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ABC palkoista ja kilpailukyvystä

•	 	Teollisuuden	työvoimakustannukset	ovat	nousseet	Suomessa	2000–2016	toiseksi	
nopeiten	Länsi-Euroopassa,	vain	Norjassa	nousu	on	ollut	vauhdikkaampaa.

•	 	Viiden	viime	vuoden	aikana	työvoimakustannukset	ovat	nousseet	keskimäärin	
samaa	vauhtia	kuin	muualla	läntisessä	Euroopassa,	mutta	Suomessa	talous	on	
supistunut	tai	polkenut	paikallaan.	Tänä	aikana	euroalueen	talous	kasvoi	5,2	%	 
ja	Suomen	1,4	%.

•	 	Tuottavuuden	kehitys	on	ollut	Suomessa	vaatimatonta.	Kustannuskilpailukyky	on	
heikentynyt,	kun	palkat	ovat	kehittyneet	eri	rataa	kuin	tuottavuus.	 
Kilpailukyky	on	rapautunut	lähes	koko	2000-luvun	ajan.

•	 	Keväällä	2016	solmitun	kilpailukykysopimuksen	ansiosta	kustannuskilpailuky-
vyn	odotetaan	paranevan	4–5	%.	Tämän	jälkeen	eroa	kilpailijoihin	jää	yhä	kurot-
tavaksi	5–10	%.	Arvio	sisältää	oletuksen	hyvin	maltillisesta	ansiokehityksestä.

•	 	Teollisuuden	kilpailukykyä	ovat	rasittaneet	myös	muilta	toimialoilta	tulevat	kus-
tannukset,	jotka	ovat	nousseet	nopeammin	kuin	kilpailijamaissa.	Kotimarkkinoi-
den	palkkaratkaisuilla	on	suurin	piirtein	sama	vaikutus	teollisuuden	kilpailuky-
kyyn	kuin	sen	omilla	palkankorotuksilla.	Tämä	johtuu	siitä,	että	teollisuus	ostaa	
paljon	tavaroita	ja	palveluilta	muilta	yrityksiltä.	Vientivetoinen	työmarkkinamalli	
tukisi	viennin	kilpailukykyä.
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1.	Palkanmuodostuksen	erot	Suomessa	 
ja	Saksassa 
 
Eri maiden sopimusjärjestelmät poikkeavat paljon 
siinä, millainen yhteys työehtosopimusten palkanko-
rotuksilla on toteutuneeseen palkkakehitykseen.  
Ero näkyy selvästi esimerkiksi Saksaa ja Suomea 
verrattaessa. Järjestelmien ero vaikuttaa muun 
muassa siihen, kuinka nopeasti työmarkkinoilla 
pystytään reagoimaan talouden muutoksiin. 

Saksassa tes-korotuksilla ja toteutuneilla palkanko-
rotuksilla ei ole juuri minkäänlaista kytköstä. Suo-
messa sen sijaan tes-korotukset toteutuvat käytän-
nöllisesti katsoen aina sellaisenaan.
 
Saksassa palkanmuodostuksen joustavuus ja kyky 
reagoida ripeästi talouden muutoksiin olivat keskeisiä 
tekijöitä, kun maa nousi finanssikriisin jälkeen nope-
asti vakaaseen ja vahvaan vientivetoiseen kasvuun. 

Suomessa palkanmuodostuksen jäykkyys ja hidas 
reagointikyky ovat heikentäneet selvästi kilpailukykyä 
esimerkiksi juuri Saksaan verrattuna. Tämä on yksi 
keskeinen syy, miksi Suomi vajosi lähes vuosikymme-
nen kestäneeseen taantumaan, kun muualla maail-
massa toivuttiin nopeasti finanssikriisin aiheuttamas-
ta shokista.
 
1.1	Suomessa	tes-korotukset	vaikeuttavat	 
palkitsemista
 
Kuten oheisista kuvista näkyy, palkoilla on Suomes-
sa taipumus liukua tes-korotuksia korkeammiksi. 
Palkkojen liukumisella tarkoitetaan, että todellinen 
ansiokehitys poikkeaa työehtosopimuksissa sovitusta. 
Liukumien suuruus ja etumerkki kertovat paljon maan 
neuvottelujärjestelmästä ja työmarkkinoiden jousta-
vuudesta. 

Suomessa liukumat ovat olleet kymmenen viime vuo-
den aikana poikkeuksetta plusmerkkisiä. Tämä tarkoit-
taa, että yritykset maksavat sopimusten velvoittaman 
palkankorotuksen päälle vielä extraa syystä tai toisesta. 

Suomessa yritykset pitävät palkitsemisen näkökul-
masta ongelmana, että ”tes-rahaa” ei pystytä käyttä-

mään palkkapolitiikan välineenä. Tämä koskee erityi-
sesti tilanteita, joissa perälautana on yleiskorotuksen 
tyyppinen korotusmalli. Jos yritys haluaa palkita 
työntekijöitään hyvistä suorituksista, korotukset on siis 
maksettava tes-korotusten päälle. Tämä on johtanut 
Suomessa suurehkoihinkin liukumiin.

Liukumat ovat olleet Suomessa historiallisesti kohta-
laisen vakaita. Tämä viittaa siihen, että yrityksillä on – 
tes-korotusten suuruudesta riippumatta – halu ja tarve 
palkita hyvistä suorituksista. Yrityksiltä saatu palaute 
tukee tätä tilastohavaintoa.

1.2	Saksassa	palkkaus	heijastaa	talouden	kehitystä
 
Saksan käytäntö poikkeaa olennaisesti Suomen 
tilanteesta. Saksassa tes-korotuksilla ja toteutuneilla 
palkankorotuksilla ei ole juuri minkäänlaista kytköstä. 
Toteutuneet korotukset ovat riippuvaisia reaalitalou-
den kehityksestä. Tämä on mahdollista paikallisen 
sopimisen ja sopimusten ns. avaamislausekkeiden 
vuoksi.
 
Saksassa palkoista voidaan sopia paikallisesti hyvin 
laajasti, ja tätä mahdollisuutta myös hyödynnetään. 
Verrattaessa esimerkiksi vuoden 2009 ansiokehitystä 
Suomessa ja Saksassa, huomataan, että talouden 
äkkiä heiketessä Saksan työmarkkinat reagoivat no-
peasti tilanteeseen. Suomessa ansiot kehittyivät aivan 
kuin mitään globaalia talouskriisiä ei olisikaan.
 
Suomessa palkanmuodostus on siis jäykempää kuin 
Saksassa, ja reaalitalouden muutokset näkyvät meillä 
suoraan työttömyytenä.
 
Saksassa työmarkkinoiden nopea reagointi on 
pienentänyt vaikutuksia työllisyyteen. Saksan teolli-
suuden ja talouden menestymisen perusteella malli 
näyttää olevan erittäin toimiva myös kilpailukyvyn 
kannalta.  

Yritykset	haluavat	
palkita	hyvistä	 
työsuorituksista.
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Suomessa palkkaus reagoi hitaasti talouden muutoksiin

Saksassa korotukset heijastavat talouden muutosta, tes-korotukset voidaan alittaa

Kuvio 1. Suomen koko kansantalouden tes-korotukset, toteutunut palkkakehitys ja niiden erotuksen kumulatiivinen kertymä. 
Kumulatiivinen kertymä on laskettu summaamalla vuodesta 2005 lähtien toteutuneiden palkankorotusten ja tes-korotusten 
erotus. Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO

Kuvio 2. Saksan koko kansantalouden tes-korotukset, toteutunut palkkakehitys ja niiden erotuksen kumulatiivinen kertymä. 
Kumulatiivinen kertymä on laskettu summaamalla vuodesta 2005 lähtien toteutuneiden palkankorotusten ja tes-korotusten 
erotus. Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI
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2.	Ansiotasojen	vertailu	ei	ole	yksinkertaista 
 
Suomessa työn hinta on kallista kehittyviin maihin 
verrattuna ja toisaalta jokseenkin samanhintaista kuin 
vastaavan kehitystason verrokkimaissa. Pelkästään 
työn hinnan perusteella ei voi kuitenkaan tehdä lopulli-
sia johtopäätöksiä eri maiden kustannuskilpailukyvystä.

Kuviossa 3 on raportoitu teollisuuden työvoimakus-
tannuksia eri maissa jaoteltuna palkkoihin ja sivuku-
luihin. Tasoja verrattaessa on syytä ottaa huomioon 
valuuttakurssit, sillä niiden merkitys voi olla suuri 
kustannuksia euroiksi muutettaessa. 
 
Mitä	työvoimakustannusten	tasoista	voi	 
päätellä	ja	mitä	ei? 

Työvoimakustannukset antavat varsin hyvän yleisku-
van maan elintasosta. Tietojen perusteella saa myös 
kohtalaisen käsityksen, minkä verran kyseisessä 
maassa pitää maksaa palkkaa, jos aikoo perustaa sin-
ne esimerkiksi liiketoimintaa. Luvuista ei sen sijaan 
voi tehdä suoraan johtopäätöksiä, mitä rahalla saa 
kussakin maassa. 

Pitkässä juoksussa korkeammat palkat ovat yleensä 
seurausta paremmasta tuottavuudesta. Toisaalta eri-
tyisesti valmistavassa teollisuudessa maiden väliset 
tuottavuuserot ovat pienentyneet automaation myötä.
 
Tasotietoihin kannattaa suhtautua pienellä varauksel-
la myös sen takia, että toimialojen rakenteet vaihtele-
vat eri maissa. Ansioissa voi olla eroja toimialatietoja 
vertailtaessa, vaikka toimialan tietyissä ammateissa 
eroja ei olisikaan. 

Myös henkilöstörakenne vaikuttaa palkkatasoon: teol-
lisuuden keskiansio sisältää sekä työntekijöiden että 
toimihenkilöiden palkat. On siis mahdollista, että ti-
lastojen mukaan jonkin maan ansiotaso on korkeampi 
kuin jonkin toisen, vaikka työntekijöillä ja toimihen-
kilöillä olisi molemmissa maissa täsmälleen sama 
palkkataso. Syynä voi olla se, että toisessa maassa 
teollisuuden työvoima on toimihenkilövaltaisempaa ja 
se nostaa koko työvoiman keskiansiota.
 
Vaikka työvoimakustannuksia ei kannata käyttää 
yksioikoisesti kilpailukykymittarina, ne ovat kuitenkin 
olennainen tekijä. Esimerkiksi itäisen Euroopan maat 

Työn hinta teollisuudessa eri maissa 2015  
euroa per tunti

Kuvio 3. Teollisuuden työvoimakustannukset jaoteltuna palkkoihin ja sivukuluihin maittain vuonna 2015.  
Lähde: The Conference Board
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Taulukon ensimmäisestä sarakkeesta havaitaan, 
että Suomessa työvoimakustannukset ovat nousseet 
kuudentoista viime vuoden aikana nopeimmin Länsi-
Euroopassa, vain Norjassa kasvu on ollut vauhdik-
kaampaa. Ero Ruotsiin ei ole valtavan suuri, mutta 
muilta sektoreilta tuleva kustannuspaine on pysynyt 
siellä paremmin hallinnassa vientivetoisen palkka-
mallin ansiosta. Ero Saksaan ja muihin euromaihin on 
sen sijaan melko suuri.

 
Viiden viime vuoden aikana teollisuuden työvoimakus-
tannukset ovat kasvaneet Suomessa suurin piirtein 
EU:n ja euroalueen keskimääräistä vauhtia. Tämä 
siis siitä huolimatta, että Suomessa talous ei ole tänä 
aikana kasvanut juuri lainkaan, toisin kuin monissa 
muissa Euroopan maissa. 
 

Palkat	ja	tuottavuus	
ovat	kehittyneet	 
eri	tahtiin.

ovat vielä kaukana läntisen Euroopan tuottavuudesta 
koko kansantalouden tasolla. Silti yrityksen näkö-
kulmasta, tehdastasolla tarkasteltuna, tuottavuus 
voi olla käytännössä sama. Valmistavan teollisuuden 
tuottavuus riippuu huomattavasti muuta taloutta 
enemmän teknologiasta ja investoinneista.
 
Yrityksen näkökulmasta siis samalla pääomalla ja 
samalla teknologialla voi saada saman tuottavuuden 
maasta riippumatta, jolloin työvoimakustannusten 
taso on hyvin kiinnostava muuttuja.
 
3.	Suomessa	ansiokehitys	ja	talouskasvu	
ajaneet	eri	raiteilla

Suomessa ansiokehitys ja talouskasvu ovat ajaneet 
pitkään eri raiteilla. Kustannuskilpailukykyä arvioi-
taessa onkin syytä tarkastella myös työvoimakus-
tannusten kehitystä, sillä eri maiden ansiotasot eivät 
anna riittävästi tietoa kilpailukyvyn arviointia varten.
 
Kuviossa 4 on raportoitu teollisuuden työvoimakus-
tannusindeksin kehitys maittain eri ajanjaksoilla.
 

Teollisuuden työvoimakustannukset ovat nousseet nopeasti
(sis. palkat ja sivukulut, omassa valuutassa nimellisin hinnoin)

Kuvio 4: Teollisuuden työvoimakustannusten kehittyminen. Komissio ennustaa (2017e, 2018e) työvoimakustannuksia per 
työntekijä koko kansantaloudessa. Tämä eroaa teollisuuden työvoimakustannusindeksin määritelmästä, joten ennusteet 
eivät ole täysin vertailukelpoisia toteutuneen kehityksen kanssa. Lähde: Eurostat, Labour Cost Index,  
ennusteet: Euroopan komissio.

2000-
2016

2000-
2005

2005-
2010

2010-
2016 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e

Norja 107,6 % 31,3 % 33,0 % 18,9 % 3,3 % 4,0 % 3,6 % 1,0 % 2,3 %
Suomi 69,3 % 24,2 % 20,1 % 13,5 % 4,7 % 1,0 % 1,9 % 2,0 % 0,8 % -0,8 % 1,2 %
Ruotsi 68,3 % 20,2 % 18,1 % 18,6 % 4,8 % 1,4 % 2,7 % 2,9 % 2,8 % 3,3 % 3,1 %

Iso-Britannia 63,9 % 25,6 % 17,9 % 10,7 % 1,4 % 1,4 % 2,2 % 2,8 % 1,1 % 2,4 % 2,4 %
Espanja 59,5 % 25,0 % 21,0 % 5,5 % 2,2 % 1,1 % 0,6 % -0,5 % 0,4 % 1,4 % 1,6 %
Tanska 57,7 % 19,2 % 17,4 % 12,7 % 1,3 % 1,8 % 2,0 % 1,6 % 2,6 % 2,2 % 2,7 %

EU 56,2 % 18,1 % 16,0 % 14,0 % 2,5 % 2,1 % 2,2 % 1,9 % 1,7 % 2,2 % 2,4 %
Italia 54,4 % 19,8 % 20,1 % 7,4 % 3,1 % 1,9 % 0,6 % 0,3 % -1,2 % 0,8 % 1,5 %

Ranska 52,3 % 18,8 % 13,9 % 12,6 % 2,7 % 1,0 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,9 %
Itävalta 50,9 % 11,8 % 15,9 % 16,5 % 3,7 % 3,1 % 2,8 % 2,2 % 1,3 % 1,6 % 1,7 %
Euroalue 49,5 % 15,7 % 14,1 % 13,3 % 2,4 % 2,1 % 2,0 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 2,1 %

Euroalue (12 maata) 48,2 % 15,2 % 13,8 % 13,1 % 2,4 % 2,1 % 1,9 % 1,6 % 1,5 %
Belgia 45,1 % 13,5 % 16,9 % 9,4 % 3,2 % 1,7 % 1,2 % 0,1 % 0,2 % 2,0 % 1,9 %
Saksa 41,4 % 10,4 % 9,1 % 17,4 % 1,8 % 3,1 % 2,6 % 2,6 % 2,5 % 2,7 % 2,8 %

Latvia 328,4 % 53,9 % 92,8 % 44,4 % 4,5 % 5,7 % 5,6 % 8,8 % 8,0 % 5,3 % 5,5 %
Viro 271,9 % 60,6 % 60,1 % 44,6 % 7,4 % 7,9 % 5,7 % 6,3 % 5,9 % 5,1 % 5,0 %

Leittua 177,9 % 21,0 % 64,4 % 39,7 % 4,8 % 5,5 % 4,2 % 7,5 % 9,7 % 6,1 % 6,3 %
Puola 140,0 % 33,3 % 41,4 % 27,3 % 4,4 % 3,4 % 4,7 % 3,9 % 4,1 % 4,7 % 5,3 %
Tsekki 130,6 % 42,7 % 32,9 % 21,6 % 2,9 % 2,4 % 3,6 % 3,0 % 3,2 % 4,5 % 4,6 %
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3.1	Etlan	tuore	arvio:	palkkamaltti	tuo	kasvua	ja	
työllisyyttä 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi maalis-
kuussa 2017 julkaistussa suhdanne-ennusteessaan, 
miten palkkojen eritasoiset sopimuskorotukset 
vaikuttavat talouskasvuun ja työllisyyteen. Selvityksen 
mukaan työllisyys ja talouskasvu kehittyvät nykytilan-
teessa parhaiten, kun sopimuskorotukset ovat hyvin 
maltillisia.

Tulos oli tiivistettynä seuraava:

Mitä korkeammat sopimuskorotukset tehdään, sitä 
vaimeammaksi jää talouskasvu tulevina vuosina. 
Korkeampi ansiokehitys nostaa kulutusta ja myös 
bruttokansantuotetta hetkellisesti, mutta jo seuraava-
na vuonna kasvu jää heikomman työllisyyskehityksen 
takia pienemmäksi kuin maltillisempien korotusten 
vaihtoehdossa.

Ja päinvastoin: Hyvin matalat sopimuskorotukset 
tuottavat hetkellisesti hiukan pienemmän kasvun, 
mutta jo seuravana vuonna hyödyt alkavat näkyä. 
Työllisyyden kehitys on ripeämpää ja talouden kasvu-
potentiaali on selvästi suurempi kuin siinä tapauksessa, 
että sopimuspalkkoja olisi korotettu voimakkaammin.

4.	Kustannuskilpailukyvyssä	edelleen	 
parannettavaa 
 
Suomen Pankin mukaan Suomen kustannuskilpai-
lukyky ei ole juuri parantanut ennen vuotta 2017. 
Tulevina vuosina kustannuskilpailukyvyn arvioidaan 
kohentuvan mm. kilpailukykysopimuksen ansiosta. 
Tämä edellyttää maltillisia palkankorotuksia tulevina 
vuosina. 

Suomen Pankin johtokunnan neuvonantajan Lauri 
Kajanojan mukaan kilpailukykyeroa kauppakumppa-
nimaihin jää edelleen 5 %–10 %, vaikka ennustettu kil-
pailukyvyn parantuminen toteutuisi täysimääräisesti.
 
Ennuste parantuvasta kilpailukyvystä perustuu kilpai-
lukykysopimuksen työvoimakustannuksia alentavaan 
vaikutukseen, arvioon positiivisesta tuottavuuskehi-
tyksestä sekä ennusteeseen muun euroalueen hiukan 
nopeutuvasta työvoimakustannuskehityksestä.

On tärkeää havaita, että Suomen Pankin mukaan 
kilpailukyky ei siis ole juurikaan parantunut ennen 
vuotta 2017. Tämä tarkoittaa, että viime vuosien keski-
tettyjen ratkaisujen ”äärimaltilliset” palkankorotukset 
eivät ole parantaneet Suomen kustannuskilpailukykyä 
muihin nähden. Näyttää kuitenkin siltä, että ne ovat 
pääosin pysäyttäneet kustannuskilpailukyvyn heikke-
nemisen.
 
Toinen olennainen seikka on, että ennustettu kus-
tannuskilpailukyvyn parantuminen on todellakin 
vain ennuste. Sen toteutumiseen vaikuttavat tulevat 
työmarkkinaratkaisut ja tuleva – tunnetusti vaikeasti 
ennustettava – tuottavuuskehitys.
 
 
4.1	Myös	kotimarkkinoiden	kehitys	vaikuttaa	viennin	
kilpailukykyyn 
 
Vientisektorin kilpailukyvyn kannalta olennaisia ovat 
myös muilta toimialoilta tulevat kustannukset. Ko-
timarkkinoiden palkkaratkaisuilla on suurin piirtein 
sama vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn kuin sen 
omilla sopimuksilla. 

Esimerkiksi kotimarkkinatoimialoilla tehty 1 %:n 
palkankorotus nostaa teollisuuden kustannuksia 
suunnilleen saman verran kuin teollisuuden oma 1 %:n 
palkankorotus. Tämä johtuu siitä, että teollisuus 
käyttää runsaasti välituotteita eli ostaa tavaroita ja 
palveluita muilta yrityksiltä. Tästä syystä ei riitä, että 
kustannuskilpailukykyä arvioitaessa katsotaan vain 
teollisuuden omiin työvoima- ja yksikkötyökustannuk-
siin. Analyysin on syytä olla laajempi.

 
Kilpailukyky on aina suhteellista. Sen vuoksi kil-
pailukykymittareiden kehitystä on aina verrattava 
kilpailijoihin. Ei auta, että yksikkötyökustannukset ovat 
parantuneet 10 %, jos kilpailijat ovat parantaneet 20 %. 
Tällöin kilpailukyky on itse asiassa heikentynyt 10 
prosenttiyksikköä!

Kustannusten	hallintaa	
tarvitaan	myös	vienti-
alojen	ukopuolella.
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Suomen Pankki julkaisi työmarkkinaneuvotteluiden 
tueksi erinomaisen tietopaketin kustannuskilpailuky-
vyn mittaamisesta, kustannuskilpailukyvyn viimeai-
kaisesta kehityksestä sekä ennusteet kustannuskil-
pailukyvyn lähivuosien kehityksestä. Aineisto löytyy 
pankin www-sivuilta seuraavien otsikoiden alta:

Kustannuskilpailukyvyn mittaaminen Suomessa
Suomen kustannuskilpailukyvyn viimeaikainen kehitys
Kustannuskilpailukyky paranee vuosina 2017–2019
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