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PA L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S

Siivousala Uudellamaalla luokiteltiin viime vuonna työvoiman vaikean saatavuuden alaksi. Tilastot ker-
tovat kuitenkin parantuneesta työvoiman saatavuudesta viime vuosikymmenen puolivälin tilanteeseen 
verrattuna. Työttömien työnhakijoiden määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin on kasvanut ja työpai-
kat ovat täyttyneet entistä nopeammin. Lisäksi siivousalan palkat ovat nousseet selvästi hitaammin 
kuin keskimääräinen ansiotaso. Ammattien luokitteluissa käytettyä tilastollista tietopohjaa onkin pe-
rusteltua laajentaa nykyistä Ammattibarometriä laajemmaksi kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.
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Onko työvoimapula totta?

Siivousalan työvoimapulaa tarkastellaan Palvelualojen ammat-
tiliitto PAMin tilaamassa tutkimuksessa ”Onko työvoimapula 
totta?”, jonka ovat laatineet Palkansaajien tutkimuslaitoksen 
johtaja Seija Ilmakunnas, vanhempi tutkija Ohto Kanninen ja 
tutkijaharjoittelija Tomi Husa. Työttömyyden kasvusta huoli-
matta työnantajat raportoivat edelleen rekrytointivaikeuksista. 
Työvoimapulan kokemuksia on eniten sosiaali- ja terveyssek-
torilla, mutta myös esimerkiksi siivousala luetaan tällä hetkellä 
työvoimapula-ammatteihin. Uudellamaalla siivousala luokitel-
tiin viime vuonna työvoiman vaikean saatavuuden alaksi Uu-
denmaan ELY-keskuksen uuden arvion pohjalta.

Työvoimapulan määrittely ei ole itsestäänselvyys, ja se 
voidaan tehdä menetelmällisesti hyvin monenlaisin tavoin. 
Suomessa ammattien luokittelu työvoimapula-ammateik-
si nojautuu nykyisin Ammattibarometriin. Se perustuu 
TE-toimistojen työvoimaneuvojien laadullisiin arvioihin eri 
ammattien kysyntänäkymistä ja työvoiman saatavuudes-
ta tulevan kuuden kuukauden aikana. Ammattibarometrin 
työvoimapula-ammattien joukko osoittautuu kirjavaksi. 
Useimmissa pula-ammateissa työttömiä työnhakijoita on 
suhteessa hyvin vähän, mutta toisaalta joissakin amma-
teissa työttömiä on selvästi enemmän kuin avoimia työ-
paikkoja. Ammattibarometri ei erottele, onko kysymykses-
sä absoluuttinen puute työnhakijoista vai onko kyse siitä, 
että avoimet työpaikat ja työttömät eivät kohtaa. 

Ammattibarometriin perustuva ammattien luokittelu 
kaipaa rinnalleen myös läpinäkyvämpää tilastopohjaista 
arviointia työmarkkinoiden tilasta. Tässä raportissa tar-
kastellaan esimerkkinä siivousalaa Uudellamaalla. Siinä 
on hyödynnetty tietoja siivousalan työttömien työnhaki-
joiden ja avoimien työpaikkojen suhteesta, avoimien työ-
paikkojen avoinna olon kestosta ja palkkakehityksestä. 

Tarkastelujaksolla työttömien työnhakijoiden määrä 
suhteessa avoimiin työpaikkoihin on kasvanut (vuosina 

2006–2012) ja työpaikat ovat täyttyneet entistä nopeam-
min (vuosina 2006–2011). Lisäksi siivousalan palkat ovat 
nousseet selvästi hitaammin kuin keskimääräinen ansio-
taso. Työmarkkinatilastot eivät näin ollen tue tulkintaa 
alan muuttumisesta työvoimapula-alaksi, sillä ne kerto-
vat pikemminkin parantuneesta työvoiman saatavuudesta 
viime vuosikymmenen puolivälin tilanteeseen verrattuna. 

Työmarkkina-, maahanmuutto- ja koulutuspolitiikan tuek-
si voitaisiin rakentaa laaja-alainen, julkisesti saatavilla oleviin 
aineistoihin perustuva tilastollinen indikaattori, joka kuvaisi 
työmarkkinoiden tilaa ja muutosta entistä moniulotteisem-
min. Isossa-Britanniassa on jo käytössä samankaltainen mit-
taristo. Indikaattori auttaisi tuottamaan vertailukelpoista ja 
objektiivista tietoa eri alojen työmarkkinatilanteesta. 
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