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 »  Tehdyt työtunnit lisääntyvät ripeästi
 »  Työn tuottavuuden kasvu on maltillista
 »  Kuumenevilla työmarkkinoilla liukumat kohottavat ansioita

TYÖMARKKINAT OVAT TOIPUMASSA 
JA SOPEUTUMASSA

Suomen työmarkkinat alkavat toipua koronan aihe-
uttamasta taantumasta. Korona käynnisti myös ns. 
allokaatioshokkien sarjan: työntekijät joutuivat etsi-

mään uusia työpaikkoja kun isoja osia taloudesta joudut-
tiin sulkemaan ja  joillakin aloilla työvoiman kysyntä sa-
maan aikaan jopa lisääntyi. Sopeutuminen tästä shokista 
on alkanut, mutta jatkuu vielä tämänkin vuoden jälkeen. 
Sopeutuminen edellyttää entistä vilkkaampaa työvoiman 
liikkuvuutta. Kohtaanto-ongelmat ovat väistämättömiä. 
Työvoimapulaa esiintyy monilla aloilla, alueilla ja ammat-
tiryhmissä, mutta sen vahvuus vaihtelee merkittävästi.

TYÖN TUOTTAVUUS JATKAA 
HITAAN KASVUN URALLA

Tehtyjen työtuntien, työllisyyden ja työttömyyden 
kehitys riippuu ennen kaikkea tuotannon kehi-
tyksestä, joka puolestaan riippuu kotimaisista ja 

ulkomaisista kysyntätekijöistä. Lisäksi asiaan vaikuttaa 
työn tuottavuuden kasvu. Mitä nopeampaa työn tuotta-
vuuden kasvu on, sitä vähemmän tuotannon kasvu johtaa 
työmarkkinoiden kuumenemiseen. Työn tuottavuuden 

kasvu on ollut Suomessa, Yhdysvalloissa ja useimmissa 
muissa kehittyneissä maissa jo useiden vuosien ajan ta-
vallista hitaampaa. 

Yhdysvaltojen yrityssektorilla on ollut koronan aika-
na nähtävissä merkittävää tuottavuuskasvun kiihtymistä. 
Kyse näyttäisi kuitenkin olevan väliaikaista kasvusta, joka 
johtuu siitä, että matalan tuottavuuden työntekijöitä on 
jäänyt työttömäksi ja siksi jäljelle jäävien keskimääräinen 
tuottavuus on kohonnut. Kun työttömät palaavat töihin, 
Yhdysvaltojen tuottavuuskasvu palaa aikaisemmalle hi-
taan tuottavuuskasvun uralle. Korona ei näyttäisi saaneen 
aikaan merkittävää tuottavuuskasvun kiihtymistä. Muun 
muassa siksi on perusteita olettaa, että myöskin Suomen 
kansantalouden työn tuottavuuden kasvu jatkaa samalla 

TYÖMARKKINOIDEN KESKEISET LUVUT 

2021e 2022e 2023e
Työttömyysaste (%) 6,8 5,7 5,2
Työllisyysaste (%) 72,9 74,4 75,0
Sopimuspalkkaindeksi, 2005 = 100 (%) 1,1 1,1 1,1
Ansiotasoindeksi, 2015 = 100 (%) 2,0 2,0 2,0
Työn tuottavuus, BKT:n mukaan (%) 0,6 0,8 0,6
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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TYÖTTÖMYYS- JA TYÖLLISYYSASTE 2010–2023
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Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.

ANSIOTASOINDEKSI, SOPIMUSPALKKAINDEKSI 
JA LIUKUMAT 2010–2023

hitaan kasvun uralla, joka alkoi vuoden 2009 alussa. Sen 
jälkeen työn tuottavuuden vuotuinen kasvu on ollut kes-
kimäärin 0,7 prosenttia vuodessa.

Tältä pohjalta on arvioitu, että työn tuottavuus kasvaa 
tänä vuonna 0,6 prosenttia, vuonna 2022 0,8 prosenttia ja 
vuonna 2023 0,6 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että tä-
män vuoden arvioitu 3,0 prosentin tuotannon kasvu joh-
taa työtuntien kasvuun 2,4 prosentilla ja ensi vuoden 3,5 
prosentin tuotannon kasvu johtaa 2,7 prosentin työtuntien 
kasvuun. Vielä vuonna 2023 työtunnit kasvavat 1,1 prosen-
tilla. Arviomme mukaan tämä johtaa työllisyyden voimak-
kaaseen kasvuun ja työttömyyden alenemiseen.

TYÖMARKKINOILLA ON 
LUVASSA KUUMENEMISTA, 
SOPEUTUMISTA JA LIUKUMIA

Työtuntien voimakas kasvu yhdistettynä vaatimatto-
maan tuottavuuskehitykseen johtaa kasvaviin palk-
kainflaatiopaineisiin. Jos työmarkkinoilla päädy-

tään kohtuullisen maltillisiin, kaikkien työntekijäryhmien 
ostovoimaa turvaaviin 1,1 prosentin sopimuskorotuksiin, 
monilla aloilla, alueilla ja työntekijäryhmissä esiintyvä 
voimakas työvoiman kysyntä johtaa arviomme mukaan 
kuitenkin 0,9 prosentin liukumiin ja siis 2,0 prosentin to-
teutuneeseen ansioiden kasvuun. 

Tällaisessa työmarkkinatilanteessa liukumat osaltaan 
helpottavat työmarkkinoiden sopeutumista. Maltillista 
sopimuskorotuslinjaa puoltaa myös talouskehitykseen si-
sältyvä epävarmuus. Jos toteutuva talouskasvu on enna-
koitua hitaampaa esimerkiksi korona-epidemian jatkumi-
sen vuoksi, liian korkeaksi muodostuneita sopimuskoro-
tuksia on työllisyyskehityksen turvaamiseksi hyvin vaikea 
korjata alaspäin jälkikäteen. 


