
 

 
 
 

Suomessa palkanmuodostus on jäykkää 

 

1. Palkanmuodostuksen erot Suomessa ja Saksassa  

Eri maiden sopimusjärjestelmät poikkeavat paljon siinä, millainen yhteys työehtosopimusten pal-

kankorotuksilla on toteutuneeseen palkkakehitykseen. Ero näkyy selvästi esimerkiksi Saksaa ja 

Suomea verrattaessa. Järjestelmien ero vaikuttaa muun muassa siihen, kuinka nopeasti työmark-

kinoilla pystytään reagoimaan talouden muutoksiin. 

Saksassa tes-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten kytkös ei ole järin voimakas. Suo-

messa sen sijaan tes-korotuksilla on erittäin merkittävä rooli toteutuneeseen ansiokehitykseen. 

Saksassa palkanmuodostuksen joustavuus ja kyky reagoida ripeästi talouden muutoksiin oli kes-

keinen tekijä, kun maa nousi finanssikriisin jälkeen nopeasti vakaaseen ja vahvaan vientivetoi-

seen kasvuun. 

Suomessa palkanmuodostuksen jäykkyys ja hidas reagointikyky ovat heikentäneet selvästi kilpai-

lukykyä esimerkiksi juuri Saksaan verrattuna. Tämä on yksi keskeinen syy siihen, että Suomi va-

josi vuosia kestäneeseen taantumaan, kun muualla maailmassa toivuttiin selvästi nopeammin fi-

nanssikriisin aiheuttamasta shokista. 

 

Suomessa palkkaus reagoi hitaasti talouden muutoksiin 

 

 
Kuvio 1. Suomen koko kansantalouden TES-korotukset, toteutunut palkkakehitys ja niiden erotuksen kumu-

latiivinen kertymä. Kumulatiivinen kertymä on laskettu summaamalla vuodesta 2005 lähtien toteutuneiden 

palkankorotusten ja tes-korotusten erotus. Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 
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Saksassa korotukset heijastavat talouden muutosta, tes-korotukset voidaan alittaa 

 

 

Kuvio 2. Saksan koko kansantalouden TES-korotukset, toteutunut palkkakehitys ja niiden erotuksen kumula-

tiivinen kertymä. Kumulatiivinen kertymä on laskettu summaamalla vuodesta 2005 lähtien toteutuneiden 

palkankorotusten ja tes-korotusten erotus. Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI 

 

1.1 Suomessa tes-korotukset vaikeuttavat palkitsemista 

 

Kuten oheisista kuvista näkyy, palkoilla on Suomessa taipumus liukua tes-korotuksia korkeam-

miksi. Palkkojen liukumisella tarkoitetaan, että todellinen ansiokehitys poikkeaa työehtosopimuk-

sissa sovitusta. Liukumien suuruus ja etumerkki kertovat paljon kunkin maan neuvottelujärjestel-

mästä ja työmarkkinoiden joustavuudesta. 

Suomessa liukumat ovat olleet kymmenen viime vuoden aikana poikkeuksetta plus-merkkisiä. 

Tämä tarkoittaa, että yritykset maksavat sopimusten velvoittaman palkankorotuksen päälle vielä 

extraa syystä tai toisesta.  

Suomessa yritykset pitävät palkitsemisen näkökulmasta ongelmana, että ”tes-rahaa” ei pystytä 

käyttämään palkkapolitiikan välineenä. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa perälautana on 

yleiskorotuksen tyyppinen korotusmalli. Jos yritys haluaa palkita työntekijöitään hyvistä suorituk-

sista, korotukset on siis maksettava tes-korotusten päälle. Tämä on johtanut Suomessa suureh-

koihinkin liukumiin. 

Koska yritykset eivät voi käyttää palkitsemista tuottavuuskasvun edistämiseen täysipainoisesti, 

vaikuttaa tämä pidemmällä aikavälillä myös yritysten kilpailukykyyn ja viimekädessä palkansaa-

jien ansiokehityksen nopeuteen. 

Liukumat ovat olleet Suomessa historiallisesti kohtalaisen vakaita. Tämä viittaa siihen, että yri-

tyksillä 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 toteutu-
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neilla palkankorotuksilla ei ole juuri minkäänlaista kytköstä. Toteutuneet korotukset ovat riippu-

vaisia reaalitalouden kehityksestä. Tämä on mahdollista paikallisen sopimisen ja sopimusten ns. 

avaamislausekkeiden vuoksi. 

Saksassa palkoista voidaan sopia paikallisesti hyvin laajasti, ja tätä mahdollisuutta myös hyödyn-

netään. Verrattaessa esimerkiksi vuoden 2009 ansiokehitystä Suomessa ja Saksassa, huomataan, 

että talouden äkkiä heiketessä Saksan työmarkkinat reagoivat nopeasti tilanteeseen. Suomessa 

ansiot kehittyivät aivan kuin mitään globaalia talouskriisiä ei olisi ollutkaan. 

Suomessa palkanmuodostus on siis jäykempää kuin Saksassa, ja reaalitalouden muutokset näky-

vät meillä ennemminkin työttömyytenä kuin työnsä säilyttävien hetkellisenä elintason hitaam-

pana kasvuna. 

Saksassa työmarkkinoiden nopea reagointi on pienentänyt vaikutuksia työllisyyteen. Saksan teol-

lisuuden ja talouden menestymisen perusteella malli näyttää olevan erittäin toimiva myös kilpai-

lukyvyn kannalta.  

 

2. Pelkkien ansiotasojen vertailu ei ole yksinkertaista 

Suomessa työn hinta on kallista kehittyviin maihin verrattuna ja toisaalta jokseenkin samanhin-

taista kuin vastaavan kehitystason verrokkimaissa. Pelkästään työn hinnan perusteella ei voi kui-

tenkaan tehdä lopullisia johtopäätöksiä eri maiden kustannuskilpailukyvystä. 

 

Kuviossa 3 on raportoitu teollisuuden työvoimakustannuksia eri maissa jaoteltuna palkkoihin ja 

sivukuluihin. Tasoja verrattaessa on syytä ottaa huomioon valuuttakurssit, sillä niiden merkitys 

voi olla suuri kustannuksia euroiksi muutettaessa. 

 

Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti 

 

 
 

Kuvio 3. Teollisuuden työvoimakustannukset jaoteltuna palkkoihin ja sivukuluihin maittain vuonna 2016. 

Lähde: Eurostat, The Conference Board 
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Mitä työvoimakustannusten tasoista voi päätellä ja mitä ei? 

Työvoimakustannukset antavat varsin hyvän yleiskuvan maan elintasosta. Tietojen perusteella 

saa myös kohtalaisen käsityksen, minkä verran kyseisessä maassa pitää maksaa palkkaa, jos ai-

koo perustaa sinne liiketoimintaa. Luvuista ei sen sijaan voi tehdä suoraan johtopäätöksiä, mitä 

rahalla saa kussakin maassa. 

Pitkässä juoksussa korkeammat palkat ovat yleensä seurausta paremmasta tuottavuudesta. Toi-

saalta erityisesti valmistavassa teollisuudessa maiden väliset tuottavuuserot ovat pienentyneet 

automaation myötä. 

Tasotietoihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella myös sen takia, että toimialojen rakenteet 

vaihtelevat eri maissa. Ansioissa voi olla eroja toimialatietoja vertailtaessa, vaikka toimialan tie-

tyissä ammateissa ei eroja olisikaan. 

Myös henkilöstörakenne vaikuttaa palkkatasoon: teollisuuden keskiansio sisältää sekä työntekijöi-

den että toimihenkilöiden palkat. On siis mahdollista, että tilastojen mukaan jonkin maan ansio-

taso on korkeampi kuin jonkin toisen, vaikka työntekijöillä ja toimihenkilöillä olisi molemmissa 

maissa täsmälleen sama palkkataso. Syynä voi olla se, että toisessa maassa teollisuuden työ-

voima on toimihenkilövaltaisempaa ja se nostaa koko työvoiman keskiansiota. 

Vaikka työvoimakustannuksia ei kannata käyttää yksioikoisesti kilpailukykymittarina, ne ovat kui-

tenkin olennainen tekijä. Esimerkiksi itäisen Euroopan maat ovat vielä kaukana läntisen Euroopan 

tuottavuudesta koko kansantalouden tasolla. Silti yrityksen näkökulmasta, tehdastasolla tarkas-

teltuna, tuottavuus voi olla käytännössä sama. Valmistavan teollisuuden tuottavuus riippuu huo-

mattavasti muuta taloutta enemmän teknologiasta ja investoinneista. 

Yrityksen näkökulmasta siis samalla pääomalla ja samalla teknologialla voi saada saman tuotta-

vuuden maasta riippumatta, jolloin työvoimakustannusten taso on hyvin kiinnostava muuttuja. 

 


