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PALKANSAAJIEN OSTOVOIMAN VAHVA KASVU ON 
TAITTUMASSA

Reaalinen palkkasumma laskee yhteen työtuntien lisäyk-
sen sekä työntekijöiden keskituntiansioiden kasvun ja ot-
taa huomioon kuluttajahintojen nousun. Tämä indikaat-
tori kertoo työmarkkinoiden myönteisestä kehityksestä 
vuoden 2015 jälkeen aina vuoteen 2021 saakka koko 
kansantaloudessa, mutta varsinkin yksityisellä sektorilla 
(ks. kuvio 1). Kasvun taittuminen selittyy kokonaan ku-
luttajahintojen kasvun voimakkaalla kiihtymisellä vuoden 
2020 jälkeen.

Vielä keväällä arvioimme, että kiihtyvästä inflaatios-
ta huolimatta palkankorotuksissa olisi syytä huomatta-
vaan maltillisuuteen. Tämä arvio perustui neljään näkö-
kohtaan. Ensinnäkin, harva uskoi, että inflaatio kiihtyy 
näin voimakkaasti. Toiseksi, arvioimme, että inflaation 
aikana työnantajien palkanmaksuvaran kasvu pysyy hy-
vin maltillisena. Kolmanneksi, muistutimme, että tule-
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van talouskehityksen suunnasta esiintyy huomattavaa 
epävarmuutta. Jos sopimuskorotukset ovat korkeita 
ja talouskehitys onkin heikkoa, palkat eivät sopeudu 
muuttuneeseen taloustilanteeseen. Tämä heikentäisi 
talouden kustannuskilpailukykyä ja työmarkkinoiden ti-
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KUVIO 2. TEHTYJEN TYÖTUNTIEN KEHITYS
2015:1–2022:2

lannetta. Neljänneksi, todettiin, että tehtyjen työtuntien 
kehitys on ollut myönteistä, mutta kasvu olisi voinut olla 
voimakkaampaa korona-pandemian jälkeisenä toipumi-
sen aikana.

Kevään jälkeen on tarpeen tarkentaa tilannearviota 
kahdesta syystä. Ensiksi, kevään jälkeen tehtyjen tarkis-
tettujen ja täydennettyjen tilinpitotietojen mukaan tehty-
jen työtuntien kehitys on ollut selvästi myönteisempää 
kuin keväällä esitettyjen lukujen perusteella arvioitiin (ks. 
kuvio 2). Toisin sanoen työtuntien kysyntä ja sitä kautta 
myös palkkojen korotuspaine on kasvanut vieläkin voi-
makkaammin kuin vielä keväällä näytti. 

Toiseksi, työantajan palkanmaksuvara on kehittynyt 
myönteisesti. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että palkan-
saajakorvausten osuus yksityisen sektorin bruttoarvon-
lisäyksestä on pienentynyt merkittävästi (ks. kuvio 3). 
Pienentyminen alkoi vuoden 2012 jälkeen. Alun pudotus 
vuoteen 2015 selittyy sillä, että talous oli palautumassa 
finanssikriisin ja tuottavuusshokin jälkeisestä häiriötilas-
ta. Talous uudistui ja lähti taas uuteen kasvuun, mikä nä-
kyi muun muassa tehtyjen työtuntien voimakkaana kas-
vuna (ks. kuvio 2).

Vuonna 2021 alkanut palkansaajakorvausten osuu-
den putoaminen puolestaan selittyy sillä, että arvonlisäyk-
sen hinnalla mitattuna palkansaajien reaalituntiansiot 

TYÖMARKKINOIDEN KESKEISET LUVUT

2021 2022e 2023e 2024e
Työttömyysaste (%) 7,7 6,7 6,9 6,6
Työllisyysaste (%) 72,3 73,1 72,7 73,6
Sopimuspalkkaindeksi, 
2005=100 (%)

1,8 1,8 3,5 3,0

Ansiotasoindeksi, 
2015=100 (%)

2,4 4,0 5,0 5,0

Työn tuottavuus, 
BKT:n mukaan (%)

-0,2 1,0 0,8 0,8

Lähde: Tilastokeskus, Labore

ovat laskeneet voimakkaasti ja yritysten kannattavuus 
on vahvistunut. Kannattavuuden kehitys vaihtelee kui-
tenkin toimialojen ja yritysten välillä.

PALKANKOROTUSPAINEET OVAT KASVANEET, 
MUTTA EIVÄT UHKAA VIELÄ TYÖLLISYYTTÄ

Kaiken kaikkiaan arvioimme, että ansioiden nousupai-
neet ovat kohonneet kevään arviostamme. Syitä on kol-
me: tehtyjen työtuntien lisääntyminen, kuluttajahintojen 
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nousu ja työnantajien palkanmaksuvaran kasvu ovat 
olleet voimakkaampia kuin keväällä käytössä olevien tie-
tojen perusteella näytti. Tämän vuoksi odotamme, että 
nimellisten ansioiden kasvu kiihtyy merkittävästi. Se 
tapahtuu sekä sopimuskorotusten että yritysten mak-
samien liukumien kautta. Työttömyyden ja työllisyyden 
myönteinen kehitys pysähtyy ensi vuonna, mutta arviom-
me mukaan se jatkuu taas vuonna 2024.

Toisaalta, edelleen on voimassa keväällä esitetty va-
rauma, että talouskehitykseen sisältyy merkittävää epä-
varmuutta. On toivottavaa, että myös tämä näkökohta 
otetaan huomioon tulevissa palkkaratkaisuissa.
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