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Työttömyys korjaantuu hitaasti
Työmarkkinat
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 »  Koronakriisi ei johtanut massatyöttömyyteen Suomessa
 »  Työttömyys ei alene nopeasti
 » Ansiokehitys jää maltilliseksi 

Suomen työmarkkinat saivat voimakkaan iskun vii-
me kevään aikana, ja koronakriisi vaikuttaa nega-
tiivisesti työllisyyskehitykseen koko loppuvuoden 

ajan. Suomi välttyy 1990-luvun lamaa muistuttavalta 
massatyöttömyydeltä. Työttömyyden alentuminen vie 
kuitenkin aikaa. 

KORONAKRIISI KIIHDYTTÄÄ 
TYÖMARKKINOIDEN 
RAKENNEMUUTOSTA 

Koronakriisin työllisyysvaikutukset eivät jakaudu 
tasan kaikkien toimialojen, yritysten ja ammat-
tiryhmien välillä. Alentunut kysyntä vaikuttaa 

etenkin niihin toimijoihin, joiden suhteellinen kilpai-
lukyky ja tuottavuus olivat heikkoja jo ennen kriisiä. 
Tämän vuoksi Suomen työmarkkinoilta poistuu kriisin 
seurauksena etenkin alhaisen tuottavuuden yrityksiä. 
Näiden yritysten työntekijät ovat todennäköisesti keski-
määräistä alhaisemmin kouluttautuneita ja iäkkäämpiä.

Koronakriisin erityinen piirre on se, että se toden-
näköisesti vauhdittaa uusien teknologisten ratkaisujen 
käyttöönottoa yrityksissä, lisäten lopulta tuottavuutta 
kansantalouden tasolla. Tämä mitä luultavimmin muut-
taa työn kysyntää suuntaan, joka näkyi jo ennen kriisiä 
työvoimapulana. Uusi teknologia lisää etenkin erityistä 

osaamista omaavien työntekijöiden tarvetta, kun tekno-
logia luo kokonaan uusia palveluja, samalla osin korva-
ten vanhoja alhaiseen osaamiseen nojaavia työnkuvia.  

TOIMIALAKOHTAISET 
TYÖLLISYYSRISKIT OLEMASSA

Koronakriisin toimialakohtaiset työllisyysriskit 
liittyvät etenkin palvelusektoriin ja telakkateol-
lisuuteen. Ei ole selvää, koska monet palvelu-

sektorin toiminnot kuten ravintola- ja matkailupalvelut 
palaavat normaaliin. Pitkittyessään matkailuun koh-

TYÖMARKKINOIDEN KESKEISET LUVUT 

2020e 2021e 2022e
Työttömyysaste (%) 8,3 7,8 7,3
Työllisyysaste (%) 71,5 72,0 72,5
Ansiotasoindeksi (%) 1,6 2,3 1,8
Palkansaajien työtunnit  
(Kansantalouden tilinpito)

 
-3,5

 
1,0 1,5

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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TYÖTTÖMYYS- JA TYÖLLISYYSASTE 2009–2022
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JA LIUKUMAT 2009–2022

dentuvat rajoitukset supistavat merkittävissä määrin 
palvelualan työvoimavaltaisten yrityksien työllisyyttä. 
On myös suurta epävarmuutta siitä, realisoituvatko te-
lakkateollisuuden risteilijätilaukset, joilla on merkittävä 
suora ja välillinen vaikutus Lounais-Suomen työllisyys-
kehitykseen.

Oletamme, että suhdannepolitiikka onnistuu peh-
mentämään merkittävästi työmarkkinoille kohdentuvaa 
iskua ja pahimmat toimialakohtaiset riskit eivät realisoi-
du. Arvioimme työttömyysasteen nousevan tänä vuonna 
8,3 prosenttiin ja laskevan 7,8 prosenttiin vuonna 2021. 
Työllisyys alkaa korjaantua viiveellä suhteessa talouden 
kasvuun, ja arvioimme työttömyyden laskun olevan hi-
dasta kohtaanto-ongelman takia.

ANSIOTASON KEHITYS MALTILLISTA

Arvioimme ansiotasoindeksin nousevan 1,6 pro-
senttia tänä vuonna ja 2,3 prosenttia vuonna 2021. 
Sopimuspalkkojen korotukset kumuloituvat vuo-

delle 2021, koska korotukset eivät tule voimaan vuoden 
alusta. On todennäköistä, että myös vuodelle 2022 neu-
voteltavat sopimukset eivät ala vuoden alusta. Ansiota-
son kehitys jää näkemyksemme mukaan maltilliseksi, 
kun oletamme liukumien noudattavan kahden edellis-
vuoden keskimääräistä kehitystä. 


