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Puheet Suomen heikentynees-
tä kilpailukyvystä alkoivat 
yleistyä viime vuona. Ai-
empien kokemusten valos-
sa tämä ei ole ollut yllätys. 

Alkaahan kuluvan vuoden syksyllä so-
pimuskierros, joka koskee huomattavaa 
osaa suomalaista palkansaajaväestöä. 
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on 
perinteisesti pitänyt huolen siitä, että 
kilpailukyvyn heikkeneminen on esillä 
ennen palkkaneuvottelujen käynnisty-
mistä. Tämän artikkelin lopussa oleva 
liite kertoo tarkemmin hinta- ja kustan-
nuskilpailukyvyn määrittelystä.1

EK:n edustajat ovat lukuisissa pu-
heenvuoroissaan korostaneet Suomessa 
solmittujen palkkaratkaisujen kalleutta 
keskeisenä syynä hintakilpailukyvyn 
heikkenemiseen. Erityishuomion on 
saanut osakseen ennen kansainvälistä ta-
louskriisiä vuonna 2007 käyty liittokoh-
tainen sopimuskierros ja sen yhteydessä 
solmitut palkkasopimukset. 

Koska kilpailukyky on suhteellinen 
käsite, Suomessa tehdyt palkkaratkaisut 
eivät yksistään määrää maamme vienti-
teollisuuden kilpailukykyä. Vertailukoh-
daksi on yleensä otettu naapurimaamme 

Romuttivatko kalliit palkkaratkaisut 
kilpailukykymme?

Suomen vientiteollisuudessa euroaikakaudella solmitut palkkaratkaisut eivät ole heikentäneet kil-
pailukykyä. Tehdasteollisuuden sopimuskorotukset Saksassa ja Suomessa ovat olleet suunnilleen 
yhtä suuria. Siksi kilpailukykyretoriikka, joka perustuu kalliiden palkkaratkaisujen korostamiseen, ei 
perustu tosiasioihin. Toteutuneet palkat ovat kuitenkin nousseet Suomessa nopeammin kuin Sak-
sassa. Eron keskeinen syy voi olla sopimusjärjestelmien erilaisuus. Saksassa sopimusjärjestelmä on 
muuttunut rajusti. Palkoista sopiminen on hajautunut, mikä on merkinnyt yrityskohtaisen palkoista 

sopimisen yleistymistä työehtosopimusten kattavuuden ja yleissitovuuden kustannuksella.   
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Ruotsi ja Saksa, joka on tärkein kauppa-
kumppanimme. Lisäksi se kuuluu Suo-
men tavoin talous- ja rahaliitto EMUun. 

Yhteinen raha tekeekin Suomen ja 
Saksan välisistä taloudellisista siteistä 
Suomen ja Ruotsin välisiä siteitä tiu-
kemmat. Toisin kuin Suomen ja Ruotsin 
väliseen hintakilpailukykyyn Saksan ja 
Suomen väliseen hintakilpailukykyyn 
eivät vaikuta valuuttakurssin vaihtelut. 
Jos kilpailukyvyn heikentymistä koros-
tavissa puheenvuoroissa painotetaan 
palkkaratkaisujen vaikutuksia, tukea 
väitteelle tulisikin saada erityisesti Sak-
sassa ja Suomessa euroaikana tehdyistä 
palkkaratkaisuista. Niiden olisi pitänyt 
olla Suomessa selvähkösti kalliimpia. 

Tarkastelen tässä kirjoituksessa, min-
kälaisiin sopimuskorotuksiin Saksassa ja 
Suomessa on päädytty euroaikakaudella. 
Vaikka hintakilpailukykyyn vaikuttavat 
muutkin tekijät kuin palkat - erityisesti 
työn tuottavuus - pelkkien palkkojenkin 
vertaaminen on hyödyllistä.2

Tässä kirjoituksessa korostan yhtä 
seikkaa: palkankorotusten suuruutta 
luonnehdittaessa on tehtävä ero työeh-
tosopimuksissa sovittujen palkankoro-
tusten ja toteutuneen keskimääräisen 

palkkakehityksen välillä. Toteutuneesta 
palkkakehityksestä ei voi suoraan päätel-
lä sopimuskorotusten suuruutta, koska 
yritysten maksamat palkankorotukset 
ovat voineet poiketa työehtosopimuksiin 
kirjatuista. 

Toteutuneet palkankorotukset 
ovat saattaneet ylittää tai 
alittaa työehtosopimusten 

mukaiset korotukset.

Ero saattaa kuvastaa sopimusjärjestel-
män vaikutusta. Joissakin maissa to-
teutunut keskiansioiden nousu voi olla 
työehtosopimuksiin kirjattua suurempi, 
kun taas joissakin maissa voidaan poiketa 
alaspäin. Verratessani Suomen ja Saksan 
palkkakehitystä kiinnitän erityishuomion 
Saksassa tapahtuneeseen sopimusjärjes-
telmän muuttumiseen ja sen vaikutuksiin 
saksalaiseen palkkakehitykseen. Tähän 
suomalaiset keskusteluasetelmat anta-
vat hyvän syyn. Ajaahan EK avoimesti 
ns. Saksan mallin tuomista Suomeenkin. 
Sen oleellisia osia ovat työehtosopimus-
ten yleissitovuudesta ja kattavuudesta 



�T&Y�talous ja yhteiskunta�1 | 2013�33

Pekka Sauramon 
mielestä kilpailukyky-

retoriikka, joka perustuu 
kalliiden palkkaratkai-
sujen korostamiseen, ei 

perustu tosiasioihin.



34�T&Y�talous ja yhteiskunta�1 | 2013

tinkiminen sekä mahdollisuus poiketa 
yritystasolla työehtosopimuksista alas-
päin, eli ns. toisin sopiminen.

Suomen ja Saksan jäsenyyttä EMUssa 
ei pidä unohtaa keskusteltaessa maiden 
välisestä kilpailukyvystä ja erilaisten so-
pimusjärjestelmien vaikutuksesta siihen. 
Jos erilaiset sopimusjärjestelmät johta-
vat EMU-maissa erilaiseen palkkakehi-
tykseen, se saattaa johtaa kilpailukyvyn 
heikkenemiseen ja paineisiin muuttaa 
järjestelmää joissakin maissa. Koska 
Saksa on EMUn ydinmaa, muutokset sen 
sopimusjärjestelmässä eivät voi olla nä-
kymättä muutospaineina naapurimaissa. 
Siksi tarkastelen lähemmin Saksaa muu-
tospaineiden synnyttäjänä. 

OVATKO SOPIMUSKOROTUKSET 
MURENTANEET KILPAILUKYKYÄMME?   
EMU-maiden palkkavertailujen tyypil-
linen johtopäätös on se, että palkat ovat 
euroaikana nousseet vähiten Saksassa. 
Siten Suomikin kuuluu vertailuissa mai-
hin, joissa palkat ovat nousseet enemmän 
kuin Saksassa. Toisaalta nopea tuotta-
vuuden kasvu Suomessa on muodostanut 
vertailuissa hintakilpailukykyä paranta-
van vastavoiman (esim. Sauramo 2011).   
Näissä tarkasteluissa, tehtiinpä ne sitten 
koko kansantalouden tai hintakilpailu-
kyvyn kannalta oleellisimman tehdaste-
ollisuuden osalta, verrataan tavallisesti 
toteutuneita palkkoja eikä sopimuspalk-
koja. Jos kuitenkin halutaan tietoa eri 
neuvottelukierrosten vaikutuksista kil-
pailukykyyn, vertailuissa tulisi lähteä 
liikkeelle sopimuskorotuksista.

Tällaisissa tehdasteollisuuden sopi-
muskorotuksia kuvaavissa analyyseissa 
Suomi on maa, jonka sopimuskorotukset 
kuuluvat Saksan ohella vertailuryhmän 
alhaisimpiin (kuvio 1). Ajanjaksolla 2001-
2010 sopimuskorotukset olivat tehdas-
teollisuudessa Saksassa ja Suomessa 
suunnilleen yhtä  isoja. Suurimpia ne 
olivat Portugalissa. Kun tarkastellaan 
sopimuskorotuksia koko kansantaloudes-
sa, vertailutulos muuttuu jonkin verran. 

VUOSINA 2001–2010 TEHDASTEOLLISUUDEN 
SOPIMUSKOROTUKSET OLIVAT SUUNNILLEEN  

YHTÄ SUURIA SUOMESSA JA SAKSASSA.

Kuvio 1. Sopimuspalkkojen kehitys yhdeksässä EU-maassa 2001-2010, 2000=100.

Lähde: TURI-verkoston tietokanta sopimuspalkoista. 

Kuvio 2. Sopimuskorotukset ja keskiansioiden muutokset (%) Suomessa ja Saksassa 2001-2011: 
tehdasteollisuus.

Lähde: TURI-verkoston tietokanta (Saksan ja Suomen tilastokeskukset). Huomautus: Kuviosta 1 poiketen kuvioon on 
lisätty luvut myös vuodelta 2011, koska Saksan ja Suomen osalta ne ovat jo tiedossa.

Saksan etumatka sopimuskorotusten 
pienuudessa kasvaa, ja Suomi putoaa 
vertailussa neljänneksi.3

Sopimuskorotukset ovat olleet Suo-
messa tehdasteollisuudessa matalam-
pia kuin muualla kansantaloudessa eli 
lähinnä palvelualoilla, julkinen sektori 
mukaan luettuna. Koko kansantaloutta 

tarkasteltaessa ero Suomen ja Saksan 
välillä on näkyvä. Ajanjaksolla 2001-
2010 eroa kertyi noin 6 prosenttia eli 
0,6 prosenttiyksikköä vuodessa. Vaikka 
Saksassa sopimuskorotukset tehdaste-
ollisuudessa ovat olleet Suomen ohella 
kaikkein matalimpia, muilla toimialoilla 
ero on vieläkin selvempi. Saksassa sopi-
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Kuvio 3. Liukumat Suomen ja Saksan tehdasteollisuudessa 2001-2011.

Lähde: TURI-verkoston tietokanta (Saksan ja Suomen tilastokeskukset).

muskorotukset koko kansantaloudessa 
ovat olleet selvähkösti tehdasteollisuu-
dessa toteutuneita pienempiä. Vertailun 
toinen ääripää on Espanja, jossa muilla 
toimialoilla (palvelualoilla ja erityisesti 
rakentamisessa) sopimuskotukset ovat 
olleet selvästi teollisuuden sopimusko-
rotuksia suurempia.  

Kuvion 1 antama perusviesti on ilmei-
nen: Suomen vientiteollisuudessa euro-
aikana solmitut työehtosopimukset eivät 
ole sisältäneet korkeampia sopimusko-
rotuksia kuin Saksassa. Koko kansanta-
louden tarkastelu antaa jonkin verran 
erilaisen tuloksen, mutta kilpailukyky-
tarkasteluissa tärkeimpiä ovat sopimus-
korotukset vientiteollisuudessa. Siten 
kilpailukykyretoriikka, joka perustuu 
kalliiden palkkaratkaisujen korostami-
seen, ei perustu tosiasioihin. 

MITEN TOTEUTUNEET 
PALKANKOROTUKSET OVAT 
 ERONNEET SOPIMUSKOROTUKSISTA?
Koska toteutuneet palkankorotukset an-
tavat sopimuskorotuksiin perustuvasta 
vertailusta poikkeavan kuvan Suomen 
ja Saksan välisistä kehityseroista, sopi-
muskorotusten merkitys keskimääräisen 
palkkakehityksen muovaajana on näissä 
maissa ollut erilainen. Samansuuruiset 
sopimuskorotukset ovat johtaneet erilai-
seen keskiansiokehitykseen. Tämä näh-
dään kuviosta 2 (ks. myös Bispinck ja 
Schulten 2012; Sauramo 2012).

Koska sopimuskorotukset ovat olleet 
ajanjaksolla 2001-2010 suunnilleen 
samansuuruisia, niitä kuvaavat sarjat 
kehittyvät samansuuntaisesti. Talous-
kriisiä edeltänyt liittokierros ei johtanut 
Suomessa Saksaa oleellisesti korkeam-
piin sopimuskorotuksiin tehdasteolli-
suudessa. Suomessa sopimuskorotusten 
suuruus oli vuonna 2008 3,5 prosenttia 
ja vuonna 2009 3,3 prosenttia. Saksassa 
sopimuskorotukset olivat molempina 
vuosina suuruudeltaan 3 prosenttia. 
Vuosina 2010 ja 2011 sopimuskorotuk-
set olivat Saksassa Suomea suurempia. 

Toteutuneet keskiansiot ovat kuiten-
kin kehittyneet Suomessa ja Saksassa 
selvästi eri lailla. Suomessa toteutunei-
den keskiansioiden nousuvauhti on ollut 
tehdasteollisuudessa sopimuskorotusten 
nousua ripeämpää vuotta 2009 lukuun 
ottamatta koko ajan. Saksassa kehitys on 
ollut aivan toisenlaista. Siellä toteutunut 
keskiansioiden nousu on ollut sopimus-
korotuksia pienempi koko ajan vuosia 
2003, 2010 ja 2011 lukuun ottamatta. 
Tuore suunnan muuttuminen on huo-
mionarvoinen seikka. 

Siten palkkaliukuma eli toteutuneiden 
keskiansioiden muutosten ja sopimusko-
rotusten välinen erotus on Suomen teh-
dasteollisuudessa ollut lähes koko ajan 
positiivinen ja Saksassa negatiivinen 
(kuvio 3).4 

Suomessa palkkaliukumat ovat perin-
teisesti myötäilleet suhdanteita. Nou-
sukaudella työntekijät saivat palkanli-
siä, jotka saattoivat jäädä pysyväksikin 
osaksi palkkaa. Nykyään tulospalkkauk-
sen merkityksen kasvaessa myötäsyk-
lisyys on säilynyt, mutta ainakin osasta 
palkanlisiä on saattanut tulla tilapäisiä. 
Tätä kuvastaa esimerkiksi se, että talous-

kriisivuonna 2009 toteutuneet palkat 
nousivat Suomessa sopimuskorotuksia 
vähemmän vakuutus- ja rahoitustoimin-
nassa, jossa tulospalkkauksen merkitys 
on keskimääräistä suurempi (Sauramo 
2012). Suomessa myös erilaisten ikälisä-
järjestelmien käyttäminen on saattanut 
nostaa keskiansioita sopimuskorotuksia 
enemmän erityisesti julkisella sektorilla. 
Ei kuitenkaan pidä unohtaa suomalaisen 
sopimusturvan merkitystä. Suomessa 
työntekijät ovat yleensä saaneet vähin-
tään sen, mitä työehtosopimuksiin on 
kirjattu. Tämä on ollut seurausta mm. 
työehtosopimusten laajasta kattavuu-
desta ja yleissitovuudesta.  

MIKÄ SELITTÄ Ä SAKSAN KEHITYSTÄ?
Saksa poikkeaa Suomesta selvästi. 
Saksassa sopimusjärjestelmä on ollut 
1990-luvun puolivälistä lähtien muu-
toksen kourissa. Kehityksen suunta on 
ollut kohti hajautettua palkanmuodos-
tusta, mikä on merkinnyt yrityskohtaisen 
palkoista sopimisen yleistymistä työeh-
tosopimusten kattavuuden ja yleissito-
vuuden kustannuksella. Muutokset ovat 
myös johtaneet järjestäytymisasteen 

”TALOUSKRIISIÄ EDELTÄNYT LIITTOKIERROS EI JOHTANUT SUOMESSA 
SAKSAA OLEELLISESTI KORKEAMPIIN SOPIMUSKOROTUKSIIN 

TEHDASTEOLLISUUDESSA.”
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alenemiseen ja ay-liikkeen neuvottelu-
voiman laskuun (Bispinck ja Schulten 
2011). Saksassa tapahtuneet muutokset 
ovat olleet eurooppalaisessa vertailussa 
poikkeuksellisen rajuja (Keune 2011).

Saksassa toisin sopimisen 
yleistyminen on mahdollistanut 

negatiiviset palkkaliukumat. 

Saksalaisen sopimusjärjestelmän voi-
makkaaseen murrokseen on myös liit-
tynyt ns. toisin sopimisen yleistyminen. 
Yrityskohtaisen palkoista sopimisen 
yleistymiseen on liittynyt mahdollisuus 
poiketa aiempaa helpommin työehtoso-
pimuksiin kirjatuista palkoista, eli ns. 
avaamislausekkeiden käyttö palkoista 
sovittaessa on yleistynyt. Avaamislau-
sekkeet koskevat esimerkiksi palkkoja, 
peruspalkkaa ja bonuksia sekä työaikaa 
(Bispinck ja Schulten 2011).

Palkkoja koskeva lauseke mahdollistaa 
peruspalkkojen tai bonusten alentamisen 
tietyksi ajaksi tai sopimuskorotusten lyk-
käämisen, vähentämisen tai jopa niiden 
maksamatta jättämisen. Joissakin tapa-
uksissa lausekkeiden käyttö on rajoitet-
tu tilanteisiin, joissa yritys on vakavissa 
taloudellisissa vaikeuksissa, esimerkiksi 
joutumassa konkurssiin. Toisinaan niitä 
voidaan käyttää yleisimpiin tarkoituksiin, 
esimerkiksi kilpailukyvyn parantami-
seen. Työaikoja koskeva lauseke mah-
dollistaa viikkotyöajan lyhentämisen tai 
pidentämisen palkkoja muuttamatta. 

Vaikka toisin sopiminen alkoi yleistyä 
jo 1990-luvulla, sen merkitys alkoi kasvaa 
erityisesti viime vuosikymmenen puolivä-
lissä. Tuolloin yrityksissä paranivat mah-
dollisuudet käyttää avaamislausekkeita 
myös oloissa, jolloin ne eivät olleet vaka-
vassa taloudellisessa kriisissä. Halu paran-
taa yrityksen kilpailukykyä saattoi riittää 
syyksi avaamislausekkeiden käyttöön.

Vaikka Saksassa tapahtuneen sopi-
musjärjestelmän muutoksen vaikutuksia 

saksalaisten palkkatyöläisten keskiansi-
oiden kehitykseen onkin vaikea arvioida, 
se on erittäin todennäköisesti yksi syy 
kuviossa 2 näkyvään keskiansioiden so-
pimuskorotuksia hitaampaa kehitykseen 
(Bispinck ja Schulten 2011). Siten erot 
sopimusjärjestelmissä voivat olla keskei-
nen selitys palkkaliukumien erilaiselle 
kehitykselle Suomessa ja Saksassa.5

Saksan kehityksessä ajanjakso 2009-
2011 on selvästi poikkeuksellinen. 
Kriisivuonna 2009 keskiansiot laski-
vat selvästi, mutta elpymisen alettua 
keskiansiotkin kääntyvät nousuun. 
Keskiansioiden lasku johtuu erittäin 
todennäköisesti sekä palkanerien (pe-
ruspalkan ja muiden erien) laskusta että 
keskimääräisen työajan lyhentymisestä 
johtuvasta kokonaispalkan pienentymi-
sestä (ks. Bispinck ja Schulten 2012, 
18). Sen tähden lasku voi kuvastaa myös 
avaamislausekkeiden käyttöä. 

EMU LUO PAINETTA SUOMALAISEEN 
SOPIMUSJÄRJESTELMÄ ÄN 
Euroalueen kriisin ytimessä olevat maat, 
esimerkiksi Kreikka, Espanja ja Portu-
gali, käyvät parhaillaan läpi ankaraa so-
peuttamiskuuria, jonka arkkitehtinä on 
toiminut Euroopan komission, Euroopan 
keskuspankin ja Kansainvälisen valuut-
tarahaston muodostama Troikka. Kuurin 
keskeisenä tavoitteena on näiden maiden 
kilpailukykyjen parantaminen. Koska 
mailla ei ole omaa valuuttaa, joka voisi 
devalvoitua, kilpailukyvyn parantamisen 
täytyy perustua sisäiseen devalvaatioon 
eli palkkojen alentamiseen. Palkkojen 
alentamisen mahdollistaminen on yksi 
syy siihen, miksi Troikan sopeuttamis-
ohjelmiin sisältyy kriisimaiden sopi-
musjärjestelmiä oleellisesti muuttavat 
työreformit (ks. Cruces et al. 2012).

Suomi ei ole kriisimaa, mutta se on 
osa euroaluetta. Nykyisten kriisimai-
den tapaan Suomen kilpailukyky ei voi 
heiketä oleellisesti suhteessa euroalueen 
ydinmaahan Saksaan aiheuttamatta Suo-

SAKSAN PALKKASOPIMUSJÄRJESTELMÄN 
MUUTOKSET HEIJASTUVAT PAINEINA EUROMAISSA, 

MYÖS SUOMESSA.
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messa kokonaistaloudellisia ongelmia 
ja palkkakustannusten sopeuttamistar-
vetta. Suomen kannalta – ja erityisesti 
suomalaisen ay-liikkeen kannalta - tarve 
ylläpitää hintakilpailukykyä suhteessa 
Saksaan muodostuu haasteelliseksi, jos 
Saksassa matalat palkankorotukset joh-
tuvat pohjimmiltaan sellaisesta sopi-
musjärjestelmän muutoksesta, jota voi 
luonnehtia ay-liikkeen näkökulmasta 
heikennykseksi.

Perusongelma on se, että yhteinen raha 
välittää euroalueen ydinmaassa Saksassa 
tapahtuvat sopimusjärjestelmän muutok-

set muutospaineina euroalueen muihin 
maihin, myös Suomeen. Oman rahan 
oloissa hintakilpailukykyongelmat ja 
niitä kuvastavat vaihtotaseongelmat pur-
kautuvat lopulta valuuttakurssin muu-
tokseen eli kilpailukykyongelmista kär-
sivän maan valuutan devalvoitumiseen. 
Jos puskuria eli omaa valuuttaa ei ole, 
sopeutumispaineet kohdistuvat täysillä 
palkkoihin ja sopimusjärjestelmään. Täs-
tä nykyiset kriisimaat ovat esimerkkejä.   

Kilpailukykykäsitteitä käyttämällä 
Saksassa tapahtunutta sopimusjärjes-
telmän muutosta voi pitää reaalisen kil-

pailukyvyn parantumisena saksalaisten 
yritysten kannalta. Se voi periaatteessa 
johtaa myös hintakilpailukyvyn paran-
tumiseen, vaikka sopimuskorotukset sen 
euroalueella sijaitsevissa naapurimaissa 
olisivat yhtä suuria. Tästä Suomi–Saksa 
-vertailu on esimerkki. 

ENTÄ TULEVAISUUS?  
On ymmärrettävää, että EK tavoittelee 
Saksan mallin kaltaista sopimusjärjes-
telmän muutosta Suomessakin. Kuten 
edellä nähtiin, sopimuskorotukset ei-
vät ole Suomessa olleet suurempia kuin 

JOS SOPIMUSJÄRJESTELMÄN HEIKENNYKSET TOTEUTUVAT KAIKISSA 
EUROMAISSA, KILPAILUKYKY EI PARANE MUTTA TYÖEHDOT HUONONEVAT.
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Saksassa. Toteutuneitten keskiansioiden 
muutoksissa kuitenkin on ollut eroja, ja 
yksi oleellinen kehityseroja selittävät 
tekijä on erittäin todennäköisesti ollut 
ero sopimusjärjestelmissä. Saksassa so-
pimusjärjestelmän muutokseen on liit-
tynyt ay-liikkeen vaikutusvallan vähen-
tyminen, joka myös sopii suomalaisille 
työnantajajärjestöille.

Eurooppalaisen ay-liikkeen kannalta 
Saksan sopimusjärjestelmän nykytila 
muodostaa hankalan haasteen. Muutos-
paineisiin voidaan reagoida sallimalla 
vastaavat muutokset esimerkiksi Suo-
messa. Toisaalta jos heikennykset to-
teutetaan muissakin euromaissa, eivät 
euroalueella toimivat yrityksetkään hyö-
dy muutoksesta kilpailukyvyn parane-
misena. Lopputulos on palkkatyöläisten 
työehtojen huonontuminen euroalueella 
toimivien yritysten keskinäisen kilpailu-
kyvyn pysyessä ennallaan. Muutos ei olisi 
huomattava parannus edes suomalaisen 
vientiteollisuuden kilpailukyvyn ja työl-
lisyyden kannalta. 

Suomessa keskustelu sopimusjärjes-
telmämme muutostarpeista on toden-
näköisesti vasta aluillaan. Jos lähdetään 
siitä, että Suomen EMU-jäsenyys on ehkä 
tärkein muutospaineen synnyttäjä, kes-
kustelu ei lopu alkuunsa. Yhteisen rahan 
synnyttämä paine suomalaista neuvot-
telujärjestelmää kohtaan osoittaakin, 
kuinka tiiviisti yhteinen raha on liittänyt 
euroalueen maat ja myös niiden palkan-
saajat yhteen.

Kriisimaissa parhaillaan toteutetta-
viin työreformeihin on helppo suhtau-
tua siten, että onneksi ne eivät kosketa 
meitä. Mekään emme kuitenkaan pääse 
pakoon yhteisen rahan mukanaan tuomia 
palkkoihin ja kilpailukykyyn vaikuttavia 
sopeuttamistapoja. Ne ovat Suomelle ja 
kriisimaille yhteisiä. Toisin kuin kriisi-
maissa Suomessa on kuitenkin toistaisek-
si selvitty vähällä. Â

 
Viitteet

1 Liite: Hinta- ja kustannuskilpailukyky.

Kun ekonomistit puhuvat hinta- tai kustannus-

kilpailukyvystä, heillä on mielessään suhteelliset 

hinnat tai suhteelliset yksikkötyökustannukset 

verrattuna kilpailijamaihin mitattuna samassa 

valuutassa.  Kun merkitsemme K = hintakilpailu-

kyky, E = valuuttakurssi (so. paljonko euroja saa 

ulkomaanvaluutoilla), P* = ulkomainen hintataso 

ja P = kotimainen hintataso, niin kilpailukyvyn 

määritelmä on

K = EP*/P

Tässä pitää valita "ulkomaat" jollakin sopivalla 

tavalla - joku kokoelma tärkeimpiä kilpailija-

maita - ja muodostaa niiden valuuttakursseista 

ja hintaindekseistä vastaavat "ulkomaiden" 

valuuttakurssi- ja hintaindeksit. Yleensä tarkastelu 

rajataan teollisuustuotteisiin, jotka ovat selvimmin 

altistuneita kansainväliselle kilpailulle. Määritel-

män mukaan kotimaanvaluutan heikkeneminen 

eli devalvoituminen (E:n nousu) ja ulkomaisten 

tuotteiden kallistuminen kotimaisia nopeammin 

(P*:n nousu P:tä nopeammin) parantavat hinta-

kilpailukykyä, so. halventavat kotimaisia tuotteita 

verrattuna ulkomaisiin tuotteisiin.

Tätä yksinkertaista kaavaa voidaan purkaa auki 

seuraavasti. Oletetaan, että sekä kotimaassa että ul-

komailla yritykset noudattavat ns. täyskustannus-

hinnoittelua, jossa ne lisäävät jonkin marginaalin 

m työvoimakustannustensa päälle. Kun työvoi-

makustannukset tuoteyksikköä kohti ovat WN/Q, 

missä W = työtunnin kustannus ja N = työtuntien 

määrä sekä Q = tuotannon määrä, niin

P = (1+m)(WN/Q) ja P* = (1+m)(W*N*/Q*),

missä tähti* viittaa edelleen ulkomaihin ja yksin-

kertaisuuden vuoksi on oletettu marginaali m sa-

maksi kaikkialla (senkin muutoksia voitaisiin toki 

tarkastella). Koska työn tuottavuus = Q/N = q, niin 

P = (1+m)(W/q) ja P* = (1+m)(W*/q*)

ja

K = E(W*/q*)/(W/q)

Kilpailukykyä siis parantaa

• kotimaanvaluutan heikkeneminen eli deval-

voituminen

• kotimaisten palkkojen ulkomaita hitaampi 

nousu (tai nopeampi alentaminen)

• kotimaisen työn tuottavuuden ulkomaita 

nopeampi nousu.

Se, että kyse on itse asiassa suhteellisista yksikkö-

työkustannuksista, valkene, kun palautamme yo. 

kaavan muotoon

K = E(W*N*/Q*)/(WN/Q).

— Heikki Taimio —

2 Artikkeli perustuu tuloksiin, joita saatiin 

EU-rahoitteisessa kymmenen EU-maan 

sopimuspalkkojen mittaamista ja kehitystä 

tarkastelevassa CAWIE-projektissa (Collectively-

Agreed Wages In Europe). Maat olivat 

Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, 

Italia, Itävalta, Portugali, Ranska, Saksa ja Suomi. 

Projektin toteuttivat viime vuonna TURI-

verkostoon (Trade Union related Research 

Institutes) kuuluvat tutkimuslaitokset ja -yksiköt. 

Maaraportit ovat imuroitavissa osoitteesta http://

hiva.kuleuven.be/nl/extra/CAWIE2_20121207.

php. 

3 CAWIE-projektin yksi tulos oli se, että 

sopimuskorotuksia mitataan eri maissa eri tavoin. 

Se ei kuitenkaan ollut ylivoimainen este riittävän 

luotettavan kuvion 1 mukaisen vertailuasetelman 

muodostamiselle.    

4 Sopimuskorotusten ohella myös keskiansioita 

mitataan eri maissa eri tavoin. Tämä tulee pitää 

mielessä vertailujen tuloksia tulkittaessa.

5 Eroja voivat toki selittää myös erot 

mittaamistavoissa.




