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Rakenne

• Miksi tärkeää?

• Data-analyyseja, mallien tuloksia

• Mukana hieman (talous)teoreettista kehikkoa, saattamista
laajempaan kuvaan

• Lineaarinen eteneminen on esitystekninen "pakko", dioissa valittu
"suunta" on yksi mahdollisista:

• https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_strategy_network_NEW.html

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_strategy_network_NEW.html


Aineisto ja menetelmät
• Pron omat systematisoidut jäsenkyselytutkimukset

• Työmarkkinatutkimus (TMT, tammi+touko, 2008/2009-)
• Ihanteet ja arvot tutkimus (2011,2015,2019)

• Jäsenrekisteridata, eläkeläistutkimus

• Pron tutkimustietokanta (SQL, …)

• Web-sovellukset
• https://www.proliitto.fi/tutkimus/laskurit-ja-sovellukset

• STTK:n HED-barometri (2009,….,2019)
• Pron vastaukset > 50 % datasta

• Tilastolliset, data science,…, -menetelmät
• Tunnuluvut, todennäköisyysmallit, monimuuttujamenetelmät
• Monimutkaiset ilmiöt ~ paljon selitysyhtälöitä

• Sisältöteoria
• Talousteoreettiset mallit, …

https://www.proliitto.fi/tutkimus/laskurit-ja-sovellukset


Suoraan tuloksiin: Miksi palkkausjärjestelmät ovat tärkeitä?

• Toimivat palkkausjärjestelmät vähentävät sairastamista ja Pron jäsenistössä kohottavat keskiansioita, myös 
työtehtävä koetaan mielenkiintoisemmaksi

• https://www.proliitto.fi/uutiset/tyossa-terveena/yrityksen-toimihenkilo-sairastaa-paivan-kuukaudessa

• https://www.proliitto.fi/uutiset/tyomarkkinat/prolainen-menettaa-vuosittain-tuhansia-euroja-heikosti-
toimivan

• https://www.proliitto.fi/tama-on-pro/blogit/heikentaako-ihmistyota-korvaava-teknologia-sosiaalista-ja-
taloudellista

• Teknologia on luonut myös kielteistä painetta Pron jäsenten palkkahyvinvointiin

• Työntekijöiden järjestäytymisaste estää palkkojen "halpuuttamisen", parantaa palkkaneuvottelukulttuuria

• Parempi tulotaso ja työsuhteen vakaus lisäävät kotimaisten tuotteiden suosimista ja vähentävät ostopäätöstä 
pelkästään alhaisimman hinnan perusteella (Pron arvojen ja ihanteiden tutkimus)

• Tyytyväisyys palkkaan on tärkeimpiä osatekijöitä tyytyväisyydessä liittoon

• Palkkausjärjestelmä ilmentää laajemmin organisaatiokulttuuria, työnkuvien, työaikojen, osaamisen 
kehittämistä, yhteisöllisyyttä ja etenkin työpaikan ylempää johtamiskulttuuria (johtamispääoma)

• On hyvä puhua myös palkkaus(järjestelmä)kulttuurista, laajemmasta systeemistä, joka on muutakin kuin 
palkkatason määräävät parametrit ja matemaattiset säännöt.

• Tulokset virittävät monentasoisia kysymyksiä ja vaikuttamistavoitteita palkkausjärjestelmiin kohdistuviin 
sisäisiiin ja ulkoisiin painetekijöihin

https://www.proliitto.fi/uutiset/tyossa-terveena/yrityksen-toimihenkilo-sairastaa-paivan-kuukaudessa
https://www.proliitto.fi/uutiset/tyomarkkinat/prolainen-menettaa-vuosittain-tuhansia-euroja-heikosti-toimivan
https://www.proliitto.fi/tama-on-pro/blogit/heikentaako-ihmistyota-korvaava-teknologia-sosiaalista-ja-taloudellista


(hyvin yksinkertaistettuna...)



Miten hyvin palkkausjärjestelmät toimivat?

• Palkkajakauma

• Palkkausjärjestelmän tilaa kuvaavat mittarit

• Palkkausjärjestelmän palkkavaikutus

• Työnkuvien korrelointi palkkatasoon

• HEDien mahdollisuus kehittää palkkausjärjestelmiä ( http://node76777-env-

4233169.paas.datacenter.fi/Testi/HEDbaro_analysis.html )

• Käsitys oikeudenmukaisesta palkasta

• Palkkasyrjintä

http://node76777-env-4233169.paas.datacenter.fi/Testi/HEDbaro_analysis.html


Palkkajakauma ajassa
• https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/tsplot_reaalitulot_aika_kaikki.html

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/tsplot_reaalitulot_aika_kaikki.html


EK:n tilastoja: https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/EK_analysis.html
Reaalipalkka = 
palkka – inflaatio 
(kuluttajahintojen nousu)

Suhteellinen muutos/ero
logaritmeilla:
log(b)/log(a) ≈ (b-a)/a

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/EK_analysis.html


Reaalisen palkkasumman %-muutos = reaalisten keskipalkkojen %-muutos x hlömäärän %-muutos





Palkkausjärjelmien tilaa kuvaavia suoria tmt-mittareita koottuna yhteen (koko Pro ajassa)



2020 palkkausjärjestelmätavoitteet (Pron strategia 2016) sopalaryhmittäin, osa tavoitteen yläpuolella, hajonta varsin suurta



Automaattinen tilastoanalyysi sopimusalagraafista,
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_strategia_seuranta.html

http://pahttps/tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_strategia_seuranta.html


HEDien aika suuntautuu eniten palkkoihin (ks. pinkki käppyrä)



Palkkausjärjestelmiin käytetään aiempaa vähemmän HED-aikaa/panoksia, kuitenkin verrattain korkealla



Palkkatietojen saaminen työnantajilta on ongelma



Jäsenten käsitys oikeudenmukaisesta palkasta, suhdeluku "suuryr. ylin johto" / "oma palkka" ~ 4



Palkkahyvinvoinnin tärkein relaatio, "laki 1"
• 1. Jos organisaation johtaminen (vaakaakseli) paranee, niin koettu palkkausjärjestelmien toimivuus

("laatu", analyyttisyys, käyttäminen, pystyakseli) paranee jopa eksponentiaalisesti.

• 2. Palkkausjärjestelmien paremmasta laadusta seuraa tilastollisen keskiarvon mielessä hyvin yleistettävä
sti, että ...



2. … että Pron tutkimusdatan perusteella myös palkan (ansioiden) keskiarvo (pystyakseli) nousee merkittävästi
(kun muut palkkaan vaikuttavat tekijtä on kontrolloitu ~ vakioitu)

• Eli on olemassa vahva yhteys: Johtaminen => palkkausjärjestelmien laatu => palkkataso. Miten em. syy-
yhteys saadaan toimimaan mahdollisimman suurella vaikuttavuudella? Luultavasti yo. tulos pätee parhaiten juuri
siksi ja silloin, kun palkkaus ei ole työnantajan ja työntekijän suljettu kahdenvälinen prosessi
(avoin palkkausjärjestelmä palvelee parhaiten suurta massaaa).



Mitä työnkuvatekijöitä palkka-arvostetaan tmt-mittareiden mukaan?

…. 
Vähiten:

Eniten:

<= Näitä tekijöitä tavalla tai 
toisella runsaasti 
työnkuvaan

Uusien töiden hakemista selittää usein alhainen palkka.

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/plot_pyramid_osaaminen.html

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/plot_pyramid_osaaminen.html


Pron tutkimuksen kehittämät tilastotieteelliset palkanselitysmallit (vakiointi, kontrollointi, puhdistaminen)

Mitä tekijöitä palkanmuodostusmallissa on huomioitu? https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/sukupuoli_analyysit.html#palkanselitystekijat

Pron laaja kyselyaineisto tarjoaa todella monipuoliset ainekset mallintaa palkkajakauma. Alla on listattu mallin pääasialliset selitysmuuttujat.

• Aika. Palkat muuttuvat ajassa, joten ajallinen siirtymä on joka tapauksessa syytä ottaa huomioon. Monissa malleissapalkkatietoja on korjattu inflaatiokertoimella, joka tyypillisesti poistaa osan
palkkojen aikamuutoksista ja tekevät ne paremmin ajassa vertailtaviksi.

• Sopimus- tai toimialaryhmä

• Työpaikan koko (henkilöstömäärä)

• Työssäkäyntimaakunta

• Sukupuoli.

• Ikä

• Koulutustausta

• Ammattikokemusvuodet

• Työssäolokuukausien määrä (vuoden aikana).

• Työsuhteen muoto (vakinainen, ei vakinainen)

• Nykyisen työsuhteen kesto.

• Tehtäväasema (assistentti, asiantuntija, esimies)

• Onko henkilöstön edustajana (LM,TSV)?

• Onko työ vuorotyötä?

• Työmatkojen määrä

• Oman palkkaluokituksen tunteminen (tietää vs. ei/EOS)

• Työn toteutunut luonne. Työn luonnetta kuvastavat mittarit on rakennettu laajasta joukosta työnkuvainformaatiota. 
• Työn aikatiheysmuuttuja (muodostuu työssäolokuukausista, tehdyn työviikkotyöajan pituudesta ja työpäivän aikana pidettyjen lepotaukojen määrästä (tai sen vähyydestä). 

• Työtoimintojen ja -prosessien volyymi-indeksi

• Erilaisten oppialojen soveltamisvolyymi

• Työn teknisen luonteen mittari

• Mittari, joka kuvaa sitä, että työn sisältö on sekoitus vähän kaikkea

• Aineistona on Pron työmarkkinatutkimuksen 1. osa (2008-).

• Muitakin tekijöitä on mallinnettu, mutta listassa olevat selittävät hyvin palkkojen vaihtelua ja niillä on hyvä "teoreettinen" perustelunsa. Katso myös tilastoja työnkuvien jakaumista. 

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/sukupuoli_analyysit.html
http://javascript:void(0)


Tilastollisissa palkanmuodostusmalleissa (toteutuneilla) työnkuvilla on 
looginen yhteys palkkatasoon, mutta paljon jää vielä selittämättä

Oheisessa mallissa "asiallisia"
vaikutustekijöitä on suuri joukko, 
kuten ikä, työkokemus, työsuhteen
kesto, maantieteellinen alue, 
koulutustausta, työn toteutunut
luonne, työpaikan koko, työviikon
pituus, työssäolokuukauksien
määrä, vuorotyö, työssä
matkustuspäivät ja toimiala.

Epäasiallisia ovat taas sukupuoli, 
työsuhteen tyyppi, joita datalla on 
mitattu (+ paljon muita
ominaisuuksia, joista
havaintodataa ei ole).



Yhteenvetoa palkkausjärjestelmien toimivuudesta ja palkanmuodostuksesta

• A) Kehittäminen: järjestelmien/kulttuurin kyky mitata, analysoida ja perustella palkkoja
on heikohko (tosin tehtävä erittäin vaativa)

• B) Käyttö: järjestelmiä käytetään vaillinnaisesti, esim. tehtävänkuvia tarkistetaan
puolinaisesti, käyttämällä paremmin niistä saataisiin enemmän hyötyä (mm. palkka-
avoimuus ja keskustelukulttuurin lisääminen)

• C) Ylläpito: datan perusteella järjestelmät ovat jäsenten mielestä hieman "rapautuneet", 
missä määrin vanhaa pitäisi ylläpitää?

• Pron mallinnukset väittävät, että joka toisella palkkaluokitus on TVL-asteikolla 1-10 n. +/-
1 asteikkoa väärin (karkea arvio selittämättömän palkkaeron avulla)

• Maakunnittain työnkuvilla yms. vakioitu palkkaero Uusimaa vs. muut maakunnat 5-15 %, 
kuvastaa alueiden elinkustannuseroja (kenties huomioitu palkkausjärjestelmissä?)

• Puhtaista palkkasyrjintätapauksista max. 20 % selittyy sukupuolella, hallitseva osa syntyy
lukuisista muista ominaisuuksista tai tekijöistä, joista osasta on vaikea saada
(objektiivista) dataa (esim. "väärä persoonallisuus", ulkonäkö,..).

• Sukupuolen kohdalla naisten palkkasyrjinnän keskiarvo (8% vakioitu ero) selittyy
enimmäkseen palkkajakauman yläosan epäkohdilla (<= palkka-avoimuus).

• Rikkonainen työsuhde (määräaikaisuus, vuokratyö, nollasopimus) yhdessä alentaa jopa
15 % palkkatasoa (muuten samasta työstä)



• Kuva selittää, miten sukupuolten
välinen raakapalkkaero supistuu
eri palkkajakauman kohdissa, kun
vakioidaan työnkuva- ym. tekijät
otetaan mukaan

• Hallitsevampi osa on kuitenkin
yleinen selittämätön ero
palkkafraktiilien välillä

• Työnkuvien, työaikojen, … data 
pystyy selittämään max. 50 % 
palkkavaihtelusta (hankaluutena
mittaamisen tarkkuustaso)

• Alemmilla palkkatasoilla sp-ero on 
prosentuaalisesti pieni, mutta
kasvaa palkkajakauman yläpäähän
mentäessä (oranssin ja vihreän
käppyrän välinen ero)

• https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/T
EST/plot_genderwage_residana.h
tml

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/plot_genderwage_residana.html




Arvoihin ja asenteisiin vaikuttaa paljon myös
oma tilanne
• Yksilön asenteet eivät ole täysin puhtaita ja ajassa muuttumattomia

("perusluonteita")

• Oma tilanne vaikuttaa osin siihen, millainen ihannemaailmankuva
sopii parhaiten itselleen <= ihanteiden muotoon voi myös vaikuttaa
esim. koulutuksella

• Profilointi, arvojen ja ihanteiden klustereiden selitysmalli: 
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_arvot1.html

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_arvot1.html


Palkkatyytyväisyys lisää tyytyväisyyttä liittoon, https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/JSON/plotfunnel_HVtop_TYYLIIT.html

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/JSON/plotfunnel_HVtop_TYYLIIT.html


Alan huono palkkataso tai palkkapyynnön suuruus on lievä työllistymisen estetekijä



Palataan lopuksi vielä takaisin laajempaan
kehikkoon



(hyvin yksinkertaistettuna...)



Palkka w on monessa roolissa työn ja kulutuksen ketjussa

• Hyödykkeiden kysyntä: 
• A: tarve/välttämättömyys (käyttöarvo), hinta (p), käytettävissä olevat tulot (~w)

• monissa hyödykkeissä saturaatio tulee nopeasti vastaan, vaikka budjetti antaisi myöten
• joihin hyödykkeisiin vaikka olisi haluja, niin ei ole varaa

• B: Tuotteiden ja palveluiden kysyntään voivat yksilöstä riippuen vaikuttaa lisäksi status-arvo, 
eettiset kysymykset (tuotteiden sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus), mainonta, 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus,…
• Joku voi olla valmiit ostamaan vähemmän ja kalliimpaa, jos se on eettisemmin tuotettu, mieti yhteyttä

palkkausjärjestelmään esim: https://www.proliitto.fi/uutiset/talous/tyon-ekologisuuteen-
panostamisesta-osa-palkkaa

• Tuotteen tai palvelun käyttöikä/korjattavuus voi myös vaikuttaa suuresti koettuun käyttöarvoon
(elinkaariajattelu)

• Käyttöarvokokemus on osin hyvin subjektiivista, laadun mittaaminen vaikeata

• Hyödykkeiden tarjonta:
• Tarjontaan vaikuttavat tuotanto- ja jakelutekijät, markkinointi (kysyntätarpeiden analysointi), 

tarjonta riippuu siis mm. työntekijöiden määrästä ja laadusta, tuotantosysteemistä ja 
työvoimakustannuksista (L*w)

• Jos ei ole tarpeeksi käyttöarvokysyntää, niin käytännössä tarjonnan määrä vähenee
• Jos kysyntätarpeita voi muokata, niin hinnan (p) alentaminen on yksi keino, joka tosin

vaikuttaa työntekijöiden palkkoihin (w)
• Digitaalisilla tuotteilla tarjontapotentiaali voi olla rajaton tietotekniikan rajoissa

https://www.proliitto.fi/uutiset/talous/tyon-ekologisuuteen-panostamisesta-osa-palkkaa


Työn kysyntä vs. tarjonta
• Työn kysyntä muuttuu em. tuotteiden ja palvelujen kysynnän mukaan hyvin

nopeastikin
• Tarjonta yleensä muuttuu hitaasti, esimerkiksi osaamisen tai asuinalueen 

kohtaantuminen. Lisäinfran rakentaminen vie aikaa jne.
• Tuotantoteknologia vaikuttaa ihmistyön ja "koneiden" väliseen työnjakoon.
• Tarjonta synnyttää myös kustannusfunktion (työvälineet, teknologia, työntekijät, energia, 

… näiden hinnat x määrä).

• Tietyllä hyödykkeiden kysynnällä ihmistyön kysyntä riippuu tarjolla olevasta
työteon "määrä-laadusta" (= L, koulutus, osaaminen,…) suhteessa palkkatasoihin
(w).
• Palkkatasoon vaikuttaa monet tekijät, viime kädessä työantajan ja työntekijän sopima taso

(organisaation palkkausmallissa).
• Jos palkkataso on liian korkea työantajan maksamaan palkkasumman (w*L) maksimiin, niin

syntyy paine alentaa palkkoja ja/tai vähentää työntekijät (~työtunteja)
• Funktionaalinen tulonjako ja esim. omistajien osinkovaatimukset vaikuttavat tietenkin siihen, 

voidaanko palkkasummakattoa korottaa...
• Pitkällä aikavälillä palkkamenojen ja palkanmaksusta syntyvän tuotantolisäarvon on oltava

tasapainossa. Olennainen vaikeus on yleensä mitata työntekijöiden työn lisäarvoa, esim. 
firman huonot kysyntäsuhdanteet voivat olla seurausta johdon huonoista päätöksistä jne...



Palkka konkretisoituu palkkausjärjestelmäkultuurissa

• Palkan määräytymisfunktio yhdistää työnteon ja työnteon palkka-arvon toisiinsa, mutta
sisältää myös organisaation, toimialan, sektorin jne. palkkastandardeja (Z)

• w= f(L,Z),
• joskin yleensä työn määrää ei kytkejä palkkatasoon (mutta saattaa tulla osin huomioiduksi

epäsuorasti vaatimusluokituksen, heko, palkitsemisten kautta)

• Marxin työnarvoteoria: a) työn panosarvo, b) työn käyttöarvo ja c) työn vaihtoarvo
(palkka)
• Oikeudenmukaisessa järjestelmästä työn vaikeusaste, määrä ja työn tulokset tulisivat korreloida

palkan kanssa (miten?)

• Pron mallinnuksissa ei oleteta, että palkkaus w määräytyisi vain virallisen
palkkausjärjestelmän "läpi", palkoista voidaan sopia kahdenvälisesti jne.

• Palkkausjärjestelmä voi peittää huonommin tai paremmin työn kuvaamisen ja sen
yhteyden palkkaan.

• Hyvä palkkausjärjestelmäkulttuuri tiivistää työn ja palkan välistä mittaamisyhteyttä.

• Palkkausjärjestelmää ei voi eristää ja jäädyttää muusta toimintaympäristöstä, esim. 
kuluttajien käyttäyttäminen muuttaa "kaaviossa" markkinoiden suhteita. Teknologia
muuttaa tuottavuuteen vaikuttavia työtapoja, uusia osaamistaitoja, sisältöjäkin,...

• Palkkausjärjestelmillä on merkittävä tuottavuuspotentiaali.

• Oikeudenmukainen järjestelmä vapauttaa ihmiset parempaan yhteistyöhön.



Jatkopohdintaa: globaalista lokaaliin ja toisinpäin

• Mitä tekijät globaalilla tasolla (valtioiden, kv. toimivien yritysten
väliset taloustekijät) vaikuttavat työntekijöiden palkanmuodostukseen
• palkkataso, palkkojen jakautuminen (suhteelliset palkat)

• Esimerksi, tietyt kv. virtaukset tai voimat kulutusihanteissa ja työehdoissa
(ay-liikkeen joukkovoima) muuttuvat, pysyykö palkkausjärjestelmä
"suojassa"?

• Voimmeko ymmärtää "palkkaolion" (tässä esityksessä merkitty
taloustieteen käyttämällä muuttujalla/symbolilla w (=wage) "liikehdintää" 
kompleksisessa systeemissä, joka usein on huonosti läpinäkyvä?

• Tuottavuus (= työn käyttöarvo / työpanos) syntyy mikrotasolla, mutta myös
makrotasolla (esimerkiksi eettiset vaikutukset), palkka on työn
tuottavuuden mitta, jonka kokonaisvaltaista tuottavuutta on myös hyvä
arvioida

• Tätä ongelma-asetelmaa on syytä jatkaa tutkimuksen ja vaikuttamisen
työssä.



Palkan merkitykset

PALKKA

OSTO-
VOIMA

OIKEUDEN-
MUKAISUUS

STATUS
TYÖ

TUOTTA-
VUUS



Palkkausjärjestelmä laittaa työpaikan ihmiset palkkajonoon



KYSELYLOMAKKEET

• Tammikuun työmarkkinatutkimus (työ ja ansiot)
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/META/tmt116fi_lomake.pdf

• Toukokuun työmarkkinatutkimus (tuottavuus ja hyvinvointi)
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/META/tmt218fi_lomake.pdf

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/META/tmt116fi_lomake.pdf
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/META/tmt116fi_lomake.pdf
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/META/tmt217fi_lomake.pdf
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/META/tmt218fi_lomake.pdf


Linkkejä
• Sektorikohtaiset tilastot laajasti lähes kaikista TMT-mittareista:

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/sector_analysis.html

• Enemmän summamittareita alan samassa kuvassa
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/tsplot_keyvars1.html

• Pron palkka-
analysaattori avaamaan palkkoihin ja palkkausjärjestelmiin vaikuttavia monia relaatiota:
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_palkkamalli1.html

• Mistä työnkuvatekijöistä työtyytyväisyys, palkkaus jne. Syntyy? Entä osaamisvajeet ja osaamisen k
äyttö? https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/plot_pyramid_osaaminen.html

• Pron "palkkanosturi": https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/qregplot_reaalitulot.html

• https://www.proliitto.fi/tutkimus/laskurit-ja-sovellukset

• STTK:n HED-barometri, josta Pron data ao. sovelluksella:
http://node76777-env-4233169.paas.datacenter.fi/Testi/HEDbaro_analysis.html
Huom! Linkkiä ei saa toistaiseksi jakaa liiton ulkopuolelle (STTK:n hallituksen päätös 2019), mutta liiton henkilökunta saa kä
yttää dataa (esim. Twiitata graafeja)

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/sector_analysis.html
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/tsplot_keyvars1.html
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_palkkamalli1.html
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/plot_pyramid_osaaminen.html
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/qregplot_reaalitulot.html
https://www.proliitto.fi/tutkimus/laskurit-ja-sovellukset
http://node76777-env-4233169.paas.datacenter.fi/Testi/HEDbaro_analysis.html


Pron tmt-datan palkkalaskuri (~nosturi)
• https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/qregplot_reaalitulot.html

• Kyse on kehitysversiosta, jota vielä viilaillaan

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/qregplot_reaalitulot.html


Palkkausjärjestelmien erityistä tutkimusraporttipohjaa (aloitettu 2018), vaatii myös
tuottavuuden ym. ymmärtämistä,…, paljon analysoitavaa, jäsentämistä,...

• https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/HTML/palkkausjarjestelmat.html

• http://tiedostot.proliitto.fi/tmt/HTML/tuottavuusvointi_pro.html

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/HTML/palkkausjarjestelmat.html
http://tiedostot.proliitto.fi/tmt/HTML/tuottavuusvointi_pro.html

