman kykyjä, mutta jänisten metsästys on helppoa, 

eikä vaadi erityisiä taitoja. Näin ollen metsästäjien tuotannon määrän jakauma on keskittyneempi eli 

suuri osa metsästäjistä saa saman verran saalista. Kalastajien tuotannon määrä taas on hajanaisem-

paa työn vaativuuden vuoksi. (Roy 1951, 136–138.) 

 

Kalastuksessa ammattiin jakautuminen tapahtuu siten, että kyseisessä ammatissa parhaiten tuottavat 

työntekijät käyttävät kaiken aikansa kalastukseen, ja käytetty aika vähenee progressiivisesti sen mu-

kaan, mitä huonompi työntekijä on kalastuksessa eli mitä vähemmän hän saa saalista. Lopuksi nii-

den työntekijöiden määrä, jotka kalastavat mieluummin kuin metsästävät vähenee tasaisesti, kunnes 

kukaan huonoimmista kalastajista ei enää halua käyttää aikaansa kalastamiseen. Näin ollen kalasta-

jiksi jäävät vain eniten saalista saavat eli ne, joita jatkossa kutsutaan hyviksi kalastajiksi (Roy 1951, 

136–138.) 

 

3.1.1 Tuotannon määrän suhde 
 
Tuotannon määrä eli kalastettujen taimenten tai metsästettyjen jänisten määrä määrittää sen, pal-

jonko työntekijä saa työstään palkkaa. Siten tuotannon määrä kertoo työstä saatavasta palkasta ja on 

keskeinen tekijä rationaalisen yksilön ammatinvalinnassa. Metsästyksessä yksilöt ovat keskenään 

tasaväkisempiä kuin kalastuksessa. Kalastuksen ja metsästyksen välistä tuotannon määrän korrelaa-

tiota kuvaa yhtälö: 

 

𝜌 =
𝜎!"
𝜎!𝜎"

, (1) 
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jossa 𝜎!" on 𝑐𝑜𝑣(𝜎!, 𝜎"). Termi 𝜎! kuvaa tuotantoa metsästyksestä ja termi 𝜎" vastaavasti kalastuk-

sesta. Näin ollen metsästäjän ammattiin hakeutumiseen on kolme eri skenaariota. 

 

Ensimmäistä tilannetta kuvaavat seuraavat epäyhtälöt: 

 
𝜎"
𝜎!
< 𝛼, (2) 

 

jossa 𝛼 on nolla tai jokin pieni luku ja	 

𝜌 >
𝜎"
𝜎!

. (3) 

 

Epäyhtälö (2) havainnollistaa tilannetta, jossa tuotannon määrän suhde kalastuksessa ja metsästyk-

sessä on negatiivinen tai positiivinen, mutta suhteellisen pieni. (Autor 2011, 9–10.) Tällöin ammat-

tiin jakautuminen toimii metsästyksessä samaan tapaan kuin kalastuksessa eli parhaat käyttävät kai-

ken aikansa metsästykseen ja ajan käyttö vähenee, mitä huonompi työntekijä on metsästämään, 

kunnes lopuksi huonoimmat eivät käytä aikaansa ollenkaan metsästykseen. (Roy 1951, 137–138.) 

Jälkimmäinen epäyhtälö (2) osoittaa, että ammattien tuotantojen määrän välinen korrelaatio on po-

sitiivinen, johtaen siihen, että osa työntekijöistä saattaa vaihtaa ammattiaan, sillä heidän kykyjään 

saatetaan arvostaa toisessa ammatissa enemmän. (Autor 2011, 9–10.) 

 

Toista tilannetta kuvaavat epäyhtälöt:  

 
𝜎"
𝜎!
> 𝛼 (4) 

  

ja 

 𝜌 >
𝜎!
𝜎"
. (5) 

  

Jos tuotannon määrän suhde kalastuksessa ja metsästyksessä on positiivinen, ei ole mahdollista 

saada paljon sekä hyviä kalastajia että metsästäjiä. Kalastajien vaatimukset on välttämättä täytettävä 

ensisijaisesti niiden ihmisten joukosta, jotka ovat mahdollisesti sekä parempia kalastajia että parem-

pia metsästäjiä, kun taas metsästäjän ammattiin hakeutuvat jäljellä olevat työntekijät. Näin ollen 

metsästykseen ryhtyviin ihmisiin kuuluu suuri osa huonoimmista metsästäjistä ja vain harvat 
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paremmista. Tästä syystä metsästyksestä tulee vähemmän arvostettu ammatti verrattuna kalastuk-

seen. (Roy 1951, 138.) 

 

Kalastuksen tuotannon määrällä ja metsästyksen tuotannon määrällä voi myöskin olla toisensa pois-

sulkeva positiivinen suhde niin, että molempiin ammatteihin hakeutuu yhtä paljon saman taitotason 

työntekijöitä. (Roy 1951, 138.) Tätä kolmatta tilannetta kuvataan seuraavalla epäyhtälöllä:  

	

𝜌 < 𝑚𝑖𝑛 7#!
#"
, #"
#!
8. 

 

Tällöin metsästyksestä saatava logaritminen tuotannon määrä on normaalisti jakautunut, kuten ka-

lastuksessakin (Roy 1951, 138). 

 

3.1.2 Kysynnän suhde 
 
Seuraavaksi tarkastellaan, mitä ammattien tuottavuudelle tapahtuu, mikäli yhteiskunnan taimenen 

kysyntä suhteessa jäniksen kysyntään kasvaa. Kasvu kysynnässä aiheuttaa kasvun taimenen suhteel-

lisessa hinnassa verrattuna jäniksen suhteelliseen hintaan. Tilannetta tarkastellaan aiemmin esitetty-

jen kolmen eri skenaarion avulla. Kaikille tilanteille yhteistä on, että taimenen hinnan kasvaessa, 

joillekin metsästäjille tuleekin kannattavaksi vaihtaa kalastukseen. Samaan ajattelumalli toimii vas-

takkaisessa tapauksessa, jossa jänisten kysyntä kasvaa suhteessa taimenten kysyntään. Tällöin am-

matit ja tuotteet vaihdetaan päittäin. (Roy 1951, 138.) 

 

1. Jos yksilön saavuttaman jäniksen tuotannon määrä ja taimenen tuotoksen määrän välinen 

suhde on negatiivinen, nolla tai riittävän pieni ja positiivinen, niillä työntekijöillä, jotka 

vaihtavat kalastukseen, on keskimäärin pienempi tuotannon määrä kuin niillä, jotka olivat 

kalastajia jo ennen taimenen kysynnän kasvua. Metsästäjien siirtyminen kalastukseen ai-

heuttaakin siis laskun kalateollisuuden tuottavuudessa keskimääräistä tuotannon määrää 

kohti. Toisaalta kalastajiksi siirtyneiden tuotannon määrä jäniksen metsästyksessä on keski-

määrin alhaisempi kuin niiden työntekijöiden, joiden mielestä kannattaa olla metsästäjä, 

vaikka jäniksen hinta suhteessa taimenen hintaan on laskenut. Näin ollen jäljelle jäävien 

metsästäjien tuottavuus kasvaa. (Roy 1951, 138.) 

 

(6) 
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2. Jos kahden ammatin tuotosten välinen yhteys on merkittävästi positiivinen, kalastajien tuot-

tavuus laskee taimenen kysynnän kasvaessa, koska tässäkin tapauksessa, niillä työnteki-

jöillä, jotka vaihtavat kalastukseen on keskimäärin pienempi tuotannon määrä kalastuksessa 

kuin niillä, jotka olivat kalastajia jo ennen kalan kysynnän kasvua. Erona edelliseen tilantee-

seen on se, että metsästyksestä kalastukseen siirtyvät miehet ovat niitä, joiden metsästystuo-

tanto on keskimäärin suurempi kuin jäljelle jäävien metsästäjien tuotanto. Tämä aiheuttaa 

laskun jänisten tuotannon määrässä metsästysvuotta kohti. Siksi yritys vastata taimenten li-

sääntyneeseen kysyntään laskee molempien ammattien tuottavuutta. (Roy 1951, 138.) 

 

3. Viimeisimmässä tapauksessa, jossa metsästyksellä ja kalastuksella on toisensa poissulkeva 

positiivinen suhde, kasvu taimenen kysynnässä johtaa tilanteeseen, jossa kalastajiksi siirty-

vien metsästäjien tuotannon määrä on sama, kuin metsästäjiksi jäävien. Näin ollen tuotta-

vuus kalastuksessa laskee, mutta metsästyksen tuottavuus pysyy muuttumattomana. (Roy 

1951, 139.) 

 

Seuraavaksi tarkastellaan tilannetta, jossa kykyjen jakaumat ovat molemmissa ammateissa samat. 

Oletetaan, että sekä metsästäjillä että kalastajilla on samankaltainen jakauma kyvyissä eli kalastus ei 

ole kykyjen osalta hajautuneempaa kuin metsästys. Muutoksen aiempaan tilanteeseen eli siihen, että 

kalastus on hajautuneempaa kykyjen osalta voisi aiheuttaa muun muassa, muutos jänisten ja taimen-

ten tavoissa, jotka helpottavat tai vaikeuttavat niiden saalistusta tai muutos metsästys- ja kalastus-

tekniikoissa. Oletus johtaa siihen, että mitä samankaltaisempia jakaumat kyvyissä ovat, sitä enem-

män ammatinvaihtoa tapahtuu, kun kalan ja lihan suhteellinen hinta muuttuu pienestikin. Mikäli ja-

kauma kyvyissä on täysin sama sekä kalastajilla että metsästäjillä, voidaan tilannetta havainnollistaa 

kolmella eri mahdollisella tasapainopisteellä: 

 

1. Jos kalan hinta on suurempi kuin jäniksen hinta, kaikki vaihtavat kalastukseen. 

 

2. Jos taas kalan hinta on pienempi kuin jäniksen hinta, kaikki vaihtavat metsästykseen. 

 

3. Kun hinnat ovat tasan samat, työntekijät ovat indifferenttejä sen suhteen, kummassa amma-

tissa he työskentelevät. Voidaan olettaa, että tässä tilanteessa puolet työntekijöistä kalastavat 

ja puolet metsästävät. (Roy 1951, 139–140.) 
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Esimerkki havainnollistaa sitä, että ammattien tuotosten välisen yhteyden ollessa negatiivinen tai 

positiivinen, eivät tuotosten hintaerot ole tehokas valikoitumisen peruste, silloin kun kykyjen ja-

kaumat ovat ammateissa samanlaiset. Mikäli kykyjen jakaumat olisivat hyvin erilaiset, olisi tuotos-

ten hinta tehokas valikoitumisen peruste. 

 

3.2 Malli useamman ammatin yhteiskunnasta 
 

Seuraavaksi tarkastellaan tilannetta suuremmassa yhteiskunnassa, jossa on monia eri tuotteita ja 

ammatteja. Työntekijät hakeutuvat edelleen ammattiin, josta he saavat suurimman hyödyn. He eivät 

vaihda ammattia lyhyellä aikavälillä vain paremman palkkion perässä, vaan ovat rationaalisia ja 

pohtivat myös vaihtoehtoiskustannuksia sekä ammatista saatavaa kokonaishyötyä. Kalastus on edel-

leen kunnioitetuin ammatti ja toiseksi on noussut akateeminen kirjoittaminen, kolmantena on met-

sästys, neljäntenä puun hakkuu ja vähiten arvostettuna ammattina on vesisankojen täyttö. Aiempien 

esimerkkien lailla kalastus on siis vähiten keskittynyt ja vesisankojen täyttö keskittynein ammatti 

taitojen osalta. Kaikilla työntekijöillä on potentiaalia tuottaa jotakin kussakin ammatissa. (Roy 

1951, 141.) 

 

Riippumatta kysynnän ja tarjonnan määrittelemistä hinnoista sekä siitä, millainen suhde yksilön po-

tentiaalisella suoriutumisella ammattien välillä on, kalastus tulee aina työllistämään suurimman 

osan hyvistä kalastajista eikä käytännössä yhtään huonoista. Mikäli kaikkien ammattien välinen 

tuotannon määrän suhde on vähemmän tai yhtä suuri kuin nolla, tai vaihtoehtoisesti positiivinen 

mutta erittäin pieni, ja suoritusten hajonta eri ammateissa vaihtelee, houkuttelee jokainen ammatti 

ensin parempia työntekijöitä, jonka jälkeen asteittain hyvien työntekijöiden osuus laskee verrattuna 

huonompiin työntekijöihin. (Roy 1951, 141–142.) 

 

Jos tuotannon määrän suhde ammattien välillä on positiivinen, arvostetuimmassa ammatissa eli ka-

lastuksessa ja vähiten arvostetussa ammatissa eli vesisankojen täytössä huonompien ja parempien 

työntekijöiden osuudet muuttuvat samoin kuin aiemmin esitetyssä negatiivisten tuotantomäärien 

suhteen tapauksessa. Muissa ammateissa eri pätevyystasojen työntekijöiden osuus ei kasva tai laske 

tasaisesti pätevyyden mukaisesti. (Roy 1951, 142.) 

 

Myös suuremman yhteiskunnan mallissa, on tilanne, jossa vesisankojen täyttö työllistää tietyn osuu-

den työntekijöistä niin, että työllistettyjä on jokaisesta taitotasosta. Mikäli parhaiden työntekijöiden 



 

 

 
 

28 
 

erottaminen kustakin ammatista on mahdollista ja samalla pystytään jättämään riittävästi päteviä 

työntekijöitä muuhun toimintaan, minkä tahansa ammatin tuottaman tuotteen kysynnän kasvu joh-

taa selvästi kyseisen ammattialan tuottavuuden laskuun ja kaikkien muiden ammattien tuottavuuden 

kasvuun. (Roy 1951, 142–144.) 

 

3.3 Innovaatiot Roy-mallissa 
 
Viimeisimpänä tarkastellaan yhteiskuntaa, jossa työntekijät saavat työnantajan maksamaa palkkaa 

sen sijaan, että heidät palkittaisiin markkinalla tuotoksen määrän ja sen hinnan mukaan. Palkkaan 

vaikuttaa pitkän aikavälin odotus työntekijän tuotoksen määrästä. Tulojen jakaumaan vaikuttavat 

erinäiset tekijät, kuten kykyjen jakautuminen ja tekniset innovaatiot eri ammateissa. (Roy 1951, 

144.) 

 

Teknologia mahdollistaa sen, että koneet tuottavat tietyssä ajassa tietyn tuotannon määrän. Näin ol-

len ammatit, joissa työntekijät työskentelevät hyödyntäen koneita, tuotokset ovat keskittyneempiä, 

sillä tuotannon määrä ei vaihtele paljoa eri yksilöiden välillä. Käsityöläisten tuotoksen määrä taas 

vaihtelee enemmän. Malli mukaan, keskittyneemmät ammatit ovat hierarkiassa alempana, jolloin 

koneellinen työ nähdään huonompana keskittyneisyytensä vuoksi. (Roy 1951, 144.) 

 

Mallissa on kolmenlaisia innovaatioita:  

 

1. Innovaatioita, jotka kasvattavat tuotoksen määrää saman verran jokaiselle yksilölle. 

 

2. Innovaatioita, jotka kasvattavat parempien työntekijöiden tuotoksen määrää suhteessa enem-

män kuin huonompien työntekijöiden. 

 

3. Innovaatioita, jotka kasvattavat huonompien työntekijöiden tuotoksen määrää suhteessa 

enemmän kuin parempien työntekijöiden tuotoksen määrää.  

 

Ensimmäinen innovaatiomuodoista ei muuta ammatin asemaa hierarkiassa. Toinen innovaatiomuo-

doista parantaa ammatin asemaa suhteessa muihin ammatteihin ja kolmas innovaatiomuodoista hei-

kentää kyseisen ammatin asemaa suhteessa muihin, vaikka innovaatio kyseisessä ammatissa paran-

taakin tuottavuutta. Syy siihen, ettei tuottavuuden parantuminen paranna ammatin asemaa johtuu 
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siitä, että innovaation avulla niin sanotusti kuka vaan voi työskennellä ammatissa, eikä tällöin työn-

tekijöiden tarvitse olla erityisen lahjakkaita. (Roy 1951, 144–145.) 

 

Tarkastellaan seuraavaksi, miten Roy-mallia voidaan hyödyntää todellisessa yhteiskunnassa selittä-

mään eroja sukupuolten välisissä ammattijakaumissa ja myöhemmin myös siihen, miten kykyjen 

jakautuminen ammatteihin vaikuttaa talouskasvuun. 

 

 

4 Tutkimuksia ammattien välisten sukupuolierojen syistä 
 
Tässä luvussa tutkitaan aiempaa kirjallisuutta siitä, mistä työmarkkinoilla havaitut sukupuolierot 

johtuvat ja kuinka suuri vaikutus niillä on ammattijakaumiin. Myöhemmin tutkitaan Hsiehin ja kol-

legoiden (2017) tutkimusta kykyjen jakautumisen ja talouskasvun suhteesta. Jotta kykyjen jakautu-

mista työmarkkinoilla ymmärretään paremmin, tutkitaan ensin ammattijakaumien syitä ja seurauk-

sia. Tutkielman alussa tarkasteltiin tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, mihin ammattiin naiset työllis-

tyvät Yhdysvaltain työmarkkinoilla. Seuraavaksi halutaan ymmärtää, miksi juuri aiemmin esitetyt 

tekijät ovat keskeisiä ammattijakaumien kannalta ja miten ne vaikuttavat kykyjen jakaumiin.  

 

Erosa, Fuster, Kambourov ja Rogerson (2017) tutkivat artikkelissaan, kuinka kotitöihin käytetty 

aika ja erot siinä vaikuttavat sukupuolieroihin työtuntien määrässä, ammattijakaumissa ja palkoissa. 

Artikkelin lopputulemana on, että sukupuoltenväliset erot ajan allokoinnissa aiheuttavat työmarkki-

noille tilanteen, jossa kyvyt jakautuvat tehottomasti eri ammatteihin, ja kuten myöhemmin Hsiehin 

ja kollegoiden (2019) tutkimuksen yhteydessä osoitetaan, kykyjen väärällä kohdentumisella on suu-

ria yhteiskunnallisia vaikutuksia tuottavuuteen sekä hyvinvointiin. 

 

Goldin (2014) tutkii kuinka ammattien työtuntien ja palkan suhde vaikuttaa sukupuolten välisiin 

palkkaeroihin ja siten ammattijakaumiin. Hän tulee tulokseen, että osassa ammatteja palkitaan suh-

teellisesti enemmän sellaisia henkilöitä, jotka työskentelevät enemmän työtunteja. Ilmiö johtuu 

siitä, että osassa ammatteja palkan ja työtuntien suhde on epälineaarinen. Naisten ollessa sukupuo-

lista se, joka tekee keskimäärin vähemmän työtunteja, aiheuttaa epälineaarisuus tilanteen, jossa nai-

set eivät hakeudu kyseisiin ammatteihin yhtä paljon, koska pienemmistä työtunneista saisi suhteelli-

sesti pienempää palkkaa. Näin ollen ammattien työtuntien ja palkan suhde on keskiössä, kun tarkas-

tellaan ammatteihin jakautumista. Poistamalla yritysten kannusteet palkita suhteettomasti 
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henkilöitä, jotka tekevät töitä tiettyinä kellonaikoina ja paljon työtunteja, saataisiin Goldin (2014) 

mukaan pienennettyä tai jopa poistettua sukupuolten väliset palkkaerot, jotka heijastuvat vuorostaan 

sekä ammattijakaumiin että kykyjen jakaumiin ja työmarkkinoille osallistumiseen. 

 

Aiempaa kirjallisuutta naisten asemasta ja siirtymisestä työmarkkinoille on paljon, sillä naisten siir-

tyminen kodin ja lasten hoidosta työmarkkinoille on yksi työmarkkinoiden suurimmista muutok-

sista Yhdysvalloissa viimeisen vuosisadan aikana. Suurin osa aiemmasta kirjallisuudesta sijoittuu 

ajalle ennen 2000-lukua. Tässä luvussa tarkastellaan vuonna 2015 julkaistua Jessica Panin artikke-

lia, jossa hän tutkii, mitkä tekijät ovat vuosina 1940–1998 vaikuttaneet naisten työllistymiseen eri 

ammatteihin Yhdysvalloissa. Tutkimuksen keskiössä ovat preferenssit siitä, kumman sukupuolen 

kanssa henkilöt haluavat työskennellä, ja etenkin se, kuinka valmiita miehet ovat työskentelemään 

naisvaltaisilla aloilla. Pan (2015) käyttää tutkimuksessaan Schellingin erottelumallia, jolla hän 

osoittaa, että työmarkkinoilla on taittumisilmiö, joka näkyy siinä, että naisten määrän ylittäessä am-

matissa jonkin tietyn taittumarajan, miesten määrä ammatissa alkaa laskemaan. Tutkimus osoittaa, 

kuinka muutokset mielipiteissä voivat vaikuttaa ammattijakaumiin suuresti.  

 

Yamaguchi (2018) ja Schran (2019) tutkivat teknologian kehittymisen vaikutuksia työmarkkinoilla 

tarvittaviin kykyihin ja muutosten aiheuttamia sukupuolieroja työllistymisessä ja palkoissa. Tutki-

mukset osoittavat, kuinka tärkeää on ymmärtää, mitä ammatissa työskentely vaatii ja millaisia tai-

toja siinä hyödynnetään, sillä nämä tekijät vaikuttavat paljon siihen, millainen ammattijakauma su-

kupuolten suhteen ammattiin tulee. 

 

Ammatillinen erottelu (occupational segregation) määritellään miesten ja naisten taipumukseksi 

työskennellä eri ammateissa (Cortes ja Pan 2017, 2). Se on työmarkkinoiden ominaisuus, johon vai-

kuttavat sekä työntekijän omat preferenssit, mutta myös eksogeeniset tekijät, joihin työntekijä ei voi 

itse vaikuttaa. Esimerkkejä tällaisista tekijöistä ovat muun muassa syrjintä, esteet inhimillisen pää-

oman hankkimisessa ja sosiaaliset normit. Ammatillinen erottelu on työmarkkinoiden ominaisuus, 

jota ei olisi olemassa, mikäli naisten ja miesten asema sekä yhteiskunnassa että työmarkkinoilla 

olisi täysin tasa-arvoinen. 

 
Duncanin ja Duncanin (1955) kehittämällä sukupuoleen perustuvan ammatillisen erottelun indek-

sillä voidaan laskea, kuinka paljon ammatissa 𝑗 on sukupuoleen perustuvaa erottelua. Yhtälö indek-

sille 𝐷 on seuraava:  
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𝐷 = 0.5<  
$

>𝑀$ − 𝐹$> (7) 

 
 
Yhtälössä 𝑀$	kuvaa sitä osaa työntekijöistä, jotka ovat miehiä ja 𝐹$	naisten osuutta työntekijöistä. 

Indeksi saa arvoja väliltä nolla ja yksi, jossa nolla tarkoittaa, että naisten ja miesten osuus amma-

tissa on sama, eikä tällöin sukupuoleen perustuvaa ammatillista erottelua ole. Arvo yksi taas tarkoit-

taa, että kaikki työntekijät ovat joko naisia tai miehiä. Muutokset indeksin arvossa voivat johtua 

siitä, että sukupuolijakauma ammatissa muuttuu, eli joko naiset työllistyvät miesvaltaiseen ammat-

tiin tai toisinpäin. Lisäksi myös ammatin kuihtuminen voi vaikuttaa arvoon, kun esimerkiksi mies-

valtaiset alat lopettavat toimintaansa, ja tällöin indeksi lähenee nollaa. 

 
4.1 Kotitöihin käytetyn ajan ja ammatinvalinnan suhde 
 
Erosa, Fuster, Kambourov ja Rogerson (2017) tutkivat artikkelissaan, kuinka käytössä olevan ajan 

allokointi ja ammatinvalinta vaikuttavat toisiinsa. He tutkivat työmarkkinoilla tapahtuvia naisten ja 

miesten välisiä käyttäytymiseroja, jotka johtuvat sukupuolten välisistä eroista kotitöissä ja niihin 

käytetyssä ajassa. Kuten aiemmin esitettiin (ks. edeltä luku 2.2.1), naiset ja miehet käyttävät eri 

määrän aikaa kodin askareisiin. Naiset tekevät päivittäin keskimäärin noin 0,77 tuntia miehiä enem-

män kotitöitä. (Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor 2019). Ero naisten ja miesten 

kotitöihin käytetyssä ajassa on näin ollen noin 36 %.  

 

Erosa ja kollegat (2017) huomaavat tutkimuksessaan erityisiä sukupuolieroja etenkin työhön ja koti-

töihin käytetyssä ajassa, ammatinvalinnassa ja palkoissa. Tutkimuksen yksi keskeisin tulos on, että 

jos kotitöihin käytetyssä ajassa on naisten ja miesten välillä kymmenen tunnin ero viikkotasolla, 

kasvattaa tämä noin 11 % palkkaeroa naisten ja miesten välillä sekä aiheuttaa noin 14 % laskun 

naisten määrässä sellaisissa ammateissa, joissa työtunteja on viikossa paljon. Tarkastellaan myö-

hemmin tarkemmin, millaisista ammateista on kyse. Erot ajan allokoinnissa aiheuttavat kykyjen te-

hottoman jakautumisen eri ammatteihin ja sillä todetaan olevan suuria aggregaatteja vaikutuksia 

tuottavuuteen sekä hyvinvointiin. Erosa ja kollegat (2017) laskevat, että mikäli kotitöiden jaossa 

määrällisesti ja ajallisesti saavutettaisiin sukupuolineutraalius, paranisi kulutuksen määrällä mitat-

tava hyvinvointi 6,9 prosenttia ja tuotos työtuntia kohti kasvaisi 5,4 prosenttia. 
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4.1.1 Työtuntien määrä ja työtuntien määrän hajonta ammatissa 
 

Seuraavaksi tarkastellaan seikkaperäisemmin, miten Erosa, Fuster, Kambourov ja Rogerson (2017) 

ovat päätyneet saamaansa tulokseen kykyjen jakautumisesta ammatteihin. Ensin he tutkivat, kuinka 

paljon eri ammatteihin käytetään työtunteja ja kuinka paljon työtunneissa on hajontaa ammatin si-

sällä. Kuvio 12 osoittaa lineaarisen suhteen, joka näiden muuttujien välillä on. Huomataan, että am-

mateissa, joissa työaika on korkeampi, on vähemmän hajontaa työtunneissa kuin sellaisissa amma-

teissa, joissa työtuntien määrä on matalampi. Näin ollen Erosa ja kumppanit (2017) löytävät negatii-

visen suhteen vuotuisten työtuntien keskiarvon logaritmin ja vuotuisten työtuntien logaritmin keski-

hajonnan välillä. Tämä vahva negatiivinen korrelaatio näkyy kuviossa 12 punaisena laskevana suo-

rana. 

 
Kuvio 12. Työtuntien ja työtuntien hajonnan suhde ammateissa (Erosa ym. 2017, 2). 

 

Kuviosta 12 nähdään myöskin, että eri ammatteihin käytetty aika vaihtelee suuresti. Vasemman ylä-

kulman keskimääräisessä ammatissa logaritminen työhön käytetty keskimääräinen aika on noin 7,7 

tuntia päivässä ja logaritminen työtuntien keskihajonta on noin 0,4 tuntia, kun taas oikeassa alakul-

massa olevalla ammatilla vastaavat luvut ovat 7,4 tuntia päivässä ja 0,8 tuntia. Negatiivinen korre-

laatio on mahdollinen viite siitä, että ajan allokoinnilla ja ammattivalinnalla saattaa olla yhteys, sillä 

ammatit vaikuttavat eroavan toisistaan työtuntien ja niiden hajonnan suhteen merkittävästi. (Erosa 

ym. 2017, 2–3.) 
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Kuten aiemmin esiteltiin (ks. edeltä luku 2.2.1) Yhdysvalloissa naiset käyttävät kotitöihin enemmän 

aikaa kuin miehet ja näin ollen naisilla on kotitöihin käytetyn ajan jälkeen vähemmän aikaa jaetta-

vaksi työmarkkinoiden ja vapaa-ajan kesken. Erosan tutkimusryhmineen (2017) muodostamalla 

mallilla mallinnetaan dataa, jonka mukaan naisilla on noin 10 % vähemmän valinnanvapaata aikaa 

kuin miehillä. Vasemmanpuoleisesta kuviosta 13 nähdään, että lähes kaikissa ammateissa naiset 

työskentelevät työtunneissa mitattuna vähemmän kuin miehet. Lisäksi naisten työtuntien määrässä 

on huomattavasti enemmän hajontaa kuin miesten ja tämä nähdään oikeanpuoleisesta kuviosta 13. 

 

 
Kuvio 13. Naisten ja miesten keskimääräiset työtunnit vuosina 1986–1995 (Erosa ym. 2017, 11). 

 

Vuosien 2006–2010 data osoittaa, että sukupuolten väliset erot ammateissa ovat vähentyneet ja nai-

set ovat siirtyneet vähitellen työskentelemään ammateissa, joissa on suuremmat keskimääräiset työ-

tunnit ja pienempää hajontaa työtunneissa. Kehitys on ratkaisevaa, sillä tutkimuksessa tuntipalkko-

jen huomataan nousevan, kun siirrytään ammatteihin, joissa työtuntien keskimäärä on suurempi ja 

niiden hajonta pienempää sellaisista ammateista, joissa keskiarvo on pienempi ja hajonta suurem-

paa. (Erosa ym. 2017, 11–12.) 

 

Kuvio 14 havainnollistaa naisten ja miesten tuntipalkkojen eroa esittämällä keskimääräisen tuntipal-

kan logaritmin ja työtuntien määrän suhteen. Tärkeä havainto on, että tuntipalkka on suhteessa kor-

keampi sellaisissa ammateissa, joissa työtunteja on paljon verrattuna sellaisten ammattien tuntipalk-

kaan, joissa työtunteja tehdään vähän. Kuvioista 14a ja 14b huomataan myös tutkimalla regres-

siosuoran ja y-akselin lukujen kohtaantoa, että naisten tuntipalkka on useissa ammateissa miesten 
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tuntipalkkaa matalampi. Kuvio 14c esittää, että naisten tuntipalkka on lähes kaikissa ammateissa 

matalampi ja hajanaisempi kuin miesten. 

 

 
 

Kuvio 14. Naisten ja miesten keskimääräinen palkka logaritmisena vuosina1986–1995 (Erosa ym. 

2017, 13). 

 

Nyt kun tiedetään naisten tekevän keskimäärin vähemmän töitä, huomataan ongelma, joka työmark-

kinoilla on; työntuntien vähyys johtaa myös suhteessa matalampaan palkkaan joissakin ammateissa. 

Tilanne vähentää naisten hakeutumista kyseisiin ammatteihin ja siitä seuraa valintaseurauksia työ-

markkinoilla. Tarkastellaan seuraavaksi, miten Royn (1995) ammatinvalintamallia voidaan hyödyn-

tää kuvaamaan löydettyjä syy-seuraussuhteita. 

 

 

 

 



 

 

 
 

35 
 

4.1.2 Roy-malli kotitöiden ja työajan valitsemisen välillä 
 

Erosa ja kollegat (2017) mallintavat Yhdysvaltain vuosien 1976–2010 datalla ammatinvalintaa ja 

työtunteja käyttäen Royn (1995) teokseen perustuvaa ammatillisen valikoitumisen mallia, johon on 

perinteisten muuttujien ohella lisätty työn ja vapaa-ajan vaihtokauppa, työtuntien sekä palkitsemi-

sen epälineaarinen suhde ja eri toimialojen heterogeenisuus edellä mainittujen tekijöiden suhteen.  

 

Mallissa yksilöillä oletetaan olevan eri tuottavuus eri ammateissa. Lisäksi suhteellisen edun eri am-

mateissa oletetaan olevan heterogeeninen ja sen uskotaan vaikuttavat siihen, mihin ammattiin yksi-

löt hakeutuvat. Perinteiseen Roy-malliin Erosa ja kumppanit (2017) lisäävät yksilöiden valittavaksi 

myös ajankäytön vapaa-ajan sekä työnteon välillä. Yksilöiden oletetaan arvostavan vapaa-aikaa ja 

arvostuksen määrän oletetaan olevan heterogeeninen yksilöiden välillä. 

 

Yksilöiden 𝑖 preferenssit kulutuksen 𝑐& ja vapaa-ajan (𝑇 − ℎ&) suhteen kuvataan seuraavalla yhtä-

löllä:  

 

ln 𝑐& + 𝜙&
(𝑇 − ℎ&)"'(

1 − 𝛾
. (8) 

 

 

Yhtälössä (8) 𝑇 kuvaa yksilön käytettävissä olevaa aikaa, jonka hän voi jakaa vapaa-aikaan ja työ-

tunteihin ℎ&. 𝜙& on preferenssiparametri, joka vaihtelee yksilöiden välillä ja kertoo yksilön mielty-

myksestä sen suhteen, montako tuntia hän haluaa työskennellä. Preferenssitermi vaikuttaa siten työ-

tuntien määrään, mutta myöskin vapaa-ajan määrään, joka on riippuvainen käytettävissä olevan ajan 

ja työtuntien suhteesta. (Erosa ym. 2017, 14.) 

 

Jokaisella yksilöllä on kaksi ammattikohtaista tuottavuutta, joita merkitään parilla (𝑎&", 𝑎&)). Tuot-

tavuuksia on kaksi, koska mallissa tarkastellaan tilannetta kahden ammatin avulla. Yksilöiden hete-

rogeenisyyttä kuvataan monimuuttujaisen log-normaalijakauman mukaan jakautuneilla muuttujilla 

𝑎&", 𝑎&) ja 𝜙&. (Erosa ym. 2017, 14.) 

 

Mallissa kahden teknologian oletetaan yhdessä muodostavan yhden lopputuotteen. Yhtä teknolo-

giaa edustaa aina yksi ammatti. 𝑌$ on tuotos ammatista 𝑗, joka koostuu teknologiasta 𝐴$, joka on 
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lineaarinen työntehokkuusyksiköiden suhteen sekä aggregaatista panoksesta työn tehokkuusyksi-

köitä 𝐸$ seuraavan yhtälön mukaisesti:  

𝑌$ =	𝐴$𝐸$ . (9) 

Se, montako työtuntia yksilöllä kuluu tehokkaan työyksikön tuottamiseen, riippuu sekä yksilön syn-

nynnäisestä tuottavuudesta että ammatin lineaarisuudesta työtuntien ja tehokkaiden työyksiköiden 

suhteen. Yksilön tehokkaita työyksiköitä 𝑒&$ tuottaa töihin käytetty aika ℎ&$ ammatissa 𝑗 ja ammatti-

kohtaiset tuottavuuteen vaikuttavat tekijät (𝑎&", 𝑎&)) seuraavan yhtälön (10) mukaisesti: 

𝑒&$ = 𝑎&$ℎ&$
"*+# . (10) 

Termi 𝜃$ kuvaa ammattien välistä epäsymmetriaa siitä, paljonko yksilö saa tuotettua tehokkaita työ-

yksiköitä, kun työskentelee kauemmin. Mikäli 𝜃$ = 0	yksilön tuottamat tehokkaat työyksiköt ovat 

lineaariset käytettyjen työtuntien suhteen. Erosa ja kollegat (2017) tarkastelevat tutkimuksessaan 

kahta ryhmää, joihin he ovat jakaneet ammatit antamalla niille sijoituksen keskimääräisten työtun-

tien mukaan ja jakamalla ammatit kahteen yhtä suureen osaan. Nyt kun ammatit on jaettu kahteen 

ryhmään, voidaan jatkossa mallintaa tilannetta tarkastelemalla vain kahta ammattia, sillä ne kuvaa-

vat kahteen ryhmään jaettuja ammatteja. Näin ollen yksinkertaistetaan: 𝜃" = θ > 0 = 𝜃), jossa 

termi 𝜃" kuvaa ammattia yksi ja termi 𝜃) ammattia kaksi. Jälkimmäinen ammatti on työtuntien ja 

työn tehokkuusyksiköiden suhteen lineaarinen, kun taas ensimmäinen on kyseisten ominaisuuksien 

suhteen epälineaarinen. (Erosa ym. 2017, 14.) 

Seuraavaksi aiemmin läpikäytyjä mallin ominaisuuksia hyödynnetään markkinatilanteessa ja pyri-

tään löytämään markkinatasapainoja. Mallissa lopputuotteen hinta normalisoidaan ykköseksi ja 

koska tuotantofunktio 𝑌$ on molemmille ammateille lineaarinen, tulee tehokkaan työyksikön hin-

naksi kumpaisellekin ammatille 𝐴$, jolloin myös se voidaan normalisoida ykköseksi. Nyt markkina-

tasapainon löytäminen vastaa yksilön maksimointiongelmaa, joka voidaan esittää seuraavalla yhtä-

löllä:  

𝑚𝑎𝑥
,,.#,/

 Tln 𝑐 + 𝜙
(𝑇 − [𝐼ℎ" + (1 − 𝐼)ℎ)])"'(

1 − 𝛾 X , (11) 

jossa 

𝑐 = 𝐼𝑎"ℎ""*+ + (1 − 𝐼)𝑎)ℎ) 
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ja 

𝐼 ∈ {0,1}, 0 ≤ ℎ$ ≤ 𝑇. 

𝐼 = 1, jos yksilö työskentelee epälineaarisessa ammatissa ja 𝐼 = 0, mikäli yksilö työskentelee line-

aarisessa ammatissa. (Erosa ym. 2017, 15.) 

Mikäli yksilö valitsee työskennellä ammatissa 𝑗 optimaalinen työtuntien määrä ℎ$ on sellainen, että 

seuraava yhtälö (12) pätee: 

1 + 𝜃$
𝜙 = ℎ$]𝑇 − ℎ$^

'(
≡ 𝑔]ℎ$^, (12) 

 

 

jossa 𝑗 = 1,2. Funktio 𝑔 on jatkuvasti kasvava ja konveksi eli sekä funktion ensimmäinen että toi-

nen derivaatta ovat nollaa suurempia. Kuvio 15 kuvaa funktiota 𝑔]ℎ$^	graafisesti ja siitä nähdään, 

kuinka työtuntien määrä riippuu ammatista ja vaihtelee ammattien välillä. (Erosa ym. 2017, 15.) 

 

Kuvio 15. Työtuntien määrä riippuu ammatista (Erosa ym. 2017, 15). 

 

Kuviosta 15 huomataan, että korkeammat arvot preferenssitermissä 𝜙 kertovat suuremmasta vapaa-

ajan arvostuksesta, jolloin termin 𝜙 kasvaessa työtuntien määrä ℎ$ pienenee. Lisäksi huomataan, 

että ammatin yksi työtuntien määrä ℎ" on korkeampi kuin ammatin kaksi työtuntien määrä ℎ).	Pre-

ferenssiparametrin 𝜙 vaihtelu on suurempaa ammatissa kaksi, jossa funktio	𝑔 on loivemmin 
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konveksi ja jolloin hajonta työtunneissakin on suurempaa. Ammatissa yksi työtuntien hajonta on 

vähäisempää ja funktio 𝑔 on voimakkaammin konveksi. (Erosa ym. 2017, 16.) 

 

Mikäli seuraava yhtälö (13) pätee yksilölle, hän hakeutuu työskentelemään epälineaariseen ammat-

tiin yksi:  

 

ln]𝑎"ℎ""*+^ + 𝜙
(𝑇 − ℎ")"'(

1 − 𝛾
> ln(𝑎)ℎ)) + 𝜙

(𝑇 − ℎ))"'(

1 − 𝛾
, (13) 

 

 

jossa ℎ" ja ℎ) kuvaavat optimaalista määrää työtunteja ammateissa yksi ja kaksi. Aiemmin esitel-

lystä kuviosta 15 ja yhtälöstä (12) tiedetään, että vain preferenssiparametri 𝜙 vaikuttaa työtuntien 

määrään	ℎ$, joten edellinen yhtälö (13) voidaan uudelleen järjestellä muotoon:   

 

ln a
𝑎"
𝑎)
b > 𝑧(𝜙) ≡ −(1 + 𝜃) ln(ℎ") + ln(ℎ)) − 𝜙 d

(𝑇 − ℎ))"'(

1 − 𝛾 −
(𝑇 − ℎ")"'(

1 − 𝛾
e . (14) 

 

 

Yhtälön (14) mukaisesti yksilö hakeutuu työskentelemään ammattiin yksi, mikäli logaritminen arvo 

ammattikohtaisessa tuottavuudessa 𝑎" jaettuna ammattikohtaisella tuottavuudella 𝑎) eli suhteellinen 

etu on korkeampi kuin 𝑧(𝜙), joka kuvaa preferenssiä vapaa-ajan ja työn välillä. Mikäli vapaa-aikaa 

ei olisi lisätty perinteiseen Roy-malliin, tultaisiin tässä vaiheessa tulokseen, että pelkästään suhteel-

linen etu määrittää ammatinvalinnan. (Erosa ym. 2017, 16.) 

 

Ehdollinen todennäköisyys sille, että henkilö, jolla on preferenssiparametri 𝜙, työskentelee amma-

tissa yksi, kuvataan seuraavalla tavalla: 

 

𝑃( 𝐼 = 1 ∣∣ 𝜙 ) = 𝑃 hln a
𝑎"
𝑎)
b > 𝑧(𝜙)i . (15) 

 

 

Käyttämällä aiemmin saatua tulosta ℎ$ =
"*+
0
]𝑇 − ℎ$^

( sekä  1.!
10

< 0, voidaan osoittaa seuraavan 

yhtälön (16) pätevän: 
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𝑧2(𝜙) = −2
𝜙

1 + 𝜃
(𝑇 − ℎ")(

𝑑ℎ"
𝑑𝜙

> 0. (16) 

 

Yhtälöstä (16) nähdään, että mitä vähemmän yksilö arvostaa vapaa-aikaa eli mitä alhaisempi prefe-

renssitermi 𝜙 on, sitä todennäköisemmin hän työskentelee ammatissa yksi, jossa työtunteja on kes-

kimäärin enemmän. (Erosa ym. 2017, 16.) 

 

Kirjoittajat tulevat tulokseen, että edellä kuvattu Roy-malli lisäyksineen osoittaa saman tilanteen, 

jonka he datasta löysivät; keskimääräisillä työtunneilla ja työtuntien keskihajonnalla on negatiivi-

nen korrelaatio. Jotta mallilla voitaisiin tarkastella, mitkä tekijät vaikuttavat sukupuolten välisiin 

eroihin työmarkkinalla, lisäävät kirjoittajat malliin muuttujiksi naiset ja miehet. He tarkastelevat ti-

lannetta kotitalouden kannalta, koska työn tarjonta tulee kotitalouksista. Tutkimuksessa otetaan 

huomioon 22–64-vuotiaat avioparit. Mallissa kotitalouden muodostaa yksi nainen ja yksi mies yh-

dessä. Tutkimuksessa tullaan huomaamaan, että kotitaloudessa tapahtuva kotitöiden jako vaikuttaa 

työmarkkinoilla merkittävästi ammatinvalintaan ja työtuntien määrään. (Erosa ym. 2017.) 

 

Seuraavaksi malliin lisätään sukupuolet ja kotitaloudet, jotka muodostuvat aina yhdestä naisesta	𝑓 

ja yhdestä miehestä 𝑚. Mallissa kotitalouden henkilöiden hyödyt summataan ja kotitalouksilla on 

preferenssit niiden suhteen seuraavasti:  

 

𝑈]𝑐3, 𝑐4 , ℎ3, ℎ4^ = 𝛼3𝑢3(𝑐3, ℎ3) + 𝛼4𝑢4]𝑐4 , ℎ4^, (17) 

 

 

jossa 

𝑢5]𝑐5, ℎ5^ = ln 𝑐5 + 𝜙5
]𝑇5 − ℎ5^

"'(

1 − 𝛾 , 

kun 𝑔 = 𝑚, 𝑓 ja 

 

𝛼3 + 𝛼4 = 2. 

 

Yhtälössä (17) sukupuolen 𝑔 kerroin kotitalouden hyötyfunktiossa on 𝛼5 ja 𝑇5 − ℎ5 kuvaa henkilön 

vapaa-aikaa. Indikaattori 𝐼$
5 kuvaa ammatinvalintaa ja saa arvon 𝐼"

5, mikäli henkilö 𝑔 valitsee am-

matin yksi ja arvon 𝐼)
5, mikäli henkilö valitsee ammatin kaksi. (Erosa ym. 2017, 20–21.) 
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Kotitalouden maksimointiongelma voidaan esittää seuraavasti: 

 

𝑚𝑎𝑥 T𝛼3 ln 𝑐3 + 𝛼4 ln 𝑐4 + 𝛼3𝜙3
(7$'[/!$.$!*/%

$.$%])!&'

"'(
+ 𝛼4𝜙4

;7('</!
(.(!*/%

(.(%=>
!&'

"'(
X , (18)

jossa 

𝑐3 + 𝑐4 = o∑  )
$?" 𝐼$3𝑎3$ℎ3$

"*+# + ∑  )
$?" 𝐼$

4𝑎4$ℎ4$
"*+#q. 

 

Kulutuksen 𝑐 = ,$*,(
)

  optimoinnissa otetaan huomioon kotitalouden yhteinen kulutus, joka koos-

tuu miehen kulutuksesta 𝑐3 = 𝛼3𝑐 ja naisen kulutuksesta 𝑐4 = 𝛼4𝑐. Nyt kun tiedetään, minkä ter-

mien perusteella kulutus määräytyy, voidaan työtuntien valintaa kotitalouksissa mallintaa ensim-

mäisellä derivaatalla niin, että miesten ammatinvalintaa kuvaa kirjain 𝑗 ja naisten 𝑖:  

 

𝑎3$]1 + 𝜃$^ℎ3$
+#

𝑎3$ℎ3$
"*+# + 𝑎4&ℎ4&

"*+)
= 𝛼3𝜙3]𝑇3 − ℎ3$^

'(
(19) 

 

𝑎4&(1 + 𝜃&)ℎ4&
+)

𝑎3$ℎ3$
"*+# + 𝑎4&ℎ4&

"*+)
= 𝛼4𝜙4]𝑇4 − ℎ4&^

'( (20) 

 

 

 

Yhtälöt (19) ja (20) kuvaavat sukupuolten rajahyödyt. Yksilöt suhteuttavat yhden lisätyötunnin hai-

tan tulojen marginaaliseen kasvuun kerrottuna kotitalouksien kulutuksen rajahyödyllä. (Erosa ym. 

2017, 22.) 

 

Yhä edelleen alhaisempi preferenssitermi kertoo vapaa ajan pienemmästä arvostuksesta ja siten epä-

lineaarisen eli ammatin yksi valinta tarkoittaa yksilölle suurempaa määrää työtunteja. Kuitenkin 

nyt, kun kotitalous koostuu kahdesta henkilöstä, on toisella henkilöllä tulovaikutus toisen henkilön 

työn tarjontaan eli siihen, kuinka paljon toinen henkilö tarjoaa työtunteja työmarkkinoille. Niinpä 

kotitalouden henkilöiden tulot vaikuttavat myös ammatinvalintaan. Mikäli toinen kotitalouden hen-

kilöistä työskentelee ammatissa yksi, jossa työtunteja tehdään paljon ja sen vuoksi myös palkka on 

korkea, vaikuttaa se toisen kotitaloudessa asuvan yhden lisätyötunnin rajahyötyyn laskevasti. Näin 
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ollen on epätodennäköisempää, että myös kotitalouden toinen henkilö valitsisi työskennellä amma-

tissa yksi. Tämä osoittaa kotitalouden henkilöiden suhteen toisiinsa vaikuttavan vahvasti työmarkki-

noiden ammattijakaumiin ja työtuntien määrään. (Erosa ym. 2017.) 

 

Edellä muodostetulla Roy-mallilla Erosa ja kollegat (2017) tutkivat kuinka paljon sukupuolierot ko-

titalouden askareisiin käytetyssä ajassa vaikuttavat työmarkkinoiden lopputulemiin kuten, palkkoi-

hin, työtunteihin ja ammatinvalintaan. Ammatissa yksi, jossa työtunteja on paljon ja hajonta työtun-

neissa on vähäisempää, työtuntien vähentäminen tulee suhteessa kalliimmaksi kuin ammatissa 

kaksi. Tämä vaikuttaa valintaan ammatista. Naisilla, jotka käyttävät keskimäärin miehiä enemmän 

aikaa kotitöihin, jää vähemmän aikaa jaettavaksi vapaa-ajan ja töiden kesken ja tällöin he työsken-

televät vähemmän. Tutkimuksessa tarkastellaan vuotuisia tunteja, joita miehillä lasketaan olevan 

5200 vuodessa kotitöiden jälkeen ja naisilla 4700. Ero naisten ja miesten ajassa lasketaan olettaen, 

että naiset tekevät keskimäärin 10 tuntia viikossa enemmän kotitöitä miehiin verrattuna. Kotitalouk-

sien työnjako määrittää sen, millaiset mahdollisuudet eri kotitalouksien jäsenillä eli sukupuolilla on 

osallistua työmarkkinoille ja kuinka paljon. Näin ollen Erosan ja kumppaneiden (2017) tutkimuksen 

tuloksen perusteella etenkin kotitalous ja sen sisäiset suhteet vaikuttavat ammattijakaumiin suuresti. 

Vaikuttaisikin tutkimuksen perusteella siltä, että kykyjen jakautumisen kannalta ammatteihin olisi 

tärkeä tarkastella lisää ammattien sellaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat työtunteihin ja niiden 

hajontaan. 

 

4.2 Ammattien ominaisuudet sekä työtuntien ja palkan suhde 
 

Nyt kun on saatu selville, että kotitalouksien väliset suhteet ja etenkin se, miten kotityöt jakautuvat 

eri sukupuolille kotitalouksissa vaikuttavat työmarkkinoille osallistumisen määrään ja siten amma-

tinvalintaan, tulisi tarkastella, miten tilanteeseen voisi vaikuttaa. Claudia Goldin (2014) tutkii artik-

kelissaan, miten naisten ja miesten väliseen palkkaeroon voisi puuttua. Hänen näkemyksensä työ-

markkinoiden sukupuolierojen ratkaisemisesta liittyy ammattien ominaisuuksien ja rakenteiden 

muuttamiseen. Erityisen tärkeänä hän pitää väliaikaista joustavuutta eli sitä, että muun muassa työ-

tunnit ja työajankohta ovat joustavia. 

 

Tutkimuksessaan Goldin (2014, 1093) esittää yhdeksi sukupuolten välisen tasa-arvon mittariksi pal-

kan, sillä se osoittaa kuinka paljon yksilöitä arvostetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti. Yhdysval-

loissa kuten muuallakin maailmassa miehet ansaitsevat keskimäärin naisia enemmän. Esimerkiksi 
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vuonna 2018 naisen dollari oli 81,6 senttiä (Semega ym. 2019). Poistamalla yritysten kannusteet 

palkita suhteettomasti henkilöitä, jotka tekevät töitä tiettyinä kellonaikoina sekä suuren määrän työ-

tunteja, saataisiin Goldinin (2014) mukaan pienennettyä tai jopa poistettua sukupuolten väliset palk-

kaerot, jotka heijastuvat vuorostaan sekä ammattijakaumiin että työmarkkinoille osallistumiseen.  

 
Goldin (2014) tutkii, kuinka paljon palkkaerosta selittyy sukupuolten erilaisella kohtelulla työmark-

kinoilla ja kuinka paljon sukupuolten eroilla tuottavissa ominaisuuksissa. Koska naisten ja miesten 

koulutuksen taso on kutakuinkin sama, ei erojen tuottavissa ominaisuuksissa uskota selittävän palk-

kaeroja. Aiemmin tässä tutkielmassa (ks. edeltä luku 2.2.2) tarkasteltiin myös koulutuksen määrää 

ja huomattiin, että erot sukupuolten välillä korkeakoulutuksessa ovat vähentyneet huomattavasti ja 

vuoden 2015 jälkeen jopa vaihtaneet järjestystä niin, että naisista on tullut koulutetumpi sukupuoli. 

Näin ollen koulutuksella ja eroilla tuottavissa ominaisuuksissa ei voida enää selittää naisten ja mies-

ten välistä palkkaeroa ainakaan yhtä suuresti kuin silloin, kun koulutuksen tasossa oli vielä suuria 

eroja sukupuolten välillä. Myöskin Blau ja Kahn (2016) tutkivat sukupuolten välisen palkkaeron 

syitä ja nostavat yhdeksi tärkeimmistä aiheuttajista ammatit ja toimialat. Vuonna 1980 erot suku-

puolten ammattijakaumissa ja toimialajakaumissa aiheuttivat noin 20 % sukupuolten palkkaerosta 

ja vuonna 2011 ne selittävät yli puolet sukupuolten palkkaeroista. Havainto tukee Goldinin (2014) 

hypoteesia siitä, että inhimillisen pääoman osuus palkkaeroissa on saatu kurottua umpeen, kun nai-

set ovat päässeet kouluttautumaan ja sitä kautta kohentamaan tuottavuuttaan. 

 

Goldinin (2014, 1094) tutkimuksessa selviää, että joissakin ammateissa työtunneilla per päivä tai 

viikko on suuri vaikutus tuloihin, kun taas toisissa vaikutus ei ole yhtä suuri. Tämä selittyy ammat-

tien palkan ja työtuntien välisen suhteen epälineaarisuudella, jota kuvaa konveksi funktio, tarkoit-

taen, että mitä enemmän työskentelee, jokaisesta lisätyötunnista saa suhteessa enemmän palkkaa. 

Havainto on sama kuin Erosan ja kollegoiden (2017) artikkelissa, jota tarkasteltiin tässä tutkiel-

massa aiemmin. Ammateissa, joissa suhde on lineaarinen, saa lisätyötunneista aina samassa suh-

teessa korvausta. Lineaarisissa ammatissa palkkaero naisten ja miesten välillä ei ole suuri, mutta 

epälineaarisissa ammateissa palkkaero on erittäin huomattava. Tämä johtuu siitä, että naiset työs-

kentelevät keskimäärin vähemmän kuin miehet työtunneissa mitattuna.  

 

Epälineaarinen palkkaus suhteessa tehtyihin työtunteihin selittää suurimman osan sukupuolten väli-

sestä palkkaerosta palkkasyrjinnän kannalta. Osassa ammatteja palkan ja työtuntien epälineaarisuus 

aiheuttaa sen, että vain paljon työtunteja tekevät hakeutuvat kyseisiin ammatteihin, koska vähem-

mästä määrästä työtunteja menettää palkkaa suhteettoman paljon. Ominaisuus voi vaikuttaa 
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ammatinvaihtoon, työtehtävän vaihtoon tai työvoimasta jättäytymiseen. Siksi Goldin (2014, 1106–

1107) tutkiikin, mitkä ominaisuudet tekevät ammateista sellaisia, ettei työajoissa ja työtuntien mää-

rässä voida joustaa siten, että myös pienemmällä työtuntipanoksella olisi kannattavaa ja mahdollista 

hakeutua kyseiseen työhön. Hän löytää viisi keskeisintä ominaisuutta, jotka vaikuttavat merkittä-

vimmiltä sen suhteen, voiko ammatissa olla joustavuutta työaikojen suhteen vai ei. Ne ovat aika-

paine, muiden kanssa työskentely, vaatimus laajasta kontaktiverkostosta, työn struktuurin määrä ja 

valinnanvapaus. Nämä ominaisuudet kertovat siitä, kuinka aikasensitiivistä työ on, kuinka paljon 

työntekijöiden tulee olla paikalla tiettyinä aikoina ja kuinka vapaasti työntekijä pystyy järjestämään 

aikataulunsa haluamallaan tai tarvitsemallaan tavalla. Näillä ominaisuuksilla Goldin (2014) jaotte-

lee työt konvekseihin ja lineaarisiin ammatteihin työtuntien ja palkan välisen suhteen perusteella.  

 

Tulojen elastisuus on suurempi ammateissa, joissa lisätyötunneista saa huomattavaa lisätuloa. Sel-

laisilla ammateilla, joissa tulojen elastisuus on suuri, on enemmän konveksisuutta tulojen ja työtun-

tien suhteessa, joka aiheuttaa suuremman negatiivisen palkkaeron sukupuolten välille. Liiketoimin-

taan keskittyneillä aloilla elastisuus on suurempaa kuin esimerkiksi hoitotyössä sekä teknologia ja 

tiedealoilla. (Goldin 2014, 1108.) 

 

Etenkin ammattien rakenteita pitäisi Goldinin (2014) mukaan muuttaa, jotta työaikojen joustavuus 

määrässä ja ajankohdassa olisi mahdollista useammassa ammatissa. Muutos, joka vaikuttaisi palkan 

ja työtuntien suhteeseen tehden siitä lineaarisen, tekisi ammatista houkuttelevan myös sellaisille 

henkilöille, jotka työskentelevät työtunneissa mitattuna vähemmän. Tämä voisi vähentää sukupuol-

ten pakkaeroa ja sitä kautta eroja työmarkkinoilla sekä sukupuolten ammattijakaumissa.  

 

Ammatin joustavuutta voidaan lisätä muun muassa tekemällä työtehtävistä sellaisia, että työntekijät 

ovat toistensa substituutteja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä voisi hoitaa 

toisenkin työt tarvittaessa. Monet muutokset ammattien ja työtehtävien rakenteissa tulevat mahdol-

lisiksi yritysten ja toimialojen laajentumisten myötä, osa muutoksista alkaa toteutumaan työntekijöi-

den vaatimuksista ja osa taas johtuu yritysten halusta vähentää työkuluja. (Goldin 2014, 1117.) Ka-

navia muutokseen on siis useampi ja siitä syystä ammattirakenteiden muuttaminen ei ole mahdo-

tonta. Ammattien yhdenvertaistaminen työtuntien ja palkan suhteen olisi siis tehokas tapa vähentää 

palkkaeroja ja eroja sukupuolten ammattijakaumissa. Näin ollen työntekijöiden ajan allokointi on 

keskiössä tässäkin lähestymistavassa ja erityisesti sukupuolista naisten ajankäytön rajoitteet vaikut-

tavat kykyjen jakautumiseen markkinoilla niin, etteivät kyvyt jakaudu ammatteihin tehokkaalla ta-

valla suhteellisen edun perusteella. 
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4.3 Preferenssien vaikutus ammatilliseen erotteluun 
 
Erosan ja kollegoiden (2017) sekä Goldinin (2014) tutkimuksissa käytettävissä olevan ajan allo-

kointi etenkin kotitöiden ja työtuntien suhteen on keskiössä. Lisäksi myös palkan ja tehtyjen työtun-

tien suhde on tutkimuksissa noussut tärkeäksi tekijäksi siinä, miten sukupuolet jakautuvat ammat-

teihin. Sekä tässä tutkielmassa edellä tarkastelluista tutkimuksista että seuraavaksi esitettävästä Jes-

sica Panin (2015) artikkelista huomataan, että loppujen lopuksi ammatinvalinnassa on pitkälti kysy-

mys yksilön mieltymyksistä, tahdosta, kannusteista ja sosiaalisista normeista. Näin ollen tarkoituk-

sena on seuraavaksi ymmärtää, miten eri preferenssit vaikuttavat siihen, kumpaa sukupuolta edusta-

vat haketuvat ammatteihin. 

 
Jessica Pan (2015) tutkii artikkelissaan sukupuolen perusteella tapahtuvaa erottelua ammateissa. 

Hän käyttää työssään kyselytutkimuksen dataa vuosilta 1977–1998, jossa on kartoitettu miesten en-

nakkoluuloja naisten roolista yhteiskunnassa Yhdysvalloissa. Lisäksi hän käyttää myös Yhdysval-

tain väestölaskentaviraston (US Census Bureau) aikasarjadataa vuosilta 1940–1990. Kerätyillä nä-

kemyksillä hän kuvaa miesten suhtautumista siihen, mitä työtä heidän mielestään kumpaakin suku-

puolta edustavan tulisi yhteiskunnassa tehdä. Eritoten Pan (2015) tarkastelee mielipiteitä sen va-

lossa, tulisiko miesten mielestä naisten työskennellä työmarkkinoilla vai kotona. Hän tutkii, miten 

ammatillinen erottelu sukupuolten välillä on muuttunut vuosien saatossa, sekä pyrkii selvittämään, 

miksi ammatillista erottelua tapahtuu vieläkin. 

 

Muista tässä tutkielmassa tarkasteltavista tutkimuksista poiketen Panin (2015) tutkimuksessa mal-

lina käytetään Schellingin (1971) erottelumallia. Tutkimus on oleellinen osa selittämään sukupuol-

ten eroja ammateissa, koska se osoittaa, kuinka paljon sukupuolten asenteet toisiaan kohtaan vaikut-

tavat ammattien vahvaan sukupuolittumiseen. Työmarkkinoilla tapahtuu syrjintää silloin, kun yksi-

löt valitaan sukupuolen perusteella ammatteihin, eikä kykyjen perusteella. Siksi Panin (2015) tutki-

mus on omiaan osoittamaan, kuinka mielipiteet siitä, kumman sukupuolen kanssa halutaan työsken-

nellä näkyvät työmarkkinoilla sukupuolittuneina ammattijakaumina ja siten tehottomuutena kyky-

jen jakautumisen suhteen. 
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4.3.1 Sukupuoleen perustuva erottelumalli 
 

Tutkimuksessaan Pan (2015) käyttää muunneltua versiota Cardin ja kollegoiden (2008) naapuruston 

erottelumallista, joka taasen pohjautuu Schellingin (1971) kehittämään erottelumalliin. Pan (2015) 

esittelee mallin, jossa miesten työn tarjoaminen tiettyyn ammattiin perustuu sille, kuinka suuri osa 

kyseisessä ammatissa työskentelevistä on naisia. Termi 𝑛4 kuvaa naisten määrä ammatissa ja 𝑛3 

kuvaa miesten määrä ammatissa. Seuraavalla yhtälöllä (15) kuvataan naisten osuutta ammatissa: 

 

𝑓 =
𝑛4

(𝑛4 + 𝑛3) .
(21) 

 

Työntekijöiden kysynnän ammattiin oletetaan olevan vakio ja työnantajien oletetaan olevan reiluja 

siten, etteivät he syrji. Tällöin markkinoiden tasapainopalkka 𝜔∗ on sekä naisille että miehille sama. 

Miesten ja naisten työvoiman tarjonta ammattiin määräytyy palkan ja naisten osuuden perusteella. 

Käänteinen miesten tarjontafunktio on 𝜔3	(𝑛3, 𝑓) ja vastaavasti naisten käänteinen tarjontafunktio 

on 𝜔4	(𝑛4 , 𝑓).  Molempien sukupuolten käänteisten tarjontafunktioiden ensimmäisten derivaatto-

jen  AB
$	

AC$
 ja AB

(	

AC(
 oletetaan olevan yhtä suuria tai suurempia kuin nolla. Derivaattojen positiivisuus 

johtaa siihen, että työnantajien täytyy tarjota korkeampia palkkoja, mikäli he haluavat miesten ja 

naisten työn tarjonnan lisääntyvän. (Pan 2015, 372.) 

 

Pan (2015) tutkii niin sanottua taittumisilmiötä (tipping phenomenon), joka kuvaa tutkimuksessa 

tilannetta, jossa miesten osuus ammatissa alkaa vähenemään, kun naisten osuus ammatissa kasvaa 

yli tietyn kriittisen taittumarajan (tipping point). Schellingin (1971) mallissa yksilöiden preferens-

sien oletetaan olevan epäjatkuvia, jolloin miehille oletetaan maksettavan preemiota, jos niin sanottu 

taittumaraja naisten osuudesta ammateissa ylitetään. Tilannetta kuvataan miesten käänteisen tarjon-

tafunktion ensimmäisellä derivaatalla AB
$	(AC$,			4)

A4
> 0, jossa 𝑓 > 𝑓	s  ja termi 𝑓	s  kuvaa taittumara-

jaa.  

 

Panin (2015, 373) tutkimuksessa oletetaan myös, että miesten kokema vastahakoisuus työskennellä 

naisten kanssa samoissa ammateissa kasvaa konveksisti naisten osuuden kasvaessa. Tätä kuvataan 

seuraavalla toisen derivaatan yhtälöllä: 
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A%B$	(AC$,			4)

A4%
> 0. (22) 

 

Mallissa koettu taittumaraja 𝑓 ̅ voi vaihdella eri yksilöiden välillä eli preferenssit oletetaan hetero-

geenisiksi. Taittumisilmiö kuitenkin tapahtuu aggregaatisti eri yksilöllisten preferenssien summana.  

 

Työntekijöiden määrä ammatissa voidaan normalisoida ykköseksi seuraavasti 𝐿v = 1. Tällöin palkka 

ammatissa voidaan esittää yhtälöllä 𝜔∗ = 𝜔4(𝑓, 𝑓) = 𝜔3(1 − 𝑓, 𝑓),  jossa 𝑚 = 1 − 𝑓. Normali-

soinnin vuoksi voidaan todeta, että ammateissa, joissa työskentelee pelkästään naisia  

𝜔∗ = 𝜔4(1,1) < 𝜔3(0,1) ja ammateissa, joissa työskentelee pelkästään miehiä  

𝜔∗ = 𝜔4(0,0) > 𝜔3(1,0). (Pan 2015, 373–374.) 

 

Koska taittumisilmiön mukaan miehet ovat sitä vastahakoisempia työskentelemään ammatissa, mitä 

enemmän ammatissa työskentelevistä on naisia, oletetaan miesten käänteinen tarjontafunktio kon-

veksiksi ja naisten osuuden ylittäessä aggregaatin taittuma rajan 𝑓∗, miehet vaativat korkeampaa 

palkkaa ammatista, johon heitä työllistyy vähemmän. Kun naisten määrä ammatissa lisääntyy, nais-

ten käänteinen tarjontafunktio laskee ja palkka 𝜔4 laskee seurauksena siitä, että naiset korvaavat 

enemmän palkkaa vaativat miehet. (Pan 2015, 374.) 

 
Tutkimuksessa yhtälö: 

 

𝑃&DE$,F = 𝑀&DE$,F + 𝐹&DE$,F (23) 

 

kuvaa ammatin 𝑖 kokonaistyöllisyyttä ajanhetkellä 𝑡, summaten miesten 𝑀 ja naisten 𝐹 määrän per: 

osavaltio 𝑠, alue 𝑟 ja fyysinen tai ei-fyysinen työ 𝑗. Miesten työllisyyden kasvun muutos on tärkein 

selitettävä tekijä taittumisilmiötä tarkastellessa. Sen määritellään olevan ero miesten ja naisten työl-

lisyyden kasvussa seuraavasti: 

 

𝐷𝑚&DE$,F = z(𝑀&DE$,F −𝑀&DE$,F'"!)/𝑃&DE$,F'"!| − z(𝐹&DE$,F − 𝐹&DE$,F'"!)/𝑃&DE$,F'"!|. (24)	  

 

Selittävistä muuttujista tärkein on naisten osuus ammatissa alkuvuonna: 

𝑓&DE$,F'"! =
𝐹&DE$,F'"!
𝑃&DE$,F'"!

. (25) 
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Jos taittumisilmiötä esiintyy, tulisi mallista nähdä keskimääräistä suurempaa kasvua miesten työllis-

tymisessä ammateissa, joissa naisten määrä on alle taittumarajan. Vastaavasti ammateissa, joissa 

naisten määrä on yli taittumarajan, miesten määrän odotetaan kasvavan keskimääräistä hitaammin. 

(Pan 2015, 377–378.) 

 

4.3.2 Taittumisilmiö työmarkkinoilla 
 
Pan (2015, 381) selvittää datasta, että naisten keskimääräinen määrä ammateissa on noussut 26 pro-

sentista 47 prosenttiin vuosien 1940 ja 1980 aikana. Keskimäärin ammateissa nähdään suurempaa 

kasvua naisten määrässä kuin miesten määrässä ja vuosien 1940 ja 1960 naisvaltaisten alojen määrä 

kasvoi huomattavasti, viitaten siihen, että työmarkkinoilla on tapahtunut taittumisilmiötä.  

 

Koska miehillä on preferenssejä sen suhteen, missä ammateissa naiset työskentelevät Pan (2015) 

tutkii, kuinka paljon naisten määrä tietyssä ammatissa vaikuttaa siihen, paljonko miesten määrä sa-

maisessa ammatissa kasvaa. Ammateissa, joissa työntekijöistä 0–20 % oli vuonna 1940 naisia, 

kasvu kokonaistyöllisyydessä vuoteen 1950 mennessä johtui lähes yksinomaan kasvusta miesten 

työllisyydessä. Ammateissa, joissa vuonna 1960 työntekijöistä 20–50 % oli naisia, kokonaistyölli-

syyden kasvu vuoteen 1970 mennessä seurasi 50 prosenttisesti kasvusta miesten työllisyydessä. 

Vastaava luku vuosien 1970 ja 1980 välisessä kasvussa on 40 %.  

 

Naisvaltaisilla aloilla, joissa työntekijöistä 50–80 % oli naisia vuonna 1960, kokonaistyöllisyyden 

kasvu vuoteen 1970 mennessä johtui vain 21 % miesten työllisyyden kasvusta. Vuosien 1970 ja 

1980 välisen kasvun osalta vastaava luku oli 23 %. Osuuden lisääntyminen kasvusta osoittaa, että 

miehet ovat enenevissä määrin valmiita työllistymään naisvaltaisille aloille. (Pan 2015, 381.) 

 

Pan (2015) tutkii erikseen ammatteja, joissa fyysinen voima on keskiössä ja ammatteja, joissa sitä ei 

tarvita. Tutkimus paljastaa, että fyysisissä töissä taittumaraja on yleensä matalammalla verrattuna 

töihin, joissa fyysistä voimaa ei tarvita. Havainto viittaa siihen, että fyysisen työn tekijät ovat en-

nakkoluuloisempia naistyöntekijöitä kohtaan, kuin muunlaista työtä tekevät. 

 

Vuosien 1940–1990 data osoittaa, että kun naisten alkuperäinen määrä ammatissa ylittää taittumara-

jan, miesten keskimääräinen työllisyysasteen kasvu kyseisessä ammatissa laskee noin 30–60 
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prosenttiyksikköä. Tämä on suhteellisen vahva todiste siitä, että ammatteihin liittyvä taittumisilmiö 

on ollut työmarkkinoiden ominaisuus kyseisinä vuosina. (Pan 2015, 370.) 

 

Pan (2015) löytää viitteitä siihen, että miesten preferenssit vaikuttavat sukupuoleen perustuvaan 

erotteluun ammateissa. Tulos on linjassa Schelling (1971) mallin kanssa, joka mallintaa tilannetta, 

jossa syrjintää tapahtuu sen vuoksi, että ryhmällä on ennakkoluuloja toista ryhmää kohtaan. Erotte-

luun johtaa se, ettei kumpikaan ryhmä halua olla vähemmistönä. Panin (2015) löytämä taittumisil-

miö johtuu miesten preferensseistä sen suhteen, kuinka suuri osa ammatissa työskentelevistä on nai-

sia. Tulokset antavat viitteitä siitä, miksi tietyissä ammateissa ei ole saman verran naisia ja miehiä, 

vaikka naisten osuus työmarkkinoiden työntekijöistä on kasvanut vuosien saatossa paljon. Miesten 

asenteiden suurempi muutos ja taittumisilmiön poistuminen sen seurauksena mahdollistaisivat su-

kupuoleen perustuvan ammatillisen erottelun vähenemisen työmarkkinoilla entisestään. (Pan 2015.) 

Tämä mahdollistaisi kykyjen ammatteihin jakautumisen suhteellisen edun perusteella, eikä ennak-

koluulojen ja niistä koituvan syrjinnän mukaan. 

 

4.4 Työmarkkinoilla tarvittavat kyvyt ja teknologinen kehitys 
 

Pan (2015) käsittelee tutkimuksessaan myös teknologisen kehityksen vaikutusta ammattijakaumiin. 

Teknologisen kehityksen seurauksena fyysisen työn tarve on vähentynyt ja Pan (2015) arvioi, että 

myöskin se on vaikuttanut lisäävästi tarpeeseen naistyöntekijöistä. Muutokset molempien sukupuol-

ten työllisyyden kasvussa johtivat miesten työllisyyden määrän laskuun eri ammateissa 3–24 pro-

senttia vuosien 1940–1990 aikana (Pan 2015, 398). 

Myöskin muut tutkijat Panin (2015) lisäksi ovat tulleet tutkimuksissaan tulokseen, että teknologinen 

kehitys on vaikuttanut eri sukupuolten työllistymiseen ja sitä kautta ammattijakaumiin. Tarkastel-

laan seuraavaksi Yamaguchin (2018) artikkelia, jossa hän tutkii, kuinka teknologinen kehitys on 

vaikuttanut sukupuolten välisen palkkaeron pienenemiseen vuosien 1980 ja 2010 välillä. Hän argu-

mentoi, että teknologinen kehitys, joka on vaikuttanut etenkin fyysisen työn ammatteihin, jotka ovat 

olleet perinteisesti miesvaltaisia, on heikentänyt miesten asemaa työmarkkinoilla ja kohentanut sel-

laisten ammattien asemaa, jossa kognitiiviset taidot eli etenkin tiedon ymmärtäminen ovat keski-

össä. 

Tutkimuksessaan Yamaguchi (2018) muodostaa ammatillisen valinnan Roy-mallin, jossa työnteki-

jöillä on kognitiivisia ja motorisia kykyjä, ja ammatit jaetaan sen mukaan, kumpaa kykyä ne 
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vaativat. Mikäli tietystä tehtävästä maksettava palkkio kasvaa, työntekijät alkavat tekemään enem-

män tätä tehtävää, vaikka heillä olisi enemmän kykyjä tehtävään, jota he aiemmin suorittivat. Mal-

lissa eri kyvyistä maksettava palkka on heterogeeninen eri ammateissa. Ominaisuus johtaa siihen, 

että yksilöt valitsevat ammatin sen mukaan, missä heidän kyvyistään maksetaan eniten palkkiota. 

Tutkimalla Yhdysvaltain paneelidataa vuosilta 1980–2010 Yamaguchi (2018, 38–39) tulee tulok-

seen, että tarkasteluvuosien välillä käsityöläisten, tuotantotyöntekijöiden ja fyysisen työn ammatti-

laisten palkat ovat laskeneet 9–16 %. Suurin lasku motorisia kykyjä vaativien ammattiryhmien pal-

koissa on tapahtunut 1980-luvulla. Toimistotyöntekijöillä ja palveluammateissa palkat nousivat 1–5 

% ja myyntiammateissa, johtajilla sekä asiantuntijoilla palkat nousivat 6–19 %. Näiden kognitiivista 

osaamista vaativien tehtävien palkat kasvoivat eniten 1990-luvulla. 

Motorista osaamista vaativat työt ovat usein miesvaltaisia töitä, ja vuosina 1980–2010 miespuoliset 

työntekijät edustivat noin 95 prosenttia kaikista käsityöläisistä. Tämä sukupuoliero ammattijakau-

massa tarkoittaa, että teknologinen kehitys vaikutti kielteisemmin miehiin kuin naisiin sekä työllis-

tymisen että palkkojen osalta, sillä teknologinen muutos on vähentänyt motoristen kykyjen tarvetta 

työmarkkinoilla. Koska ammatit, joissa palkkojen lasku oli voimakkainta, olivat miesvaltaisia aloja, 

eivät naisten palkat laskeneet yhtä paljon suhteessa miehiin. Tämä on kuronut sukupuolten välistä 

palkkaeroa pienemmäksi. (Yamaguchi 2018.) 

Yamaguchi (2018, 5) laskee naisten ja miesten palkkaeron miinustamalla naisten palkan keskiarvon 

miesten palkan keskiarvosta. Vuonna 1980 miesten keskipalkka oli 47,5 % korkeampi kuin naisten, 

vuonna 1990 vastaava luku oli 36,2 %, vuonna 2000 32,7 % ja vuonna 2010 palkkaero oli pienenty-

nyt 24,5 prosenttiin. Palkkaero on siis laskenut vuosien mittaan lähes puolella. 

Yamaguchin (2018) analyysi osoittaa, että motoristen taitojen palkkioiden lasku loppui vuoteen 

2000 mennessä, ja siksi teknologinen muutos on enimmäkseen vastuussa kaventuneesta sukupuol-

ten palkkaerosta vain vuoteen 2000 saakka. Vuosien 2000 ja 2010 välillä sukupuolten välisen palk-

kaeron pieneneminen on jatkunut, mutta laskua selittää pitkälti naisten inhimillisen pääoman suu-

rempi kasvu suhteessa miehiin, mikä näkyy työmarkkinoilla kognitiivisten ja yleisten taitojen li-

sääntymisenä. Yamaguchi (2018) käyttää inhimillisen pääoman laskemiseen koulutusvuosia ja ko-

kemusvuosia työmarkkinoilta. Mitä enemmän henkilö on opiskellut ja mitä kauemmin hän on ollut 

mukana työelämässä, sitä korkeampi inhimillinen pääoma hänellä on. Tutkimusajan alussa vuonna 

1980 miehet olivat naisia koulutetumpia keskimäärin 0,2–0,3 vuotta, mutta vuonna 2010 tilanne 

kääntyi toisin päin ja naisista tuli koulutetumpi sukupuoli noin 0,245 vuodella. Miehillä on myöskin 
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ollut vuonna 1980 keskimäärin 7,135 vuotta enemmän kokemusta työmarkkinoille osallistumisesta, 

mutta niin ikään erot ovat vähentyneet vuoteen 2010 mennessä ja miehillä on enää keskimäärin 

3,381 vuotta enemmän kokemusta kuin naisilla. Näin ollen naiset ovat sekä koulutuksen että koke-

muksen avulla päässeet kuromaan eroja miehiin. (Yamaguchi 2018, 50.) 

Tutkimuksessa tullaan tulokseen, että miehillä on naisia huomattavasti enemmän motorisia kykyjä, 

mikä näkyy heidän hakeutumisestaan ammatteihin, joissa näitä kykyjä tarvitaan. Kognitiivisissa ky-

vyissä taas ei ole sukupuolten välillä suurta eroa. Koska vuosien 1980 ja 2000 välillä motorisia ky-

kyjä vaativien ammattien palkka laski huomattavasti johtuen teknologisesta kehityksestä, miesten 

keskimääräiset palkkiot laskivat ja tämä pienensi sukupuoltenvälistä palkkaeroa. Vuoden 2000 jäl-

keinen sukupuolierojen pieneneminen johtuu taas siitä, että naisten kognitiiviset ja yleiset taidot 

ovat kasvaneet nopeampaa tahtia kuin miesten. Väitettä tukee datasta tulkitut ammattijakaumat, 

joista nähdään, että vuosien 1980–2010 aikana naispuolisten työntekijöiden osuus on kasvanut mer-

kittävästi asiantuntija-, johtaja- ja myyntityöntekijöiden keskuudessa: 41 prosentista 56 prosenttiin 

asiantuntijoissa, 25 prosentista 40 prosenttiin johtajissa ja 32 prosentista 42 prosenttiin myyntityön-

tekijöissä. Koska nämä ovat kognitiivisia tehtäviä vaativia ammatteja, muutos saattaa heijastaa nais-

ten kognitiivisten taitojen kasvua. 

Yamaguchi (2018) tutkimus osoittaa, kuinka tärkeä on ymmärtää, mitä ammatti vaatii ja millaisia 

taitoja siinä hyödynnetään, sillä nämä tekijät vaikuttavat paljon ammattijakauman sukupuolittumi-

sen muodostumiseen. Huomataan myös, että sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat ammatissa tarvit-

taviin taitoihin heijastuvat sukupuolijakaumaan ammateissa ja näin ollen niillä saattaa olla myös 

vaikutus sukupuolten väliseen palkkaeroon. 

 

Schran (2019) tutkii artikkelissaan, missä määrin muutokset ammatteihin liittyvien kykyjen palkit-

semisessa ja ammatillisen erottelun väheneminen ovat vähentäneet sukupuolten välisiä palkkaeroja. 

Hän tarkastelee tilannetta Saksan datalla ja tulee tulokseen, että noin 65 % vuosien 1985 ja 2010 vä-

lillä tapahtuneesta palkkaeron vähenemisestä on johtunut sukupuoleen perustuvan ammatillisen 

erottelun vähenemisestä. Loput 35 % selittyy palkkojen muutoksilla ammateissa, jotka ovat naisten 

työllisyyden kannalta tärkeitä ja palkkojen laskulla miesten työllistämiselle tärkeissä ammateissa, 

kuten tuottavissa käsityöammateissa. 

 

Schran (2019) tulee tulokseen, että lähes koko sukupuolten välisen palkkaeron pieneneminen johtuu 

sekä muutoksista eri ammattien palkoissa että naisten siirtymisestä korkeapalkkaisiin asiantuntija- 
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ja johtajatehtäviin. Noin 35 % palkkaeron pienentymisestä on palkkojen muutoksen seurausta; nais-

valtaisilla aloilla palkat ovat nousseet suhteessa enemmän kuin miesvaltaisilla aloilla ja loput 65 % 

seuraavat muutoksista ammattijakaumissa ja työtehtävissä sukupuolten välillä. 

 

Naiset ja miehet ovat työskennelleet ja yhä työskentelevätkin eri ammateissa. Ammatillinen erottelu 

johtaa siihen, että on kaksi kanavaa, joilla sukupuolierot palkoissa voivat pienentyä. Palkkaraken-

teen muutos hyödyttää naisten suhteellisia palkkoja, jos palkat lisääntyvät ammateissa, jotka muo-

dostavat suuren osan naisten työllisyydestä. Työllisyyskoostumuksen muutos puolestaan vähentää 

palkkakuilua, jos korkean palkan ammatissa olevien naisten suhteellinen määrä kasvaa 

(Blau ja Kahn 2016). 

 

Kuten Yamaguchi (2018) myös Schran (2019) löytää viitteitä siitä, että sukupuolten välinen palkka-

ero on kaventunut koska naisvaltaisten alojen palkat ovat nousseet, kun taas miesvaltaisten alojen 

palkat ovat laskeneet. Syynä näihin muutoksiin ovat muutokset erilaisten kykyjen palkitsemisessa. 

Schran (2019) ei ota tutkimuksessaan kantaa siihen, mistä nämä hinnoittelumuutokset johtuvat, 

mutta Yamaguchin (2018) tutkimuksessa erot selitetään teknologian kehittymisellä. 

 

 

5 Tutkimus kykyjen jakautumisesta työmarkkinoille ja sen vaikutus talouskas-

vuun 

Hsieh, Hurst, Jones ja Klenow (2019) tutkivat artikkelissaan kyvykkyyden jakautumisen ja Yhdys-

valtain talouskasvun välistä yhteyttä. He mittaavat kykyjen jakautumisen muutosta vuosien 1960–

2010 aikana eri ammattien välillä ja sen vaikutuksia talouteen. Tutkimukseen motivoi 50 vuoden 

aikana tapahtunut valkoihoisten miesten, naisten ja tummaihoisten miesten välinen suuri muutos 

ammattijakaumissa. Esimerkiksi 94 prosenttia lääkäreistä on vuonna 1960 ollut valkoihoisia miehiä, 

kun vuonna 2010 määrä on laskenut hieman yli 60 prosenttiin. Muutos ammatillisessa jakautumi-

sessa osoittaa, ettei alkuperäinen kykyjen allokaatio ole ollut sellainen, että kaikki olisivat päässeet 

harjoittamaan ammattia, johon heillä on suhteellinen etu. Näin ollen työmarkkinat eivät ole olleet 

tehokkaat kykyjen jakautumisen osalta. Hsieh ja kollegat (2019) uskovat tämän kyvykkyyden vää-

ränlaisen kohdentamisen ammatteihin aiheuttavan suuriakin aggregaatteja vaikutuksia talouteen. 
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5.1 Roy-malli sukupuolen ja ihonvärin vaikutuksista ammatinvalintaan 

Hsieh ja kollegat (2019) mallintavat työmarkkinoiden tuloksia eri ihonvärin omaaville ihmisille ja 

eri sukupuolille Royn (1951) kehittämällä ammatillisen valinnan mallilla, jonka alkuperäistä ver-

siota tarkasteltiin aiemmin tässä tutkielmassa (ks. luku 3). Mallissa jokainen ihminen on syntynyt 

tietyillä kyvyillä tai mieltymyksillä ammattiin liittyen. Jokainen valitsee itselleen ammatin, josta saa 

suurinta hyötyä kykynsä ja mieltymyksensä huomioon ottaen. Tutkimuksessa tarkastellaan ammat-

tijakaumia 67 eri ammatin avulla. Näihin ammatteihin lukeutuu myös niin sanottu kotisektorilla 

työskentely eli omassa kodissa tapahtuva kotiaskareiden lukeminen työksi.  

5.1.1 Työntekijät 

Roy-mallissa (1951) jokaisella työntekijällä on synnynnäinen kyky e jokaiseen ammattiin 𝑖. Hsieh 

ja kollegat (2019) olettavat Royn (1951) mallin oletusten lisäksi, että työntekijät ovat heterogeenisiä 

joko kykyjensä tai ammattipreferenssiensä suhteen, mutta eivät molempien, koska tämä hankaloit-

taisi syy-seuraussuhteiden kohdentamista. He olettavat myös, että markkinoilla on vääristäviä me-

kanismeja, jotka vaikuttavat työntekijöiden jakautumiseen ammatteihin. Mekanismeja ovat esimer-

kiksi diskriminaatio, erot mahdollisuuksissa kerryttää inhimillistä pääomaa ja ryhmäkohtaisesti vai-

kuttavat sosiaaliset normit. Eri ryhmiksi 𝑔 kirjoittajat jakavat valkoihoiset naiset, tummaihoiset nai-

set ja tummaihoiset miehet. Valkoihoisten miesten ryhmää he merkitsevät termillä 𝑤𝑚.  

Henkilöt investoivat inhimilliseen pääomaansa ja valitsevat ammattinsa ensimmäistä tutkimuspe-

riodia edeltävässä alkuperiodissa ja valinnan jälkeen valinnat pysyvät muuttumattomina. Tarkaste-

lussa henkilöt työskentelevät valitsemassaan ammatissa tai kotona kotisektorilla kolmessa pe-

riodissa, jotka on jaettu elämänvaiheiden mukaan nuoreen, keski-ikäiseen ja vanhaan. (Hsieh ym. 

2019, 1442.) 

Työntekijän elinikäinen hyöty kuvataan yhtälöllä:  

log𝑈 = β �<log𝐶(𝑐, 𝑡)
,*)

F?,

�+ log[1 − s(c)] + log 𝑧&5(c) + log 𝜇 (26) 

 

jossa, 
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𝐶(𝑐, 𝑡) = kohortin 𝑐	kulutus vuonna 𝑡, 

𝑠 = inhimillisen pääoman kerryttämiseen käytetty aika alkuperiodissa, 

𝑧&5	 = ryhmän 𝑔 kaikkien jäsenten yhteinen hyöty ammatista 𝑖, 

𝜇 =  yksilön synnynnäinen hyöty ammatista ja 

𝛽 = vaihtoehtoiskustannus elinikäisen kulutuksen ja inhimillisen pääoman hankkimisen välillä. 

Yhtälössä alkuperiodissa aika on normalisoitu ykköseksi, joten alkuperiodissa vapaa-aikaa kuvataan 

termillä 1 − s. Termi 𝑧 mittaa muun muassa muutokset sosiaalisissa normeissa, kuten naisten siirty-

misen työelämään kotisektorin sijasta ja mieltymykset lasten hankinnassa. (Hsieh ym. 2019, 1442.) 

Tutkimuksessa yksilöt jaetaan kohortteihin 𝑐 sen mukaan, milloin he ovat olleet 25–34-vuotiaita. 

Yhteensä kohortteja on kahdeksan. Ensimmäiseen kohorttiin kuuluvat ne yksilöt, jotka ovat olleet 

vuonna 2010 25–34-vuotiaita, toiseen ne, jotka ovat vuonna 2000 olleet tämän ikäisiä, kolmanteen 

vuonna 1990 ikähaarukkaan kuuluneet, neljänteen 1980 ja niin edelleen kymmenen vuoden välein, 

vuoteen 1940 saakka. (Hsieh ym. 2019.) 

Inhimillinen pääoma, jonka yksilöt kerryttävät alkuperiodin aikana käyttäen aikaa 𝑠 ja hyödykkeitä 

𝑒 kuvataan yhtälöllä: 

ℎ&5(𝑐, 𝑡) = ℎv&5𝛾(𝑡 − 𝑐)𝑠&(𝑐)0)𝑒&5(𝑐)G . (27) 

 

Termi 	ℎs &5 kuvaa ryhmän 𝑔 eroja inhimillisen pääoman lähtökohdissa ammatissa 𝑖 verrattuna mui-

hin ryhmiin. Termi g esittää kokemuksen perusteella kertyvät tulot ja sen oletetaan olevan funktio 

iästä siten että ikä = 𝑡 − 𝑐. Termi 𝜙& on ammattispesifi tuotto inhimilliseen pääomaan sijoittami-

sesta ja 𝜂 on inhimillisen pääoman elastisuus jaettuna inhimillisen pääoman kustannuksin. (Hsieh 

ym. 2019, 1442.) 

Kulutus lasketaan nettotuloina, joista vähennetään nettokoulutusmenot: 

	
𝐶(𝑐, 𝑡) = 	 z1 − 𝜏&5B (𝑡)|𝜔&(𝑡)𝜖ℎ&5(𝑐, 𝑡) − 𝑒&5(𝑐, 𝑡)z1 + 𝜏&5. (𝑐)|. (28) 
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Nettotuloihin [1 − 𝜏&5B (𝑡)]𝜔&(𝑡)𝜖ℎ&5(𝑐, 𝑡)	vaikuttavat työmarkkinadiskriminaatio 𝜏&5B , joka kohdis-

tuu kaikkiin 𝑔 ryhmän jäseniin ammatissa 𝑖 yhtäläisesti annetulla ajanhetkellä 𝑡	sekä henkilön työn 

tehokkuus, joka taas koostuu seuraavista tekijöistä: 

𝜔& = tehokkaan työyksikön hinnasta, 

𝜖 = työntekijän synnynnäisestä kyvystä valitsemaansa ammattiin ja  

ℎ = inhimillisestä pääomasta. (Hsieh ym. 2019, 1442.) 

 

Henkilö lainaa ensimmäisellä periodilla 𝑒(𝑐)]1 + 𝜏&5. (𝑐)^ hankkiakseen 𝑒(𝑐) yksikköä inhimillistä 

pääomaa. Lainaa maksetaan eliniän aikana takaisin niin, että henkilön eliniän budjettirajoite on 

𝑒(𝑐) = ∑ 𝑒(𝑐, 𝑡),*)
F?, . Esteet inhimillisen pääoman hankintaan 𝜏&5.  vaikuttavat kulutukseen sekä suo-

rasti että epäsuorasti. Suora vaikutus seuraa siitä, että esteet kasvattavat inhimillisen pääoman hank-

kimiskuluja. Epäsuora vaikutus johtuu siitä, että esteet pienentävät hankitun inhimillisen pääoman 

määrää. Esteisiin inhimillisen pääoman hankinnassa lukeutuvat kaikki erot lapsuuden ympäristössä 

ja koulutuksessa. Koska päätös inhimillisen pääoman määrästä tehdään kerran alkuperiodissa ja se 

on muuttumaton, esteet inhimillisen pääoman hankintaan 𝜏&5.  vaihtelevat kohorttien ja ryhmien vä-

lillä, mutta ovat kiinteät tietylle ryhmälle ja kohortille. (Hsieh ym. 2019, 1443.) 

 

Yksilöt valitsevat kulutuksen tason, jokaisessa periodissa. Alkuperiodissa he valitsevat 𝑒: 𝑛 ja 𝑠: 𝑛	 

tason maksimoimalla yhtälön (26) elinikäistä hyötyä ottaen huomioon asetetut rajoitteet, joita kuvaa 

yhtälö (28). Budjettirajoite 𝑒(𝑐) = ∑ 𝑒(𝑐, 𝑡),*)
F?, , palkka per tehokkaan työn yksikkö 𝜔&,  synnynnäi-

nen kyvykkyys 𝜖 sekä ammatti 𝑖 otetaan annettuina. Yksilöt valitsevat sellaisen aikajanan budjetti-

rajoitteelle 𝑒(𝑐, 𝑡), että odotettu kulutus on vakio ja kolmasosan suuruinen odotetusta elinikäisestä 

tulosta. (Hsieh ym. 2019, 1443.) 

 

Elinikäinen tulo riippuu nuorena rajoitteista inhimillisen pääoman hankintaan 𝜏&5. . Keski-ikäisenä ja 

vanhana elinikäinen tulo riippuu odotetuista tuloista per tehokkaan työyksikön hinta 𝜔&, diskrimi-

naatiosta työmarkkinoilla 𝜏&5B  ja iän parametrista g. Hsieh ja kollegat (2019, 1443) olettavat, että yk-

silöt odottamat kokemukseen liittyvät tulot vaihtelevat iän mukaan, mutta 𝜔& ja 𝜏&5B , jotka nuorena 

on kohdannut, pysyvät vakioina ajan yli. Koska yksilöt odottavat olosuhteiden pysyvän muuttumat-

tomina ensimmäisestä periodista tuleviin periodeihin, lukuun ottamatta kokemuksen karttumista, 

odotettu elinikäiseen tuloon vaikuttaa ensimmäisen periodin tulo. (Hsieh ym. 2019, 1443.) 
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Yhtälö (29) kuvaa, kuinka paljon aikaa yksilö käyttää inhimillisen pääoman hankintaan: 

 

𝑠&∗ =	
1

1 +	1 − 𝜂3𝛽𝜙&

. (29) 

 

Ajan lisäksi inhimillisen pääoman kerryttämiseen käytetään hyödykkeitä. Seuraava yhtälö (30) ku-

vaa kuinka paljon yksilö käyttää hyödykkeitä inhimillisen pääomaan kerryttämiseen: 

 

𝑒&5∗ =	�
𝜂]1 − 𝜏&5B ^𝜔&�̅�ℎv&5𝑠&

0&𝜖
1 + 𝜏&5.

�

"
"'G

. (30) 

 

�̅� ≡ 	1 + 𝛾(1) + 𝛾(2) kuvaa kokemustermien summaa yli elinajan siten, että periodin nolla koke-

mus on 1. Aika 𝑠&, joka on käytetty inhimillisen pääoman hankkimiseen, riippuu positiivisesti am-

mattispesifistä tuotosta inhimilliseen pääomaan sijoittamisesta 𝜙&, joka on korkea yksilöille, joiden 

ammatti vaatii enemmän koulutusta ja joilla on korkeampi palkka kompensoimassa koulutukseen 

käytettyä aikaa. (Hsieh ym. 2019, 1443.) 

 

Epäsuora odotettu hyöty yksilölle, joka kuuluu ryhmään 𝑔 ja työskentelee ammatissa 𝑖 kuvataan yh-

tälöllä: 

 

𝑈&5∗ = 𝜇&z�̅�𝜔�&5𝜖&|
HI
"'G , (31) 

 

jossa 

𝜔�&5 ≡	𝜔&𝑠&
0&(1 − 𝑠&)

!&+
,- ∗ .

J).KL̅).
N).

, 

 

𝜏&5 ≡
(1 + 𝜏&5. )G

1 − 𝜏&5B
 

ja 

�̃�&5 ≡ 𝑧&5
!&+
,- . 
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Yhtälö (31) saadaan sijoittamalla inhimillistä pääomaa kuvaava yhtälö (27) alkuperäiseen työnteki-

jän elinikäistä hyötyä kuvaavaan yhtälöön (26). Termi 𝜏&5 kuvaa työmarkkinoilla tapahtuvaa diskri-

minaatiota sekä esteitä inhimillisen pääoman hankintaan. Esteiden ja diskriminaation kasvaessa 

myös termi 𝜏&5	suurenee, laskien epäsuoran hyödyn määrää yksilöltä ryhmästä 𝑔 ammatissa	𝑖. Ryh-

mäkohtainen haitta ammatissa 𝑖 työskentelystä kuvataan alhaisella �̃�&5 termillä. (Hsieh ym. 2019, 

1444.) 

 

Hsieh ja kollegat (2019) mukailevat McFaddenin (1974) sekä Eatonin ja kollegoiden (2002) esittä-

mää jakaumaa kykyjen ja preferenssien kuvaamiseen. Mallissa jokaiselle yksilölle annetaan joko 

preferenssi 𝜇& tai synnynnäinen kyky 𝜖& vastaamaan jokaista ammattia 𝑀. Jos yksilö saa kyvyn am-

mattiin, oletetaan preferenssin olevan 𝜇 = 1. Tällöin jakauma kyvylle on Fréchet jakauman mukai-

nen: 

  

𝐹5(𝜖", … , 𝜖O) = exp �−<𝜖&'+
O

&?"

� . (32) 

 

Parametri 𝜃 kuvaa kykyjen hajontaa siten, että suurempi parametrin arvo tarkoittaa pienempää ha-

jontaa. Kykyjen keskihajonta standardoidaan ykköseksi kaikkiin ammatteihin. Lisäksi kyseinen kes-

kihajonnan parametri on isomorfinen termille ℎv&5. (Hsieh ym. 2019, 1444.) 

 

Mikäli yksilö saa kyvyn sijaan preferenssin ammattiin, jakautuvat myöskin preferenssit Fréchet ja-

kauman mukaan niin, että termi  +("'G)
HI

 vastaa preferenssien jakauman muotoparametria (shape pa-

rameter). Oletuksen ansiosta työn tarjonnan elastisuus yksilöille, joilla on heterogeeniset preferens-

sit, on sama kuin työntekijöille, joilla on heterogeeniset kyvyt. Oletuksena on myös, että työnteki-

jöiden kyky on sama kaikissa ammateissa, jos he valitsevat ammatin preferenssien perusteella. Tätä 

kuvastaa yhtälö 𝜖& = Γ"'G, jossa gammafunktio on Γ ≡ 	 (1 − "
P("'Q)

). Oletus tekee keskimääräi-

sestä kyvystä saman sekä niille, jotka valitsevat ammatin preferenssin perusteella että niille, jotka 

valitsevat ammatin kykyjen mukaan. (Hsieh ym. 2019, 1444.) 
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5.1.2 Ammatinvalinta 
 

Ammatinvalinta toteutetaan mallissa valitsemalla se ammatti, josta yksilö saa eniten hyötyä 

𝑈&5	∗ (𝜏&5, 𝜔& , 𝜖& , 𝜇&). Ammattivalinnan suorittavat kohorttiin 𝑐 ja ryhmään 𝑔 kuuluvat yksilöt, jotka 

valitsevat ammatin 𝑖 nuorena. Yksilön valintaa ammatista kuvaa yhtälö: 

 

𝑝&5(𝑐) = 	
𝜔�&5(𝑐)+

∑ 𝜔�D5(𝑐)+O
D?"

, (33) 

 

 

jossa 𝜔�&5(𝑐) 	≡ 	𝜔&(𝑐)𝑠&(𝑐)0)(,)[1 − 𝑠&(𝑐)]
!&+
,- ∗ .

J).KL̅).(,)
N).(,)

. Ammatinvalintaan vaikuttaa 𝜔�&5(𝑐), joka 

kuvaa palkkiota, jonka ryhmään 𝑔 kuuluva yksilö keskimääräisellä kyvyllä saa työskentelemällä 

ammatissa 𝑖 jaettuna keskimääräisellä ryhmän palkkiolla 𝜔�, jossa otetaan huomioon kaikki amma-

tit. Ammatinvalintajakaumaan vaikuttavat suhteelliset palkkiot. Absoluuttiset muutokset palkkioissa 

eli kaikkiin ammatteihin kohdistuvat muutokset eivät vaikuta jakaumaan. (Hsieh ym. 2019, 1444–

1445.) 

 

Ammatin 𝑖 valintaan ryhmän 𝑔 sisällä vaikuttavat negatiivisesti korkea diskriminaatio 𝜏&5B   ja esteet 

inhimillisen pääoman hankkimisessa, mitä kuvaa termin 𝜏&5.  korkea arvo. Lisäksi myös ryhmän 

mielipide ammatista vaikuttaa; kun ryhmä ei pidä ammatista eli �̃�&5 on matala, pienempi osa ryh-

män 𝑔 jäsenistä harjoittaa ammattia. Samoin vaikuttaa myöskin alhainen kyvykkyys ammattiin eli 

matala ℎv&5 arvo. Kaikille ryhmille yhteistä on, että palkkion työstä 𝜔& ollessa korkeampi, suurempi 

osa ryhmien jäsenistä harjoittaa kyseistä ammattia. Ammatinvalintayhtälöllä (33) kuvataan sekä ko-

din ulkopuoliseen työmarkkinaan osallistuminen että kotisektorilla työskentely. Työvoiman osallis-

tumisaste riippuu siis kotisektorin tuotosta suhteessa työmarkkinoiden tuottoon. (Hsieh ym. 2019, 

1445.) 
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5.1.3 Työntekijöiden laatu 
 
Heterogeenisten kykyjen omaavien yksilöiden ammatinvalinta vaikuttaa ammatin työntekijöiden 

keskimääräiseen laatuun. Heterogeeniset preferenssit ammatinvalinnassa eivät taas vaikuta työnte-

kijöiden laadun jakautumiseen ammatissa 𝑖, mutta ne vaikuttavat ammatin palkkaan. Hsieh ja kolle-

gat (2019) kuvaavat työntekijän keskimääräistä laatua yhtälöllä: 

 

𝑒R STUV.).(,,F)W).(,)X

= Γv𝑠&(𝑐)0)(F)𝛾(𝑡 − 𝑐) �
𝜂𝑠&(𝑐)0)(,)�̅�ℎv&5𝜔&(𝑐)z1 − 𝜏&5B (c)|

1 + 𝜏&5. 	(c)
�

G
"'G

�
1

𝑝&5(𝑐)
�

"'Y
+("'G)

,					 

 

 

jossa parametri 𝛿 kuvaa sitä osaa populaatiosta, joilla on samat synnynnäiset preferenssit. Tällöin 

termi 1-	𝛿 kuvaa sitä osaa populaatiosta, joilla on samat synnynnäiset kyvyt ja Γv on vakio. (Hsieh 

ym. 2019, 1445–1446.) 

 

5.1.4 Palkan ja ammatin yhteys 
 

Ammattiin liittyvät palkat esitetään yhtälöllä: 

 

𝑤𝑎𝑔𝑒vvvvvvv&5(𝑐, 𝑡) 

≡	 71 − 𝜏&5B (𝑡)8𝜔&(𝑡)𝑒Z[\5V.).(,,F)'W).(,)X 

=	Γv�̅�z𝑝&5(𝑐)Y𝑚5(𝑐)|
"

+("'G)�̃�&5(𝑐)
' "
"'G[1 − 𝑠&(𝑐)]

' "
HI ∗ 	

1 − 𝜏&5B 	(t)
1 − 𝜏&5B 	(c)

𝜔&(𝑡)
𝜔&(𝑐)

𝛾(𝑡 − 𝑐)
�̅�

𝑠&(𝑐)0)(F)

𝑠&(𝑐)0)(,)
, (35) 

 

jossa 𝑚5(𝑐) ≡ ∑ 𝜔�&5(𝑐)+O
&?"  ja �̅� ≡ 𝜂

+
(!&+).  (Hsieh ym. 2019, 1446.) 

 

Nuoreen kohorttiin kuuluville yksilöille 𝑡 = 𝑐, ja tästä johtuen D)(,)
1)(2)

D)(,)1)(3)
= 1 ja 

("'N).
4 	(]))

("'N).
4 	(^))

B)(F)
B)(,)

((F',)
(J

= 1. Kun kaikki yksilöt valitsevat ammatin kykyjen perusteella eli 𝛿 = 0, kes-

kimääräiset ansiot annetulla ryhmällä nuoria vaihtelevat eri ammattien välillä pelkästään, koska 

ryhmäkohtaisessa haitassa ammatissa eli  �̃�&5:ssä ja inhimillisen pääoman kerryttämiseen käytetyssä 

(34) 
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ajassa alkuperiodissa eli 𝑠&:ssä on eroja. Ammateissa, joissa koulutus on hyödyllistä, tarkoittaen 

korkeaa arvoa 𝜙& ja siten korkeaa arvoa 𝑠&, on korkeampi keskimääräinen ansio. Ammateissa, joissa 

yksilöillä on suuri yhteinen haitta eli matala  �̃�&5, on korkeammat palkat, koska haittaa ja siitä koitu-

vaa matalampaa hyötyä kompensoidaan palkalla. Vain nämä kaksi termiä vaikuttavat eroihin nuor-

ten palkoissa ammattien välillä, kun yksilöt valitsevat ammatin pelkästään kykyjen perusteella. Kes-

kimääräiset ansiot eivät ole korkeampia ammateissa, joissa ryhmä kohtaa vähemmän diskriminaa-

tiota tai joissa inhimillisessä pääomassa on vähemmän eroja. Syynä siihen, että nämä tekijät johta-

vat alhaisempaan laatuun työntekijöissä on se, että ne mahdollistavat huonompien työntekijöiden 

pääsyn kyseisiin ammatteihin. (Hsieh ym. 2019, 1446–1447.) 

 

Kun ammatti valitaan synnynnäisten preferenssien perusteella eli 𝛿 = 1, valinta vaikuttaa työnteki-

jöiden keskimääräiseen hyötyyn tietyssä ammatissa, muttei keskimääräiseen kyvykkyyteen. Tällöin 

keskimääräinen palkka ammatissa vaihtelee ammatinvalinta yhtälön 𝑝&5 (33) mukaan, eikä laadulli-

silla tekijöillä ole merkitystä palkkaan. Ryhmäläisten määrä ammatissa sekä palkka ovat molemmat 

korkeammat ammateissa, joissa ryhmä kohtaa vähemmän diskriminaatiota tai ammateissa, joissa 

palkka työn tehokkuusyksiköstä on korkeampi. (Hsieh ym. 2019, 1446–1447.) 

 

Palkkakuilun elastisuuteen vaikuttaa yksilöiden ammatinvalintametodi eli se valitsevatko he amma-

tin preferenssien vai kykyjen perusteella. Kun yksilöt valitsevat ammatin pelkästään kyvykkyyden 

perusteella, eivät työmarkkinoiden epätäydellisyydet vaikuta palkkakuiluun ollenkaan. Sillä silloin 

valinta tapahtuu niin, että työmarkkinat ovat tehokkaat. (Hsieh ym. 2019, 1447.) 

 

5.1.5 Ryhmien suhteelliset määrät ammateissa 
 

Seuraavaksi mallissa tarkastellaan, kuinka suuri määrä ryhmän 𝑔 jäsenistä työskentelee ammatissa 

𝑖, verrattuna valkoihoisiin miehiin 𝑤𝑚. Tätä kuvataan yhtälöllä: 

 

𝑝&5(𝑐)
𝑝&,_3(𝑐)

= �
𝜏&5(𝑐)
𝜏&,_3(𝑐)

�
' +
"'Y

�
ℎv&5
ℎv&,_3

�

+
"'Y

�
𝑤𝑎𝑔𝑒vvvvvvv&5(𝑐, 𝑐)
𝑤𝑎𝑔𝑒vvvvvvv&,_3(𝑐, 𝑐)

�
'+("'G)"'Y

. (36) 
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Ryhmän 𝑔 suhteellinen määrä ammatissa 𝑖, verrattuna valkoihoisten miesten määrään riippuu suh-

teellisista epätäydellisyyksistä, suhteellisesta kyvykkyydestä ja suhteellisesta palkkakuilusta ryh-

mien välillä. (Hsieh ym. 2019, 1447.) 

 

5.1.6 Suhteellinen työvoimaan osallistuminen 
 

Kotisektorilla työskenteleviä tarkastellessa parametri �̃� normalisoidaan ykköseksi ja termit 𝜏B sekä 

𝜏. normalisoidaan nolliksi, sillä kodin askareista koituva niin sanottu haitta yksilölle on vakio ja 

kotisektorilla ei tapahdu syrjintää. Täten ryhmän 𝑔 suhteellista työvoimaosuutta kodin ulkopuoli-

sella sektorilla voidaan merkitä yhtälöllä: 𝐿𝐹𝑃5 ≡ 1 − 𝑝.\3`,5. Seuraava yhtälö (37) esittää, kuinka 

paljon ryhmästä 𝑔 työskentelee kotisektorilla verrattuna valkoihoisiin miehiin: 

 

 "'abc.
(,)

"'abc5$(,)
=	35$(,)

3.(,)
= 

a _d5`eeeeeeee).(,,,)

_d5`eeeeeeee),5$(,,,)
b
'+("'G)

a KL).(,)

KL),5$(,)
b
'+
a f).(,)

f),5$(,)
b
Y
∀𝑖	 ∈ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡, (37) 

jossa 

 35$(,)
3.(,)

=	∑ Bh ),5$(,)78
)9!
∑ Bh ).(,)78
)9!

. 

 

Koska kotisektorilta saatavan palkkion odotetaan olevan vääristymätön eli epätäydellisyyksiä ei 

esiinny normalisoinnin vuoksi, kuvaa termi 35$(,)
3.(,)

 palkkiota kodin ulkopuolisille työmarkkinoille 

osallistumisesta valkoihoisille miehille suhteessa ryhmään 𝑔. Esimerkiksi mikäli naisia diskriminoi-

daan työmarkkinoilla, vaikuttaa se negatiivisesti naisten osallistumismäärään työmarkkinoilla. 

(Hsieh ym. 2019, 1447–1448.) 
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5.1.7 Yritykset 
 

Esimerkkiyrityksen tuotantofunktio on seuraavanlainen Hsiehin ja kollegoiden (2019) tutkimuk-

sessa:  

𝑌 = �<(𝐴& ∗ 𝐻&)
#'"
#

O

&?"

�

#
#'"

. (38) 

 

 

Yritys valmistaa tuotannon 𝑌, ammateissa 𝑀 olevien työtekijöiden avulla. Yhtälössä (38) 

 𝐻& ≡	∑ ∑ 𝑞5(𝑐)𝑝&5(𝑐)𝔼,5 [ℎ&5(𝑐)𝜖&5(𝑐)] kuvaa työn kokonaistehokkuutta ammatissa 𝑖 ja 𝐴& on 

eksogeeninen tuottavuus ammatista 𝑖. 𝜎	on substituutiojousto ammattien välillä. (Hsieh ym. 2019, 

1448.) 

 

5.2 Empiirisen tutkimuksen keskeisimmät oletukset 
 

Hsiehin ja kollegoiden (2019) tutkimuksessa on kaksi keskeistä oletusta, jotka mahdollistavat em-

piirisen tutkimuksen. Ensimmäinen keskeinen oletus on, että ryhmän 𝑔 keskimääräinen kyvykkyys 

verrattuna valkoihoisten miesten keskimääräiseen kyvykkyyteen  .J).
.J),5$

 on vakio kaikilla ajanhet-

killä. Oletus osoittaa, että naisten ja tummaihoisten miesten ammattijakauman muutokset verrattuna 

valkoihoisiin miehiin vuodesta 1960 eteenpäin johtuvat joko muutoksista työmarkkinoilla, epätäy-

dellisistä inhimillisen pääoman kartuttamismahdollisuuksista tai muutoksista yleisissä preferens-

seissä ammatin suhteen. Toinen oletus on, että synnynnäiset kyvyt sekä preferenssit ammattien suh-

teen ovat Fréchet jakauman mukaisia. Oletus mahdollistaa ammattiin hakeutuneiden suhteellisen 

määrän ja palkkojen tarkastelun ammatteihin liittyvien epätäydellisyksien avulla. (Hsieh ym. 2019, 

1450.) 

 

Hsieh ja kollegat (2019) tutkivat dataa 25–54-vuotiaista henkilöistä vuodesta 1960 vuoteen 2012 

saakka. Ikähaarukka kattaa henkilöt, jotka ovat saaneet opinnot päätökseen ja ovat vielä työelä-

mässä mukana. Lisäksi he ottavat huomioon myöskin työttömäksi ilmoittautuneet sekä armeijan 

palveluksessa työskentelevät. Otos jaetaan valkoihoisiin miehiin, tummaihoisiin miehiin, valkoihoi-

siin naisiin ja tummaihoisiin naisiin. Nuoriksi tutkimuksessa luetaan 25–34-vuotiaat, keski-ikäisiksi 

35–44-vuotiaat ja vanhoiksi 45–54-vuotiaat. Näiden ikäryhmien mukaan henkilöt jaetaan 
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kohortteihin sen mukaan, mihin ikäryhmään he minäkin vuonna kuuluivat, kuten aiemmin (ks. s. 

53) esiteltiin. 

 

Henkilöiden katsotaan työskentelevän tehtyjen työtuntien perusteella joko kotisektorilla tai työ-

markkinoilla. Kotisektorilla työskenteleviksi luetaan työttömiksi ilmoittautuneet ja alle 10 tuntia 

viikossa työmarkkinoilla työskentelevät. 10–15 tuntia viikossa työskentelevät lukeutuvat osa-aikai-

siksi työntekijöiksi ja heidät jaetaan tutkimuksessa puoliksi sekä koti- että työmarkkinasektorille. 

(Hsieh ym. 2019, 1451.) 

 

Ansiotuloiksi lasketaan aina edellisen vuoden työ-, pääoma- ja maanviljelysansiot summattuna yh-

teen. Palkkaero eri ammateista ja eri ryhmien välillä lasketaan erona geometristen keskiarvotulojen 

logaritmissa. (Hsieh ym. 2019, 1451.) 

 

5.3 Kykyjen jakautumisen vaikutukset talouskasvuun 
 

Hsieh ja kollegat (2019, 1467) analysoivat Yhdysvaltain dataa ammattijakaumista ja löytävät suu-

ren eron naisten ja miesten ammattijakaumissa. Muun muassa vuonna 1980 nuoret naiset ovat olleet 

64 kertaa todennäköisemmin sihteereitä kuin miehet ja neljä kertaa epätodennäköisemmin asianaja-

jia kuin miehet. Vuoteen 20008 mennessä ammattijakaumat ovat kuitenkin tasaantuneet. Kuvio 16 

esittää eri ryhmien osuudet korkeaa koulutusta vaativissa tehtävissä vuosina 1960 ja 2008. Siinä on 

tarkasteltu, kuinka suuri osa eri ryhmien henkilöistä työskentelee asianajajina, lääkäreinä, insinöö-

reinä, arkkitehteina, matemaatikkoina ja johtajina. Kuviosta 16 nähdään, että etenkin naisten määrä 

kyseisissä ammateissa on kasvanut huomattavasti tarkasteluvuosien välissä. Vuosien 1960 ja 2010 

välillä kykyjen jakautuminen on muuttunut paljon, sillä esimerkiksi valkoiset miehet eivät edusta 96 

% lääkäreistä kuten vuonna 1960, vaan valkoihoisten miesten osuus lääkäreistä on vuonna 2010 las-

kenut 63 prosenttiin. Muutos osoittaa, että kykyjen allokaatio on parantunut viimeisten viiden vuo-

sikymmenen aikana huomattavasti. Mikäli työmarkkinat olisivat täysin tasa-arvoiset kuvion 16 pyl-

väät olisivat jokaiselle ryhmälle 25 %. (Hsieh ym. 2019.) 
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Kuvio 16. Ryhmien osuudet korkeaa koulutusta vaativissa työtehtävissä vuosina 1960 ja 2008 (mu-

kaillen Jones 2020). 

 

Tutkimuksen tarkoituksen on ymmärtää, kuinka suuresti tämä kykyjen jakautuminen eri aloille on 

vaikuttanut talouskasvuun Yhdysvalloissa. Koska naisten ja tummaihoisten miesten määrän keski-

hajonta eri ammatissa on vuosien saatossa lähentynyt valkoihoisten miesten arvoa, voidaan aiem-

min tehtyjen oletusten siitä, että kaikilla ryhmillä on sama kykyjen jakauma ja valkoihoiset miehet 

eivät kohtaa syrjintää pohjalta todeta, että joko työmarkkinoiden epätäydellisyyksiä kuvaava termi 𝜏 

tai ammatista koituvaa haittaa kuvaava termi �̃� on lähentynyt valkoihoisten miesten arvoa. (Hsieh 

ym. 2019.) 

 

Termi 𝜏 = 𝜏B + 𝜏. kuvaa ammattiin liittyviä epätäydellisyyksiä, jotka ovat summa diskriminaa-

tiosta työmarkkinoilla ja esteistä inhimillisen pääoman kerryttämisessä. Tutkimuksessa tarkastellaan 

𝜏 keskiarvoa 67 eri ammatissa jokaiselle ryhmälle 𝑔. Hsieh ja kollegat (2019) havainnoivat datasta, 

että vuonna 1960 valkoihoisten naisten kohtaamat työmarkkinoiden epätäydellisyydet τ ovat arvon 

10 paikkeilla rakennusalalla ja ammateissa kuten asianajaja ja lääkäri. Opettajien vastaava arvo on 

1,5 ja sihteereiden hieman yli 0,25. Ammattien välillä on siis suuria eroja ja ne jakautuvat selvästi 

niin sanottuihin naisten ja miesten töihin. Vuonna 2010 valkoihoisten naisten kohtaamat epätäydel-

lisyydet ovat laskeneet huomattavasti vuoden 1960 arvoista. Lääkäreillä ja asianajajilla arvo on 

enää hieman alle 2, opettajilla hieman alle 1 ja sihteereillä 0,5 paikkeilla. Rakennusalan arvo on 
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laskenut vähiten vuosien aikana ja vuoden 2010 arvo on 8. Tilanne kaiken kaikkiaan on siis vuosien 

saatossa parantunut naisten kannalta huomattavasti, mutta täysin tasa-arvoisia työmarkkinat eivät 

vielä vuonna 2010 olleet.  

 

Termi �̃� kuvaa ammatillisia preferenssejä. Valkoihoisten naisten ja tummaihoisten miesten arvoissa 

�̃� ei ole ollut merkittävää muutosta vuosien aikana. Tummaihoisilla naisilla muutos preferenssiar-

vossa on ollut suurempaa, mutta kuitenkin sen verran pientä, että teri τ dominoi eli ammattiin liitty-

vien epätäydellisyyksien pieneneminen on suurin tekijä yhtäläistymisessä valkoihoisten miesten 

kanssa. (Hsieh ym. 2019, 1456.) 

 

Ongelmana etenkin syrjinnässä on se, etteivät koulutetut henkilöt saa koulutustaan vastaavaa työtä 

sukupuolensa tai ihonvärinsä vuoksi. Muutokset ammattijakaumissa näyttävät sen, että kykyjen ja-

kautuminen ei ole ollut optimaalista vuonna1960, mutta tilanne on parantunut vuoteen 2010 men-

nessä. Koska koulutus ja ammatti valitaan huomioimalla rajoitteet ja esteet työmarkkinoilla, näkyy 

diskriminaatio etenkin siinä, paljonko tietystä ihmisryhmästä henkilöitä hakeutuu ammattiin. Siten 

ammattijakaumat kertovat etenkin esteistä työmarkkinoilla.  

 

Paljonko Yhdysvaltojen talouden kasvusta vuodesta 1960 vuoteen 2010 voidaan selittää naisiin ja 

tummaihoisiin miehiin vaikuttaneilla työmarkkinamuutoksilla? Tulojen kasvu voi johtua Roy-mal-

lin mukaan viidestä eri tekijästä. Ensimmäinen mahdollinen tekijä on, että yleinen ammatillinen 

tuottavuuden kasvu 𝐴 suurenee. Toinen on, että koulutukseen perustuva tuotto kasvaa, mikä johtaa 

suurempaan inhimillisen pääoman kerryttämiseen eli termi 𝜙 suurenee. Kolmas mahdollinen tekijä 

on se, että preferenssit muuttuvat, johtaen työvoiman allokoitumiseen eri ammatteihin, lisäten tulo-

jen kasvuja eli termi 𝑧 kasvaa. Neljäs tekijä on ryhmän sisäisen populaation lisääntyminen työikäi-

sissä johtaen termin 𝑞 suurenemiseen ja viides mahdollinen tulojen kasvuun vaikuttava tekijä on se, 

että sukupuoleen ja ihonväriin liittyvät työmarkkinoiden epätäydellisyydet pienenevät eli termi 

𝜏	laskee. (Hsieh ym. 2019.) 

 

Hsieh ja kumppanit (2019) tutkivat nimenomaan sitä, paljonko sukupuoleen ja ihonväriin liittyvät 

markkinaepätäydellisyydet vaikuttavat talouskasvuun. Yhdysvalloissa tutkimusvuosien 1960–2000 

aikana tapahtunut bruttokansantuotteen per henkilö kasvusta 40 % on tapahtunut työmarkkinoiden 

laskevien epätäydellisyyksien johdosta. Kuviossa 17 näkyy vihreällä kuvaaja, joka esittää brutto-

kansantuotteen kehityksen, mikäli vuonna 1960 vallinneet markkinaepätäydellisyydet koulutuksen 

ja syrjinnän suhteen olisivat vuosien mittaan pysyneet vakiona. Noin puolet kasvusta 
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bruttokansantuotteessa johtuvat siitä, että naiset ovat siirtyneet kotisektorilta työmarkkinoille eli 

työvoimaan osallistuminen on kasvanut esteiden pienentyessä. 90 % naisten siirtymisestä työmark-

kinoille enenevissä määrin selittyykin poistuvilla työmarkkinoiden esteillä. Toinen puolikas kas-

vusta johtuu bruttokansantuotteen kasvusta per työntekijä. Tämä kasvu johtuu siitä, että kykyjen al-

lokaatio ei ole enää niin tehoton eli myös naiset ovat päässeet kykyjään ja koulutustaan vastaaviin 

tehtäviin, jolloin tehokkuus on kasvanut ja siten bruttokansantuote per työntekijä on myöskin kasva-

nut. 24 % kykyjen paremmasta allokaatiosta selittyy työmarkkinoiden esteiden vähenemisellä. 

(Hsieh ym. 2019.) 

 

 
Kuvio 17. Bruttokansantuotteen kasvu markkinoiden epätäydellisyyksien vähentyessä vuosina 

1960–2000 (Hsieh ym. 2019, 1460). 

 

Jos kaikki työmarkkinoiden esteet poistuisivat ja sitä kautta kyvyt olisivat jakautuneet ammatteihin 

tehokkaimmalla tavalla ja kaikki halukkaat osallistuisivat työmarkkinoille, olisi vuoden 2010 Yh-

dysvaltain bruttokansantuote ollut vielä 9,9 % suurempi (Hsieh ym. 2019, 1463). Epätäydellisyydet 

johtivat tilanteeseen, jossa vielä vuonna 2010 työmarkkinoilla oli eroja sukupuolten välisissä am-

mattijakaumissa ja näin ollen siinä, miten kyvyt ovat jakautuneet ammatteihin. Suurimmat markki-

naepätäydellisyydet syrjinnän ja koulutuksen suhteen on selätetty jo vuosien 1970 ja 2000 välillä, 

joten yhtä suurta bruttokansantuotteen kasvua ei voida enää jatkossa saavuttaa poistamalla 
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markkinaepätäydellisyyksiä. Täten Yhdysvaltain talouden ei voida kirjoittajien mielestä odottaa 

kasvavan edellisten 50 vuoden tahtiin enää vuoden 2010 jälkeen. (Hsieh ym. 2019.) 

 

 

6 Päätäntä 
 
Tutkielman alussa tarkasteltiin, kuinka työmarkkinoille osallistuminen on muuttunut Yhdysval-

loissa vuosien saatossa. 1900-luvulta alkaen naiset ovat yhä enemmän siirtyneet työelämään perin-

teisen sukupuoliroolien vastaisesti. Muutos on ollut työmarkkinoiden kasvun kannalta huomattava, 

sillä naiset ovat lisänneet työntekijöiden määrää merkittävästi osallistumalla työmarkkinoille ko-

tisektorin sijaan. Vaikka naisten määrä työmarkkinoilla on lisääntynyt, eivät naiset ja miehet ja-

kaudu ammatteihin tasaisesti. Kun oletetaan, ettei sukupuoli määritä sitä, kuinka kyvykäs henkilö 

on johonkin työtehtävään, pitäisi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla toimivien työmarkkinoiden 

olla sellaiset, joissa sukupuolet jakautuvat ammatteihin tasaisesti. Hsiehin ja kollegoiden (2019) tut-

kimuksessa tullaan tulokseen, että kykyjen jakautuminen työmarkkinoiden eri ammatteihin on kes-

kiössä, kun tarkoituksena on ymmärtää, millaiset vaikutukset sukupuolten eroavilla ammattija-

kaumilla on talouskasvuun.  

 

Kykyjen jakautumisen kannalta tärkeää on ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka eri 

sukupuolet jakautuvat ammatteihin. Siksi tässä tutkielmassa tarkasteltiin aiempia tutkimuksia siitä, 

mitkä tekijät vaikuttavat sukupuolten ammattijakaumiin. Merkittävimmiksi tekijöiksi nousivat koti-

töihin käytetty aika, ammattien ominaisuudet, koulutus ja syrjintä. 

 

Kotitöihin käytetty aika vaikuttaa siihen, paljonko yksilöillä on niiden lisäksi aikaa jaettavana työ-

markkinoille ja vapaa-aikaan. Naisten ollessa sukupuolista enemmän kotitöitä tekevä, jää heille vä-

hemmän aikaa jaettavaksi muihin töihin ja vapaa-aikaan. Näin ollen Yhdysvalloissa naisten työntar-

jonta on työtunneissa mitattuna keskimäärin pienempää kuin miesten työntarjonta. Tilannetta pola-

risoi Erosan ja kumppaneiden (2017) sekä Goldinin (2014) löydös sitä, että osassa ammatteja työ-

tuntien ja palkan suhde on konveksi, johtaen siihen, että lisätyötunneista maksetaan suhteessa 

enemmän palkkaa. Ominaisuus vaikuttaa siihen, etteivät naiset hakeudu yhtä paljon tällaisiin am-

matteihin, koska palkka jäisi ammatissa suhteessa pienemmäksi kuin ammatissa, jossa työtuntien ja 

palkan suhde on lineaarinen. Työtuntien ja palkan konveksi suhde esitetään yhdeksi syyksi sille, 

että ammatit jakautuvat vahvasti nais- ja miesvaltaisiin aloihin. Hsiehin ja kollegoiden (2019) 
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tutkimuksen mukaan mies- ja naisvaltaiset ammatit kertovat tilanteesta, jossa kyvyt eivät ole jakau-

tuneet tehokkaimmalla mahdollisella tavalla työmarkkinoilla, sillä sekä naisilla että miehillä olete-

taan olevan yhtäläisesti kykyjä ammatteihin, mikäli markkinoilla ei olisi syrjintää eikä esteitä inhi-

millisen pääoman hankkimiseen. 

 

Poistamalla yritysten kannusteet palkita suhteettomasti henkilöitä, jotka tekevät töitä tiettyinä kel-

lonaikoina ja paljon työtunteja, saataisiin Goldin (2014) mukaan pienennettyä tai jopa poistettua su-

kupuolten väliset palkkaerot, jotka kumpuavat sukupuolten eroista kotitöihin käytetyssä ajassa ja 

kertaantuvat työtuntien ja palkan epälineaarisen suhteen vuoksi. Ammattien epätasa-arvoistaviin 

ominaisuuksiin puuttumalla voitaisiin lieventää eroa sukupuoltenvälisissä ammattijakaumissa ja si-

ten tehostaa kykyjen jakautumista eri ammatteihin suhteellisen edun perusteella. 

 

Ennen miesten ja naisten koulutuksen tasojen yhtäläistymistä, erot ammattijakaumissa on voitu se-

littää merkittäviltä osin eroissa koulutuksessa. Vuodesta 2015 naisten koulutuksen taso Yhdysval-

loissa on kuitenkin ohittanut miesten koulutuksen määrän. Tämä kertoo, että erot koulutuksessa ei-

vät enää selitä yhtä suurta osaa eroavista ammattijakaumista kuin ennen. Lisäksi koulutuksen yh-

denvertaistuminen kertoo siitä, että naisten esteet inhimillisen pääoman hankkimiselle ovat pienen-

tyneet ratkaisevasti. Edistys koulutuksessa ja sen hankkimisen esteiden poistumisessa heijastuvat 

osittain vuorostaan ammattijakaumiin, kykyjen jakaumiin ammateissa ja työmarkkinoille osallistu-

miseen. 

 

Pelkkä koulutuksen lisääntyminen ja yhdenvertaistuminen ei kuitenkaan yksinään riitä parantamaan 

sitä, miten kyvyt jakautuvat ammatteihin, sillä työmarkkinoilla tapahtuu sukupuoleen perustuvaa 

syrjintää, joka estää etenkin naisten hakeutumista ja pääsemistä ammatteihin, joissa heillä olisi ky-

kyjensä puolesta suhteellinen etu. Kuten Hsieh ja kollegat (2019) artikkelissaan toteavat, vuonna 

1960 kouluttautuneetkaan naiset eivät usein päässeet työskentelemään siihen ammattiin, johon 

heillä oli koulutus, vaan saivat se sijaan vähemmän koulutusta vaativia työtehtäviä. Ilmiö johtuu ni-

menomaan sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä työmarkkinoilla. Pan (2015) osoittaa tutkimukses-

saan taittumisilmiön avulla, että syrjivät mielipiteet ja preferenssit oman sukupuolen kanssa työs-

kentelystä vaikuttavat työmarkkinoilla diskriminaatioon ja sen määrään. Mikäli preferenssejä suku-

puolten suhteen ei olisi, eikä taittumisilmiötä tapahtuisi, vähenisi diskriminaatio markkinoilla. Näin 

ollen myös mielipiteet ja preferenssit vaikuttavat suuresti siihen, millaisia epätäydellisyyksiä työ-

markkinoilla nähdään. 
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Vuosien 1960–2010 aikana syrjintä on Yhdysvalloissa vähentynyt ja naisten koulutus kohentunut. 

Lisäksi ammattijakaumat koulutusta vaativissa tehtävissä ovat tasaantuneet sukupuolten kannalta 

merkittävästi, kertoen siitä, että kykyjen allokaatio ei ole enää niin vääränlainen, eli myös naiset 

ovat päässeet kykyjään ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tämä on johtanut työmarkkinoiden te-

hokkuuden paranemiseen ja talouskasvuun. Hsieh ja kollegat (2019) arvioivat, että 40 % Yhdysval-

tain talouskasvusta vuosien 1960 ja 2010 välillä johtuu siitä, että esteet inhimillisen pääoman hank-

kimisessa ovat naisten ja tummaihoisten miesten osalta pienentyneet ja syrjintä vähentynyt, ja näi-

den kahden muutoksen seurauksena kykyjen jakautuminen ammatteihin on tehokkaampaa. Kirjoit-

tajat tekevät myös mielenkiintoisen laskelman ja päätyvät tulokseen, että jos vuonna 2010 vallin-

neet työmarkkinoiden epätäydellisyydet saataisiin poistettua kokonaan, bruttokansantuote olisi ollut 

9,9 % korkeampi. Ammattijakaumista johtuvat kykyjen jakaumat vaikuttavat siis merkittävästikin 

talouskasvuun ja niiden tasapuolistuminen sukupuolten suhteen voisi olla yksi keino lisätä talous-

kasvua Yhdysvalloissa. 

 

Suurimmat markkinaepätäydellisyydet on selätetty jo vuosien 1970 ja 2000 välillä, jolloin naiset 

ovat siirtyneet yhä enemmän työmarkkinoille, saaneet koulutusta ja sosiaaliset normit naisten ase-

masta yhteiskunnassa ovat muuttuneet, joten yhtä suurta bruttokansantuotteen kasvua ei voida enää 

jatkossa saavuttaa poistamalla markkinaepätäydellisyyksiä. Täten Yhdysvaltain talouden ei voida 

Hsiehin ja kollegoiden (2019) tutkimuksen perusteella odottaa kasvavan edellisten 50 vuoden tah-

tiin enää vuoden 2010 jälkeen, ainakaan sukupuolten koulutuksen yhtäläistämisellä ja syrjinnän 

poistamisella. 

 

Tasa-arvo on jo päämääränä itsessään tärkeä ja tavoiteltava asia. Vaikka tasa-arvoon ei suhteessa 

muihin talouskasvun kiihdyttäjiin kannattaisi pelkästään taloudellisessa mielessä panostaa, voisivat 

sen hyödyt kummuta muusta hyvinvoinnista, jota se yhteiskuntalaisille tuottaa. Lisäksi tarkastellut 

tutkimukset ja Yhdysvaltain data paljastaa, ettei tasa-arvo ole pelkästään kehitysmaiden ongelma 

vaan myös kehittyneissä maissa on parannettavaa ja tasa-arvoistamalla työmarkkinoita, voitaisiin 

saada aikaan suurikin positiivinen muutos sekä hyvinvointiin että talouskasvuun. Niinpä Yhdysval-

tojen kannattaisi panostaa sukupuolten aseman yhdenvertaistamiseen työmarkkinoilla.  
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