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Palkanmuodostuksen informaatio-ohjaus

Meri Obstbaum ja Juhana Vartiainen

Palkanmuodostus on Suomen työllisyyden ja kasvun kannalta keskeinen taloudellinen mekanismi. Se perustuu 
muiden pohjoismaiden tapaan pitkälti kollektiivisiin työehtosopimuksiin. Työllisyyden ja kasvun kannalta suo-
tuisa palkkakehitys edellyttää järjestöosapuolten keskinäistä koordinointia. Muiden pohjoismaiden kokemukset 
osoittavat myös tarpeen vaikuttaa palkkaneuvotteluihin valtiovallan informaatio-ohjauksella, joka suuntaa 
odotuksia ja asenteita kokonaistaloudellisesti suotuisaan suuntaan. Tällainen informaatio-ohjaus edellyttää 
nykyistä eksplisiittisempää ja normatiivistakin analyysiä siitä, miten erilaiset palkkaurat vaikuttavat työttömyy-
teen ja kilpailukykyyn.

KTT Meri Obstbaum (meri.obstbaum@bof.fi) työskentelee Suomen Pankissa ja VTT Juhana Vartiainen (juhana.vartiainen@
eduskunta.fi) on kansanedustaja. Artikkelin ensimmäinen versio on laadittu, kun Vartiainen toimi VATT:n ylijohtajana ja 
Obstbaum VATT:n tutkijana. Obstbaum on myös toiminut Tulopoliittisen selvitystoimikunnan sihteerinä vuosina 2006–
2014. Kirjoittajat kiittävät Juha Kilposta hyödyllisistä kommenteista. Kirjoituksessa esitetyt näkemykset eivät välttämättä 
vastaa Suomen Pankin kantaa.

1. Palkanmuodostuksen 
kokonaistaloudellinen merkitys

Rahaliiton jäsenvaltioilta puuttuvat korko- ja 
valuuttakurssimekanismi, jotka ennen helpot-
tivat talouden sopeutumista takaisin tasapai-
noon ulkoisen häiriön kohdattua. Oman rahan 
ja rahapolitiikan oloissa kustannusten nousu 
suhteessa kilpailijamaihin katkesi suhteellisen 
nopeasti korkotason nousuun, tuotannon kas-
vun hidastumiseen ja lopulta oman valuutan 
ulkoisen arvon heikkenemiseen. Tällaista ra-
hoitusmarkkinoiden automatiikkaa ei enää yk-
sittäisissä rahaliiton jäsenvaltioissa ole, eikä 
mahdollisuutta korjata tilannetta nopeavaikut-
teisella devalvaatiolla tai nimelliskoron nostol-
la. Näissä oloissa hintojen ja palkkojen rooli 
talouden sopeuttamismekanismeina – tai sen 

puute - korostuu. Hinnat ja palkat määräävät 
rahaliittoon kuuluvan maan reaalisen valuutta-
kurssin ja ovat keskeisessä osassa vaikuttamas-
sa hintakilpailukyvyn kehitykseen.

Pienen rahaliiton jäsenmaan sopeutusme-
kanismeja voidaan kuvata pienen avotalouden 
mallin avulla, jossa maalla on kiinteä valuutta-
kurssi (Gali ja Monacelli 2005 ja 2008). Olete-
taan, että maata kohtaa jokin häiriö, jonka seu-
rauksena sen hinnat nousevat nopeammin kuin 
rahaliiton muissa maissa. Perusmallissa positii-
visen inflaatiosokin seurauksena inflaatio kiih-
tyy hetkellisesti ja reaalinen valuuttakurssi vah-
vistuu, eli kilpailukyky suhteessa muuhun ra-
haliittoon heikkenee. Ensireaktion jälkeen in-
flaatio kuitenkin laskee alle rahaliiton inflaatio-
vauhdin, sillä taloudenpitäjät odottavat pitkäl-
lä aikavälillä rahaliiton keskuspankin inflaatio-
tavoitteen kanssa yhdenmukaista inflaatiovauh-
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tia. Kilpailukyvyn heikentyessä tuotanto supis-
tuu. Syntyy negatiivinen tuotantokuilu, jonka 
kautta pienen rahaliiton jäsenmaan inflaatio-
vauhti hidastuu inflaatiotavoitteeseen ja aluksi 
vahvistunut reaalinen valuuttakurssi palaa ta-
sapainouralle. 

Reaalisen valuuttakurssin sopeutumista 
määrittävät keskeisesti talouden hinnan- ja pal-
kanmuodostusmekanismit. Jos hinnat ja palkat 
ovat jäykät, niin sekä kysyntä että tarjontahäi-
riöt aiheuttavat voimakkaampia suhdannevaih-
teluja kuin täysin joustavien hintojen ja palkko-
jen tapauksessa. Näistä jäykkyyksistä syntyy 
uuskeynesiläisessä teoriatraditiossa perustelu 
sille, että taloutta stabiloidaan finanssipolitii-
kan avulla. Päätulos mallitarkastelusta on, että 
huolimatta hintajäykkyyksistä talous palaa aina 
tasapainoon negatiivisen tuotantokuilun ja 
heikkenevän reaalisen valuuttakurssin (parane-
van kilpailukyvyn) kautta.

Euroalueen olemassaoloaikana sen jäsen-
valtioiden välillä on esiintynyt pitkäaikaisia 
inflaatio-, kilpailukyky- ja vaihtotase-eroja, joi-
ta on pyritty selittämään sillä, että edellä kuvat-
tu, reaalisen valuuttakurssin kautta toimiva 
sopeutumismekanismi ei ole toiminut tehok-
kaasti. Mm. Carlin (2013) esittää, että inflaatio-
odotukset voivat olla taaksepäin katsovia, jol-
loin talous voi ajautua pitkäaikaisesti tai jopa 
pysyvästi pois tasapainouraltaan. Tällaisessa 
tapauksessa positiivisen hintasokin seuraukse-
na inflaatio-odotukset päivittyvätkin ylöspäin 
ja reaalikorko laskee. Reaalikoron lasku vauh-
dittaa yksityisen kulutuksen ja investointien 
kasvua. Tuotanto kasvaa ja inflaatio kiihtyy 
edelleen. Taustalla vaikuttaa edelleen myös 
edellä mainittu mekanismi, jonka kautta reaa-
lisen valuuttakurssin vahvistuminen ja kilpai-
lukyvyn heikkeneminen vaimentaa tuotannon 
kasvua. Mikään ei kuitenkaan tällaisten inflaa-

tio-odotusten tapauksessa takaa, että talous 
palaisi tasapainoon. Tällaiseen itseään ruokki-
vaan kehityskulkuun perustuu myös ns. Wal-
tersin kritiikki1, jolla aikanaan perusteltiin Iso-
Britannian jäämistä valuuttaunionin ulkopuo-
lelle (Miller ja Sutherland 1991).

Kokonaiskysyntäreaktio riippuu kuitenkin 
koko korkourasta eikä pelkästään lyhyen koron 
käyttäytymisestä (Woodford 2003). Corsetti, 
Kuester ja Müller (2011) osoittavat, että hinto-
ja nostavan häiriön seurauksena pitkä reaali-
korko nousee myös, sillä kuluttajat odottavat 
inflaation hidastuvan tulevaisuudessa. Pitkän 
reaalikoron nousu vaimentaa kulutuskysyntää 
ja kumoaa lyhyen reaalikoron kulutusta vauh-
dittavaa vaikutusta. Tämän perusteella skenaa-
rio, jossa talous ajautuisi alati kauemmas tasa-
painosta, vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä. 
Koska inflaatio-, kilpailukyky- ja vaihtotase-
eroja euroalueella kuitenkin esiintyy, on selvää, 
että reaalisen valuuttakurssin kautta tapahtuva 
sopeutuminen sokkeihin ei ole ollut riittävää 
kuromaan niitä umpeen. Carlin (2013) koros-
taa erityisesti palkanmuodostuksen merkitystä 
tämän ilmiön taustalla. 

Euroalueen kokemuksia

Ovatko tasapainottomuudet euroalueella sitten 
lisääntyneet vai vähentyneet? Estrada, Galí ja 
López-Salido (2013) tarkastelevat tätä kysymys-
tä euroalueen inflaatio-, hintataso-, työttömyys- 
ja vaihtotasetilastojen valossa. Inflaatiovauhdit 
ovat euroalueen maissa viimeisen neljännes-

1 EMU:n jäsenvaltiossa, jonka inflaatio on muuta rahaliit-
toa nopeampaa, reaalikorko laskee, koska se ei pysty itse 
vaikuttamaan nimelliskorkoon. Vastaavasti heikon koko-
naiskysynnän ja matalan inflaation jäsenvaltiossa olisi kor-
kea reaalikorko, joka työntäisi sitä syvemmälle taantumaan.
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vuosisadan aikana merkittävästi lähentyneet, 
mutta kehitys ei näytä liittyvän pelkästään raha-
liiton perustamiseen, sillä sama trendi havaitaan 
myös euroalueen ulkopuolisten kehittyneiden 
maiden välillä. Havainto ei ehkä ole sikäli yllät-
tävä, että useimmat maat ovat pyrkineet hinta-
vakauteen noin kahden prosentin inflaatiota-
voitteen avulla, ja inflaatio-odotukset ovat pit-
källä aikavälillä vähittäin konvergoituneet.

Tästä lähentymistrendistä huolimatta in-
flaatioerot ovat euroalueella olleet melko pysy-
viä, mikä tarkoittaa suuria kumulatiivisia muu-
toksia suhteellisissa hinnoissa. Inflaatioerot 
ovat kuitenkin hintatasojen eriytymisen sijasta 
johtaneet hintatasojen lähentymiseen. Erityi-
sesti avoimen sektorin arvonlisäyksen hinnalla 
mitattuna lähentyminen on ollut voimakasta. 

Vaihtotaseiden tarkastelu osoittaa, että eu-
roaikana on koettu kaksi hyvin erilaista ajan-
jaksoa. Finanssikriisiä edeltävänä aikana vaih-
totase-erot kasvoivat euroalueella huomatta-
vasti enemmän kuin muissa edistyneissä talo-
uksissa. Vuoden 2007 jälkeen näin syntyneet 
erot ovat miltei poistuneet, sillä finanssikriisin 
jälkeen alijäämiä kerryttäneiden maiden alijää-
mät pienenivät. Suomea lukuun ottamatta ne 
maat, joilla oli ennen finanssikriisiä ylijäämä, 
ovat edelleen ylijäämäisiä. Estrada ym. (2013) 
osoittavat lisäksi, että yksikkötyökustannukset 
on keskeinen selittävä tekijä euroalueen mai-
den vaihtotaseiden kehityksen taustalla, erityi-
sesti finanssikriisin jälkeen. 

Kustannuskilpailukyvyn rinnalle keskeisek-
si tekijäksi vaihtotaseiden kehityksen taustalla 
nousee reaalinen kilpailukyky ja erityisesti sen 
innovaatioihin, yritysympäristöön, hyödyke-
markkinoiden tehokkuuteen ja teknologiseen 
kehitykseen liittyvät osa-alueet. Vaihtotaseiden 
kehityksen syiden identifiointi on tärkeää, sillä 
vaihtotaseen alijäämä ei aina ole seurausta kil-

pailukykyongelmista, vaan voi myös johtua 
muista tekijöistä, jotka aiheuttavat koko talou-
den rahoitusaseman muutoksia2. Periaatteessa-
han vaihtotaseen ei tarvitse olla koko ajan tasa-
painossa, vaan sekä kilpailukyvyn muutokset 
että vaihtotaseen vaihtelut voivat olla aivan 
perusteltua sopeutumista talouden perusteki-
jöiden muutoksiin, jotka näkyvät muutoksina 
koko kansantalouden yhteenlasketussa säästä-
mishalukkuudessa. 

Euroalueen tapauksessa näyttää joka tapa-
uksessa siltä, että erot kilpailukykykehityksessä 
pitkälti selittävät myös vaihtotaseiden erilaista 
kehitystä, ja kehityspolkuja on vaikea tulkita 
pelkästään kokonaistaloudellisesti perustel-
luiksi ja optimaaliseksi sopeutumiseksi. Tämä 
korostaa palkanmuodostusjärjestelmän merki-
tystä myös ulkoisen tasapainon kannalta, vaik-
ka oma osansa on myös reaalisella kilpailuky-
vyllä ja tuottavuudella.

Finanssikriisiä edeltävän vuosikymmenen 
aikana euroalueen maiden työttömyysasteet 
lähentyivät toisiaan, mutta vuoden 2008 jäl-
keen työttömyysasteet ovat euroalueella eriyty-
neet ja eriytyminen on huomattavasti voimak-
kaampaa kuin muissa kehittyneissä maissa. 
Myös tämä viittaa siihen, että taustalla voi olla 
palkanmuodostukseen liittyviä tekijöitä. Jos 
työn hinta ei sopeudu tuotannon vaihteluihin, 
niin sopeutuminen siirtyy työn määrään.  

2  Jos jokin kansantalous kuluttaa enemmän kuin tuottaa, 
sen vaihtotase on negatiivinen, vaikka sen hintakilpailukyky 
olisi hyvä. Vaihtotase on identtisesti toisaalta ulkomaankau-
pan ylijäämä, toisaalta säästämisen ja investointien erotus: 
vienti – tuonti + (nettomääräiset tuotannontekijäkorvaukset 
ja tulonsiirrot ulkomailta) = vaihtotaseen ylijäämä, ja toi-
saalta BKT – yksityinen kulutus – julkinen kulutus = vien-
ti – tuonti.
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Palkanmuodostuksen 
kokonaistaloudelliset vaikutukset

Talousteorian mukaan palkkojen, tuottavuu-
den ja työllisyyden välillä on johdonmukainen 
yhteys. Pitkällä aikavälillä palkkojen nousu on 
mahdollista ennen kaikkea tuottavuuden kas-
vun kautta, sillä kilpailullisilla markkinoilla 
työvoimakustannukset vastaavat työpanoksen 
rajatuottavuutta. Mikäli reaalipalkkojen kehi-
tys ylittää tuottavuuden kasvun, niin työllisyys 
heikkenee. 

Pitkän aikavälin relaation lisäksi palkan-
muodostuksella on vaikutusta suhdannevaihte-
luihin. Modernin makrotalousteorian mukaan 
potentiaalisen tuotannon tasoon vaikuttavat 
talouden kitkatekijät (esim. epätäydellinen kil-
pailu), mutta eivät hinta- ja palkkajäykkyydet. 
Potentiaalinen tuotanto on näin ollen vakioisen 
etäisyyden päässä tehokkaasta tuotannon tasos-
ta, joka vallitsisi täydellisen kilpailun oloissa. 
Suhdannevaihtelut ovat puolestaan seurausta 
taloudenpitäjien rationaalisesta reaktiosta talo-
uteen osuviin sokkeihin. Hinta- ja palkkajäyk-
kyyksien vuoksi talouteen osuvilla sokeilla on 
vaikutuksia reaalitalouteen siten, että talouden 
aktiviteetti vaihtelee potentiaalisen uransa ym-
pärillä. 

Suhdannevaihtelujen voimakkuus riippuu 
siitä, kuinka joustavasti talous sopeutuu uuteen 
tilanteeseen. Työllisyyden ja työttömyyden 
vaihtelut riippuvat ratkaisevasti siitä, millainen 
on talouden palkanmuodostusjärjestelmä. 
Työttömyyden suhdannevaihtelut ovat sitä voi-
makkaammat mitä jäykemmät ovat palkat. Ma-
talasuhdanteessa työllisyys kehittyy heikosti ja 
työttömyys kasvaa. Palkanmuodostusjärjestel-
mä voi tällaisessa tilanteessa vaimentaa työttö-
myyden nousua tuottamalla suhteellisen hidas-

ta työkustannusten kasvua, joka lisää työn ky-
syntää ja laskee siten työttömyyttä. 

Työmarkkinaosapuolet vaikuttavat toimin-
nallaan myös ns. rakenteelliseen työttömyy-
teen. Työvoimakustannusten nousupaineet 
riippuvat siitä, miten kireät työmarkkinat ovat 
eli miten korkea työttömyys vallitsee. Palkan-
saajan todennäköisyys saada työtä on parempi 
ja siten palkkavaade suurempi, mitä alhaisempi 
on työttömyys. Siksi olennaista on se, millä 
työttömyyden tasolla palkkojen nousupaineet 
kasvavat niin koviksi, että työvoimakustannus-
ten nousuvauhti alkaa ylittää yritysten tuotta-
vuuskasvun ja hintojen nousun mahdollista-
man palkannousuvaran. Tätä nousuvaraa voi-
daan kutsua ”rakenteelliseksi” siinä mielessä, 
että työvoimakustannukset voivat nousta tätä 
rakenteellista vauhtia - tuottavuuskasvun ja  
hintojen nousun summan mukaisesti - ilman 
että yritysten työllistämisedellytykset muuttu-
vat (ks. tarkemmin seuraava jakso). 

Jos esimerkiksi lähivuosina onnistutaan pai-
namaan työvoimakustannusten nousu alle tä-
män rakenteellisen nousuvauhdin useiden vuo-
sien ajaksi, niin työttömyys ehtii alentua ja 
työllisyys kasvaa ennen kuin koheneva työlli-
syys törmää kustannusten liialliseen nousuun. 
Tämän mukaisesti voidaan ajatella, että raken-
teellinen työttömyys itse asiassa määräytyy sen 
nojalla, mikä on se työttömyyden taso, joka 
vielä riittää hillitsemään palkkojen nousun alle 
rakenteellisen palkkanousun vauhdin. Jos esi-
merkiksi järjestöt ja muut työmarkkinoiden 
toimijat saataisiin (pysyvästi) käyttäytymään 
niin, että palkkanousu kiihtyy liiaksi vasta esi-
merkiksi viiden prosentin työttömyyden tasol-
la, viittä prosenttia voitaisiin pitää työttömyy-
den rakenteellisena tasona. Kun viiden prosen-
tin taso olisi saavutettu, työvoimakustannusten 
kasvu voi tietysti jatkua rakenteellisen nousu-



172

KAK 2/2015

vauhdin mukaisesti. Kun työvoimakustannus-
ten maltillinen nousu johtaa uusiin rekrytoin-
teihin ja kiihdyttää talouskasvua, niin myös 
julkisen talouden hoito helpottuu. 

Palkanmuodostusta palveleva informaatio 
nykytilanteessa

Suomessa keskeisen taloustilanteeseen ja -nä-
kymiin liittyvän informaation työmarkkinajär-
jestelmän käyttöön tuottaa Tulo- ja kustannus-
kehityksen selvitystoimikunta (Tukuseto), jon-
ka sihteeristö toimii valtiovarainministeriön 
kansantalousosastolla. Toimikunnan pääasial-
lisia työkohteita ovat toistuvat hinta- ja palkka-
kehitystä, kustannuskilpailukykyä sekä palkan-
saajien ostovoimaa koskevat selvitykset. Viime 
vuosina toimikunta on lisäksi tuottanut erillis-
selvityksiä mm. Suomen kokonaiskilpailukyvyn 
mittaamisesta, kilpailukykyyn vaikuttavista 
rakenteellisista tekijöistä sekä tulonmuodos-
tuksesta, tuottavuudesta ja vaihtosuhteesta 
kansainvälistyvässä Suomessa. 

Toimikunnan määräaikaisraportissa tarkas-
tellaan ansioiden ja hintojen tulevaa kehitystä 
valtiovarainministeriön ennusteeseen tukeu-
tuen. Kilpailukykyosiossa verrataan myös eri 
mittareilla Suomen kehitystä suhteessa muu-
hun euroalueeseen. Tämä on perusteltu lähes-
tymistapa, sillä Suomessa hintojen nousun pi-
täisi pitkällä aikavälillä vastata suunnilleen 
euroalueen inflaatiovauhtia, mutta suhteellisen 
kustannustason pitää myös olla kilpailukyvyn 
kannalta riittävän edullinen. Muiden maiden 
kehitykseen vertaaminen on tietenkin olennais-
ta kilpailukykyanalyysin kannalta. 

Tällä hetkellä tarjolla olevassa materiaalissa 
ei kuitenkaan avata tarkemmin ennustetun an-
siokehityksen yhteyttä kotimaan muuhun ko-
konaistaloudelliseen kehitykseen, erityisesti 

työmarkkinoilla. Palkanmuodostuksen analyy-
sin voisikin sitoa tiiviimmin ja myös normatii-
visesti palkkojen rooliin koko kansantalouden 
kannalta. 

Viimeaikaisessa talouspoliittisessa keskus-
telussa on useasti esitetty tarve palkkamaltille 
Suomen nykyisessä suhdannetilanteessa. Har-
vat keskustelijat kuitenkaan esittävät tarkempia 
perusteluja tai konkreettisia laskelmia sen tar-
peesta. Sekä talouspoliittisten päättäjien että 
työmarkkinaosapuolten käyttöön olisikin hyö-
dyllistä tuottaa paitsi analyysiä palkkojen ja 
kilpailukyvyn nykytilanteesta myös vaihtoeh-
toislaskelmia erilaisten palkannousuvauhtien 
kokonaistaloudellisista vaikutuksista sekä kus-
tannustasomuutosten merkityksestä. Työehto-
sopimuksista neuvottelevien osapuolten kan-
nalta olisi hyödyllistä tietää paljon nykyistä 
enemmän siitä, millaisia tasomuutoksia kilpai-
lukyvyn suhteen kannattaa tavoitella ja miten 
työvoimakustannusten taso ja nousuvauhti nä-
kyvät työllisyydessä, vaihtotaseessa sekä elin-
keinorakenteessa.

Laskelmien muodossa voitaisiin hahmotella 
esimerkiksi sitä, minkälainen palkankorotusura 
tuottaa jonkin tavoitteena olevan työttömyyden 
tason. Tällaiset argumentit ovat julkisessa kes-
kustelussa vähissä, eikä työehtosopimusten 
korotuksia usein liitetä keskustelussa yleensä 
lainkaan työllisyyteen. Poikkeuksena voidaan 
kuitenkin mainita mm. Suomen Pankin laskel-
mat Euro ja talous -julkaisussa voimistuvien 
hinta- ja palkkapaineiden kokonaistaloudelli-
sista vaikutuksista sekä valtiovarainministeriön 
virkamiespuheenvuorossa esitetty skenaario 
joustavamman palkanmuodostuksen merkityk-
sestä tilanteessa, jossa taloutta kohtaa negatii-
vinen ulkoisen kysynnän shokki (Suomen 
Pankki 2011; Valtiovarainministeriö 2015). 
Tällaisia laskelmia ei kuitenkaan tietääksemme 
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tuoteta suoraan työmarkkinaosapuolten käyt-
töön eikä myöskään osana säännönmukaista 
palkkaneuvotteluja tukevaa prosessia.  

2. Palkanmuodostuksen 
lähtökohtien arviointi kriteerien 
valossa

Talousteorian mukaan reaalipalkat seuraavat 
pitkällä aikavälillä kilpailullisilla markkinoilla 
työn tuottavuuden kasvua. Kun reaalipalkko-
jen ja tuottavuuden kehitystä seurataan käytän-
nössä, on teorian tarjoaman yksinkertaisen 
kehikon lisäksi otettava huomioon palkkojen, 
hintojen ja tuottavuuden mittaamiseen liittyviä 
tekijöitä sekä tuotannontekijöiden mahdollises-
ti muuttuvat osuudet ennen kuin vedetään joh-
topäätöksiä konkreettisen palkanmaksuvaran 
suuruudesta. 

Kun palkkojen kehitystä verrataan tuotta-
vuuden kehitykseen, on relevantissa palkkakä-
sitteessä huomioitava ensiksi pelkän rahapal-
kan ohella kaikki muutkin kustannukset, jotka 
työvoimasta on maksettu tuotoksen synnyttä-
miseksi. Tämän takia ansiokäsitteenä on syytä 
käyttää kansantalouden tilinpidon palkansaa-
jakorvauksia eli palkkasummaa plus työnanta-
jan sosiaaliturvamaksuja. Toinen näkökohta 
mittaamiseen on se, että talousteorian mukaan 
työvoimakustannukset vastaavat työpanoksen 
rajatuottavuutta, jota on kuitenkin hankala mi-
tata mm. työntekijöiden heterogeenisuuden 
vuoksi. Helpointa onkin tällaisissa tarkasteluis-
sa verrata keskimääräistä tuottavuutta (arvon-
lisäys jaettuna työpanoksella) keskimääräisiin 
työvoimakustannuksiin, sillä ne voidaan vertai-
lukelpoisesti mitata. Kolmanneksi, talousteori-
an mukainen yhteys reaalipalkkojen ja tuotta-
vuuden välillä perustuu oletukseen muuttu-
mattomasta tuotantoteknologiasta. Jos työn ja 

pääoman väliset osuudet arvonlisäyksestä 
muuttuisivat yli ajan, tämä tulisi reaalipalkko-
jen ja tuottavuuden vertailussa ottaa huomi-
oon. Käytännössä tämä olisi kuitenkin vaikeaa.

Työvoimakustannusten rakenteellinen 
nousuvauhti ja palkkanormit

Työvoimakustannusten rakenteellisella nousu-
vauhdilla tarkoitetaan tässä tuottavuuden ja 
hintakehityksen kanssa yhdenmukaista kustan-
nusten kasvua. Jotta tämä mittari kuvaisi yritys-
ten palkanmaksuvaraa, on hintakehityksen 
mittarissa huomioitava lopputuotteiden hinnan 
ja käytettyjen välituotteiden hinnan erotus. Yk-
sityisen elinkeinotoiminnan arvonlisäyksen 
hinta on periaatteessa juuri tällainen mittari. 
Yksinkertaisimmassa viitekehyksessä työvoi-
makustannukset voisivat siis kasvaa keskimää-
rin saman verran kuin tuottavuuden ja arvon-
lisäyksen hinnan yhteismäärä ilman että syntyy 
paineita työmarkkinoille. Työvoimakustannus-
ten rakenteellinen nousuvauhti kuvaa samalla 
sellaista työvoimakustannusten kasvua, joka ei 
heikennä yrityssektorin kannattavuutta, sillä 
kansantalouden tilinpidossa myös kannatta-
vuus määräytyy tuottavuuden, työvoimakustan-
nusten sekä lopputuote- ja panoshintojen ero-
tuksen perusteella.

Työvoimakustannusten rakenteellinen nou-
suvauhti on käsitteenä lähellä suomalaisessakin 
tulopolitiikassa epäsuorasti esillä olleita palk-
kanormeja. Palkkanormiajattelun tarkoitukse-
na on niin ikään ollut vakaan talous- ja työlli-
syyskehityksen kanssa sopusoinnussa olevan 
palkkakehityksen turvaaminen. Normit eivät 
ole kuitenkaan suomalaisessa tulopolitiikassa 
ohjanneet palkanmuodostusta yhtä selvästi 
kuin esimerkiksi Ruotsissa. 
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Toteutunut reaalipalkkakehitys suhteessa 
tuottavuuden kehitykseen samoin kuin tuotta-
vuuden ja tuotannon hinnan ennakoitu kehitys 
eivät muodosta mekaanisesti palkkanormia, 
vaan ne ovat kriteereitä tai taustamuuttujia, 
joiden perusteella normi voidaan muodostaa. 
Tällainen rakennenormi jättää vielä avoimeksi 
sen, tavoitellaanko jonkinlaista kilpailukyvyn 
tasoparannusta, sekä myös sen, millaiseen ra-
kenteelliseen työttömyyteen tähdätään. Jos esi-
merkiksi nykyisen noin 9 prosentin työttömyy-
den tasolla seurattaisiin mainittua rakennenor-
mia, ei työttömyys tämän seurauksena alenisi 
tai kilpailukyky paranisi. Kilpailukyvyn näkö-
kulmasta olisi tietenkin myös arvioitava mui-
den maiden kustannuskehitystä.

Euroalueen alkuaikoina ajateltiin, että pal-
kanmuodostuksen lähtökohtana voitaisiin pitää 
EKP:n matalan inflaatiotavoitteen kanssa so-
pusoinnussa olevaa palkkakehitystä. Tämän 
ajattelutavan mukaan työkustannusten nousu 
ei saisi ylittää inflaatiotavoitteen ja koko kan-
santalouden tuottavuuden kasvun yhteismää-
rää. Euronormi on sukua perinteiselle tuotta-
vuusnormille, jossa palkankorotusvara muo-
dostuu koko kansantalouden tuottavuuden ja 
kuluttajahinnoilla mitatun inflaation mukaan. 
Nykyisessä hyvin matalan tai jopa negatiivisen 
toteutuneen inflaation oloissa on selvää, että 
kahden prosentin inflaatiotavoite ei ole oikea 
kiintopiste palkanmuodostukselle. Lisäksi ku-
luttajahinta ei kuvaa yrityksen kohtaamia kus-
tannuksia, jotka ovat tämän tarkastelun kannal-
ta keskeisiä. Suomalaisen elinkeinoelämän 
tuotekorin trendinomainen hintakehitys on 
tuskin sama kuin koko euroalueen kuluttaja-
hintojen kehitysvauhti.   

Perusedellytys sille, että työvoimakustan-
nusten nousu kiinnitetään johonkin mekaani-
seen viitearvoon tai normiin, on rahataloudel-

lisesti vakaa toimintaympäristö. Tämä edellytys 
on toteutunut Suomen tapauksessa talous- ja 
rahaliiton perustamisen jälkeen. Viitearvojen 
tai normien käytännön soveltamiseen liittyy 
kuitenkin monia muitakin kysymyksiä. Viitear-
von käyttö vaatisi ennen kaikkea, että kansan-
talous olisi lähtötilanteessa tasapainossa. Muu-
tenhan viitearvon noudattaminen ei välttämät-
tä johda vakaaseen talouskehitykseen. Korkea 
työttömyys, poikkeuksellisen eriytynyt tuotta-
vuuden kasvu tai vienti- ja tuontihintojen suh-
teen eli vaihtosuhteen kehitys vaikuttavat osal-
taan todelliseen palkanmaksuvaraan. 

Vientiteollisuuden rooli 
palkanmuodostuksessa

Kansantalouden jako kansainväliselle kilpailul-
le alttiiseen avoimeen sektoriin ja siltä suojat-
tuun suljettuun sektoriin, on yleisesti hyväksyt-
ty tarkastelukehikkojen lähtökohdaksi. Koska 
vientiteollisuus kohtaa kovemman kansainväli-
sen kilpailun kuin kotimaiset palvelualat ja jul-
kiset toimialat, ei palkkojen nousupaineen ole 
syytä lähteä liikkeelle kahdesta jälkimmäisestä. 
Talouden avoimella sektorilla kilpailu estää yli-
määräisten kustannusten siirtämistä hintoihin, 
jolloin palkankorotusten hintavaikutukset pie-
nenevät ja työllisyysvaikutukset suurenevat. 
Työn tuottavuuden kasvu on myös tyypillisesti 
nopeampaa avoimella sektorilla kuin suljetulla 
sektorilla. Lisäksi avoimen sektorin tuottavuu-
della on suorempi linkki kansainväliseen kil-
pailukykyyn, sillä maailmanmarkkinahinnat 
määräävät sen hintatason. 

Kysymys vientiteollisuuden normeeraavasta 
roolista on teoreettisesti monisyinen. Yleisesti 
pätee teoreettinen intuitio, että suurten työ-
markkinaosapuolten maailmassa on hyödyllis-
tä, että jokin sektori toimii päänavaajana ja luo 
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palkkanormin. Teoreettisesti paras lopputulos 
saadaan täydellä keskittämisellä tai täydellä ha-
jauttamisella, mutta jos perinteinen keskittämi-
nen ei toimi eikä täysin hajautettuun järjestel-
mään voida siirtyä, normiin perustuva neuvot-
telujärjestelmä tuo lähes samat hyödyt. Teo-
reettinen intuitio on siinä, että päänavaajana 
toimiminen maltillistaa päänavaajaa itseään. 
Ammattiliittojen välinen kilpailuasetelma syn-
tyy Calmfors-Driffill-teoriakirjallisuudessa sii-
tä, että yksi liitto voi omalla palkkapäätöksel-
lään vaikuttaa suhteellisiin palkkoihin ja hin-
toihin (Calmfors ja Driffill 1988). Kun pääna-
vaaja tietää, että oma korotusprosentti tulee 
kaikkien korotusprosentiksi, vastuuttomuus-
motiivi katoaa. 

Kiinnostavampi kysymys on se, miksi seu-
raajien kannattaa pysyä normissa. Tähän kysy-
mykseen ei ole aukotonta teoreettista vastausta. 
On luontevaa ajatella päänavaajamallia toistet-
tuna pelinä, jossa seuraajat tietävät, että nor-
mista lipsuminen johtaa koko mallin hylkäämi-
seen, mistä kaikki kärsivät. Mutta on esitetty 
myös kateuteen perustuvia muunlaisia selityk-
siä. Muiden pohjoismaiden kokemukset osoit-
tavat joka tapauksessa vahvasti palkkanormin 
toimintakyvyn.

Toinen kiinnostava kysymys on se, minkä 
sektorin olisi toimittava päänavaajana jos ol-
laan rahaliitossa. Oman valuuttakurssin ja in-
flaatiotavoitteen taloudessa tilanne on sillä ta-
valla symmetrinen, ettei periaatteessa pitäisi 
olla suurta väliä sillä, mikä talouden sektori 
toimii päänavaajana. Vartiaisen (2002) ja Hol-
denin (2005) tuloksista voisi päätellä, että sul-
jettu sektori saa rahaliiton jäsenmaassa ”liian” 
hyvän neuvotteluvoiman, koska vastassa ei ole 
sen enempää oma keskuspankki kuin kansain-
välinen kilpailukaan rankaisemassa liiallisista 
palkkavaateista.  

Muiden pohjoismaiden kokemuksen perus-
teella pidämme järkevänä lähtökohtana sitä, 
että avoin sektori eli vientiteollisuus ottaa vas-
tuulleen palkkapolitiikan ankkuriroolin. On eri 
tapoja ratkaista se, kuinka avoin sektorin mää-
ritellään. Rajaus voidaan tehdä esimerkiksi sek-
toreiden ulkomaankauppaosuuksien perusteel-
la. Tällöin panos-tuotos tilastojen mukaan 
tehdasteollisuus on melko hyvä rajaus. Toisaal-
ta kansainvälisen talouden avautumisen myötä 
markkinaehtoisuus on yhä useammalla alalla 
lisääntynyt, mikä puoltaisi mm. joidenkin yksi-
tyisten palvelualojen sisällyttämistä avoimeen 
sektoriin. Tässä kirjoituksessa avointa sektoria 
kuvataan yksinkertaisuuden vuoksi tehdasteol-
lisuudella.

Muut pohjoismaat toimivat näin

Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa vientiteolli-
suuden palkat sovitaan työmarkkinakierroksen 
aluksi. Mielestämme Suomelle on pienenä eu-
romaana vielä muitakin pohjoismaita perustel-
lumpaa seurata tällaista vientiteollisuuden 
palkka-ankkuria. Ruotsissa Konjunkturinstitu-
tet on julkaissut vuodesta 2004 lähtien palkan-
muodostusta palvelevaa raporttia, jossa tarkas-
tellaan työmarkkinaratkaisujen kokonaistalou-
dellisia vaikutuksia, ansiokehitystä suhteessa 
muihin maihin, palkanmuodostuksen vaikutus-
ta tasapainotyöttömyyteen sekä vaihtuvia työ-
markkinakysymyksiä. Instituutin analyysi an-
siokehityksestä suhteessa ajankohtaiseen ta-
louskehitykseen perustuu rakenteellista työvoi-
makustannusten kasvua vastaavaan kehikkoon, 
jossa arvonlisäyksen hinta yhdessä rakenteelli-
sen tuottavuuskasvun, elinkeinoelämän arvon-
lisäyksen hintaennusteen ja pääoman tuotto-
vaatimuksen kanssa muodostaa työvoimakus-
tannusten kasvunormin, joka säilyttää työllisyy-
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den (ks. erityisesti Hjelm 2007). Konjunkturin-
stitutet perustaa laskelmansa elinkeinoelämäs-
sä tapahtuvalle kehitykselle eli hieman laajem-
paan osaan taloutta kuin pelkkä tehdasteolli-
suus. Instituutin analyysiin sisältyy säännönmu-
kaisesti vaihtoehtoisskenaarioita ennusteen 
perusurasta poikkeavalle palkkakehitykselle. 

Teollisuuden välituotteiden sisältämät 
välilliset palkat3

Tuotannon arvoketjujen pilkkoutuminen muut-
taa tapaa, jolla avoimen sektorin kustannuskil-

3 Tämä jakso perustuu Sanna Niemisen muistioon, jossa 
Suomen kustannuskilpailukykyä on tarkasteltu Tilastokes-
kuksen kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulu-
koiden lukujen pohjalta (Nieminen 2014). Tarjonta- ja 
käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot 
kuvaavat toimiala- ja tuotetasolla kansantalouden euromää-
räisiä virtoja. Uusimmat tarjonta- ja käyttötaulukot ovat 
tilastovuodelta 2012.

pailukykyä tarkastellaan. Yhä suurempi osa 
kokonaiskustannuksista tulee nykyään muista 
kuin yrityksen tai toimialan suorista työvoima-
kustannuksista. Suomen tehdasteollisuudessa 
välituotekäytön osuus on viime vuosina noussut 
jo miltei 80 %:iin tuotoksen arvosta ja työvoi-
makustannusten vastaavasti pienentynyt n. 20 
%:iin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
palkkojen merkitys kustannuskilpailukyvyn 
osatekijänä olisi vähentynyt. Alihankintaketju-
jen kautta tehdasteollisuuden kustannuksiin 
vaikuttavat myös muiden välituotteiden, kuten 
yritysten käyttämien palvelujen, sisältämät ko-
timaiset palkat. 

Tehdasteollisuuden työvoimakustannukset 
tuotosyksikköä kohden olivat vuonna 2012 lä-
hes samalla tasolla kuin vuonna 2005, kun taas 
välituotekustannukset tuotosyksikköä kohden 
olivat puolestaan lähes 25 % korkeammalla 
tasolla (kuvio 1). Mikäli sähkö- ja elektroniik-
kateollisuus jätetään pois tarkastelusta, välituo-

Kuvio 1 Työvoimakustannukset ja välituotekustannukset tehdasteollisuudessa

Lähde: Tilastokeskus, S. Niemisen laskelmat
 

 

Kuvio 3. Työkustannusten rakenteellinen nousuvauhti ja toteutunut kehitys 
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tekäytön kustannukset olivat lähes 30 % kor-
keammalla tasolla kuin vuonna 2005. Tämä 
tarkoittaa sitä, että suomalaisen vientiteollisuu-
den kustannuspaineet ovat viime vuosina mer-
kittävältä osin tulleet muualta kuin suorien 
palkkakustannusten kautta. Välituotekustan-
nusten kasvuun vaikuttavat luonnollisesti väli-
tuotteiden hinnan nousun ohella myös mm. 
alihankinnan lisääntyminen ja yritysten oman 
tuoterakenteen muutokset. 

Ulkomaisen välituotekäytön osuus on nous-
sut n. 30 %:sta n. 40 %:iin, ja sen kustannukset 
ovat myös kasvaneet kotimaista välituotekäyt-
töä nopeammin vuoden 2005 jälkeen. Sekä ko-
timaisen että ulkomaisen välituotekäytön kus-
tannukset ovat kuitenkin kasvaneet nopeammin 
kuin työvoimakustannukset ja siten vaikutta-
neet yritysten kannattavuutta heikentävästi. 

Välituotekäytön sisältämien kotimaisten 
palkkojen arviointi ei ole suoraviivaista. Koti-
maisessa välituotekäytössä suljetun sektorin 
palvelujen osuus on reilu 40 %, kun ulkomai-
sessa se on vain n. 15 %, mutta kaikki palvelu-
alat eivät suinkaan ole työvoimavaltaisia. Koti-
maisten työvoimakustannusten osuuteen vai-
kuttaa merkittävästi myös alan tuonti-intensi-
teetti. Karkean arvion mukaan tehdasteollisuu-
den välituotekäytön arvo sisältää noin 40 % 
epäsuoria kotimaisia palkkoja.4 Suurimman 
osan tehdasteollisuuden tuotannon epäsuorista 
palkoista muodostavat kotimaisten tehtaiden 
välinen tavarakauppa ja yksityisten palvelujen 

4 Tällöin on jouduttu olettamaan, että toimialojen välituo-
tekäyttö sisältää epäsuoria kotimaisia työvoimakustannuksia 
tuotteen keskimääräisen työvoimakustannusosuuden verran. 
Oletetaan siis, että toimialan valmistamat tuotteet (sekä 
tavarat että palvelut) sisältävät kaikki saman osuuden koti-
maista työtä. Tämä on keskeinen oletus, jotta välituotekäy-
tön sisältämät epäsuorat kotimaiset työvoimakustannukset 
voidaan laskea.

ostot. Johtopäätös tästä tarkastelusta on se, että 
avoimen sektorin suorien palkkojen ohella sen 
kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi myös 
alihankinnan (ml. suljetun sektorin palvelujen) 
sisältämät epäsuorat palkkakustannukset.

3. Toteutunut kehitys Suomessa, 
alustavia huomioita 

Suomen taloustilanne ja 
palkanmuodostus

Yhteisen valuutan ja rahapolitiikan oloissa kil-
pailukyvyn heikentyminen johtaa markkina-
osuuksien menetykseen ja vaihtotaseen alijää-
mään maissa, joissa yksikkötyökustannukset 
kasvavat muita euromaita ripeämmin. Näin on 
käynyt Suomessa viime vuosien ajan. Yksikkö-
työkustannukset kasvoivat vuosina 2008–2013 
muuta euroaluetta nopeammin (ja yhteensä 
miltei 10 % enemmän) huolimatta siitä, että 
finanssikriisin jälkeinen taantuma on ollut Suo-
messa erityisen syvä ja pitkä. Euroopan komis-
sion arvion mukaan yksikkötyökustannukset 
kohoavat Suomessa myös vuosina 2015–2016 
euroalueen keskimääräistä vauhtia nopeam-
min. Finanssikriisiä edeltäneestä hyvästä tuot-
tavuuskehityksestä huolimatta yksikkötyökus-
tannukset ovat nousseet Suomessa rahaliiton 
aikana selvästi euroalueen keskiarvoa ripeäm-
min. 

Yksikkötyökustannusten kasvu on viime 
vuosina koostunut sekä suhdannetilanteeseen 
nähden nopeasta työvoimakustannusten kas-
vusta että historiallisen heikosta tuottavuuske-
hityksestä, joiden seurauksena reaaliansioiden 
ja tuottavuuden kasvu ovat eriytyneet toisistaan 
(kuvio 2) koko kansantalouden tasolla. Teorian 
mukaan reaaliansioiden ja tuottavuuden eriy-



178

KAK 2/2015

tymiseen liittyvä riski on, että sopeutuminen 
tapahtuu työttömyyden kasvun kautta, ellei 
tuottavuuskasvu nopeudu tai palkkojen nousu 
hidastu. 

Kuten palkanmuodostuksen lähtökohtia 
pohtivassa kappaleessa todettiin, kriteeripoh-
jaisissa arvioissa on aina huomioitava onko ta-
lous lähtötilanteessa tasapainossa. Suomen 
nykytilanteessa reaaliansioiden ja tuottavuuden 
kasvu eriytyivät voimakkaasti finanssikriisin 
alkuvaiheessa, mutta sen jälkeen molemmat 
ovat kehittyneet aivan samaa vauhtia. Kuvion 
2 mukaan reaaliansiot olivat v. 2014 n. 10 % 
korkeammalla tasolla kuin vuonna 2008, kun 
taas tuottavuus oli likimain samalla tasolla. Jos 
tuottavuuskasvu olisi esimerkiksi 1 % vuodes-
sa tästä eteenpäin, niin reaaliansioiden tulisi 
pysyä 10 vuoden ajan ennallaan, jotta saavutet-
taisiin vuonna 2008 vallinnut suhde tuottavuu-
den ja reaaliansioiden välillä. Jos puolestaan 
tästä eteenpäin reaalipalkat seuraavat tuotta-
vuutta, niin työttömyys jää korkealle tasolle.

Vain työvoimakustannuksia, tuottavuutta ja 
reaaliansioita tarkastelemalla on tietysti vaikea 
arvioida, miten merkittävä umpeen kurottava 
”kuilu” Suomella on taakkanaan. On myös tar-
kasteltava mm. elinkeinoelämän voittoastetta ja 
kannattavuutta.  Palkanmuodostuksen kannal-
ta on olennaista, että näistä asioista muodoste-
taan käsitys, joka luo myös edellytyksiä arvioi-
da eri palkkaurien vaikutusta tulevaisuuden 
investointeihin ja työllisyyteen. Jonkinlainen 
vähimmäisvaatimus palkanmuodostukselle tu-
levina vuosina vaikuttaisi kuitenkin olevan se, 
ettei työvoimakustannusten rakenteellista nou-
suvauhtia ylitetä.

Suomen talouden tuottavuusnäkymät ovat 
lähivuosina heikot verrattuna vuosiin, jolloin 
sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kasvu piti 
niitä yllä. Myös työvoiman keski-iän kohoami-
nen heittää oman varjonsa tuottavuuden kas-
vun ylle. Tämä tarkoittaa sitä, että hidas tuot-
tavuuskasvu ei luo juuri tilaa työkustannusten 
rakenteelliselle nousuvauhdille ja kustannuskil-

Kuvio 2. Tuottavuus ja reaaliansiot 1995=100

Tuottavuus on laskettu kansantalouden tilinpidon kiinteähintaisesta arvonlisäyksestä jaettuna taloudessa tehdyillä työtun-
neilla ja reaaliansiot on laskettu: tilinpidon mukaiset palkansaajakorvaukset (palkkasumma + työnantajan sosiaaliturvamak-
sut) työtuntia kohden jaettuna arvonlisäyksen hinnalla eli BKT-deflaattorilla. Lähde: Tilastokeskus. 
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pailukyvyn säilyttäminen on jatkossa aiempaa 
enemmän kiinni palkkamaltin pitävyydestä. 

Kuviossa 3 on kuvattu Suomen työvoima-
kustannusten rakenteellinen kasvu sekä toteu-
tunut työkustannusten kehitys talouden avoi-
mella sektorilla vuosina 1995–2013. Tämän 
tarkastelun mukaan Suomen tehdasteollisuu-
den työkustannukset kasvoivat finanssikriisiin 
asti hitaammin kuin mitä ne olisivat voineet 
kasvaa vaarantamatta vakaata talouskehitystä 
(vasemman puolen kuvio). Finanssikriisin jäl-
keen työkustannusten kasvu on hidastunut 
vain vähän, vaikka työvoimakustannusten ra-
kenteellinen nousuvauhti hidastui merkittäväs-
ti. Työkustannukset olivat tämän arvion perus-
teella vuonna 2013 noin 10 prosenttia kor-
keammat kuin mikä niiden rakenteellisen nou-
suvauhdin perusteella arvioituna olisi ollut 
sopivaa vakaan talouskehityksen kannalta. 
Viitevuoden valinta vaikuttaa tietenkin huo-
mattavan paljon siihen, kuinka suuri tämä kui-
lu toteutuneen ja viitearvon välillä on. Jos työ-
kustannusten kasvu kiinnitettäisiin vuoteen 

2000, niin kuilu olisi huomattavasti suurempi 
(oikeanpuoleinen kuvio). 

Avoimen ja suljetun sektorin 
palkkakehitys

Edellä nähtiin, että tehdasteollisuuden suorien 
palkkojen lisäksi sen kannattavuuteen ja kilpai-
lukykyyn vaikuttavat myös muiden tuotantopa-
nosten sisältämät epäsuorat palkkakustannuk-
set. Nämä välilliset palkat ovat osittain yritys-
ten käyttämien palvelujen sisältämiä palkkoja, 
eli suljetun sektorin palkkoja, joiden tulisi 
seurata vientiteollisuuden viitoittamaa palkan-
korotuslinjaa. Palkanmuodostuksen lähtökoh-
tia arvioitaessa on siksi syytä kiinnittää huomi-
ota myös suljetun sektorin ansiokehitykseen. 
Suomessa suljetun sektorin keskiansiot5 ovat 
vuodesta 1995 alkaen kasvaneet kutakuinkin 
samaa tahtia tehdasteollisuuden keskiansioiden 

5 Kansantalouden tilinpidon mukaiset palkansaajakorva-
ukset jaettuna palkansaajien työtunneilla.

Kuvio 3. Työkustannusten rakenteellinen nousuvauhti ja toteutunut kehitys

 

 

Kuvio 3. Työkustannusten rakenteellinen nousuvauhti ja toteutunut kehitys 
 

  
 
Lähde: Tilastokeskus 

 

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Työvoimakustannukset tuotosyksikköä kohden ja 
välituotekustannukset tuotosyksiköä kohden 

2005=100, tehdasteollisuus (ESA95)

Työ, tehdasteollisuus Välituotekäyttö, tehdasteollisuus

Työ, tehdasteollisuus pl. 26-27 Välituotekäyttö, tehdasteollisuus pl. 26-27

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Teollisuuden tuottavuus ja hinnat 1995=100
Teollisuuden työkustannukset 1995=100

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Teollisuuden tuottavuus ja hinnat 2000=100
Teollisuuden työkustannukset 2000=100

Lähde: Tilastokeskus



180

KAK 2/2015

kanssa (kuvio 4). Vuoden 2010 jälkeen ne ovat 
kuitenkin jatkaneet tasaista kasvuaan samalla 
kun tehdasteollisuuden ansiokehitys on hieman 
hidastunut. Tämä viittaa siihen, että vientiteol-
lisuuden palkankorotuksia on sopeutettu hei-
kentyneeseen taloustilanteeseen, mutta palkka-
ankkuri ei ole täysin pitänyt. Myös julkisen 
sektorin keskiansiot ovat viime vuosina nous-
seet tehdasteollisuuden keskiansioita nopeam-
min, mikä on ongelmallista myös siitä näkökul-
masta, että työvoimakustannukset ovat valtion 
ja kuntien suurin menoerä.

Tehdasteollisuuden työvoimakustannukset 
ovat siis nousseet enemmän kuin niiden raken-
teellinen nousuvauhti ja lisäksi suljetun sekto-
rin ansiot ovat nousseet avointa sektoria nope-
ammin. Suomen tilanne on heikentynyt myös 
kansainvälisessä vertailussa. Kivistö (2013) 
näyttää, että tehdasteollisuudelle välituotteita 
tuottavien toimialojen työvoimakustannukset 
ovat viime vuosina nousseet Suomessa nope-
ammin kuin kilpailijamaissa. Myös tehdasteol-
lisuuden käyttämien yrityspalvelujen hinnat 
ovat nousseet nopeammin kuin mm. Ruotsissa, 
Tanskassa ja Ranskassa.

4. Johtopäätöksiä ja suosituksia

Suomen erittäin vaikea taloustilanne korostaa 
tarvetta huolehtia Suomen talouden kustan-
nuskilpailukyvystä. Palkankorotusvauhti ja 
tuottavuus ovat talouden avoimen sektorin me-
nestyksen kannalta ratkaisevassa asemassa, sil-
lä kilpailukykyä ei voida palauttaa raha- tai 
valuuttapolitiikalla. Avoin sektori on se osa 
taloutta, joka suhteellisesti korkean tuottavuu-
tensa ansiosta parhaiten kasvattaa koko talou-
den palkanmaksuvaraa. Huomiota on kuiten-
kin kohdistettava myös suljetun sektorin palk-
kakehitykseen, joka osaltaan määrittää vienti-
teollisuuden kustannuskilpailukykyä. 

Olemme esittäneet alustavia tarkasteluja 
siitä, miten palkanmuodostusta tulisi tarkastel-
la osana Suomen talouspolitiikkaa ja miten sitä 
tulisi selvemmin ohjata myös valtiovallan toi-
mesta. Ohjauksen ei nykymaailmassa tarvitse 
tarkoittaa vain sitä, että valtiovalta yrittää olla 
sopijaosapuoli. Yhtä tärkeänä pidämme infor-
maatio-ohjausta eli sitä, että valtiovalta luo 
omilla asiantuntijaresursseillaan riittävän tieto-
pohjan, joka suuntaa palkkaneuvottelijoiden 

Kuvio 4. Avoimen ja suljetun sektorin keskiansiot työtuntia kohti

 
 

Kuvio 3. Työkustannusten rakenteellinen nousuvauhti ja toteutunut kehitys 
 

 
Lähde: Tilastokeskus 

 
Kuvio 4. Avoimen ja suljetun sektorin keskiansiot työtuntia kohti 

 

 
 
Lähde: Tilastokeskus 

 
 

Erä Palkkanormi (korjaustekijä) 
 

Tuottavuuskasvu + yksityisen arvonlisäyksen 
hintaennuste 
 

Rakenteellinen nousuvauhti 

Onko työttömyys suhdannesyistä 
tasapainotyöttömyyttä korkeammalla? 
 

Korjataan normia alaspäin 

Halutaanko alentaa rakenteellista työttömyyttä? 
 

Korjataan normia alaspäin (”odotetaan”) 

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Teollisuuden tuottavuus ja hinnat 1995=100
Teollisuuden työkustannukset 1995=100

90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Teollisuuden tuottavuus ja hinnat 2000=100
Teollisuuden työkustannukset 2000=100

80

100

120

140

160

180

200

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Tehdasteollisuus

Koko talous - tehdasteollisuus

Lähde: Tilastokeskus



181

Mer i  Obs tbaum j a  Juhana  Var t i a inen

odotuksia ja toimia. Palkanmuodostuksen ana-
lyysi tulisi sitoa tiiviimmin ja myös normatiivi-
sesti palkkojen rooliin koko kansantalouden 
kannalta.

Itse palkkamalli on tietysti viime kädessä 
työmarkkinaosapuolten käsissä. Valtiovalta voi-
si kuitenkin jokaiselle neuvottelukierrokselle 
tuottaa ”palkkaraportin”, jossa luonnehdittai-
siin riippumattomin asiantuntijavoimin sitä, 
millaisia seurauksia erilaisilla palkkaratkaisuilla 
voi olla ja miten ne voidaan tulkita rakenteelli-
sen työttömyyden kehikosta käsin. Erityisesti 
palkkapäätösten ja työllisyyden ja työttömyyden 
välistä monimutkaista, mutta vääjäämätöntä 
yhteyttä tulisi pitää esillä monipuolisella tavalla. 
Tämä tukisi työmarkkinajärjestöjen pyrkimystä 
toimia koko kansantalouden kilpailukyvyn ja 
työllisyyden huomioon ottavalla tavalla. 

Palkkanormin luominen edellyttäisi jonkin-
laista yhteisesti hyväksyttyä analyysikehikkoa. 
Yksi tapa olisi lähteä aluksi liikkeelle siitä, mil-
laiseksi voidaan arvioida yllä mainittu ”raken-
teellinen” työvoimakustannusten nousuvauhti. 
Jos talous olisi normaalitilassa, rakenteellinen 
vauhti olisi luonteva lähtökohta työvoimakus-
tannusten lopulliselle nousulle. Silloin työehto-
sopimusperäiset korotukset olisi mitoitettava 
niin, että ne yhdessä paikallisten lisänousujen 
ja rakennemuutosten kanssa tuottavat suunnil-

leen tämän rakenteellisen tason. Jos sitä vastoin 
taloudessa on korkea työttömyys ja/tai heikko 
kilpailukyky, normia olisi korjattava alaspäin.  

Näin päädyttäisiin jonkinlaiseen hyvän 
palkkanormin muistilistaan, jota voi vetää yh-
teen taulukon 1. avulla. Taulukon numeroma-
teriaalin luominen edellyttäisi tietysti perin-
pohjaisia asiantuntija-analyysejä: □

Kirjallisuus

Ángel, E., Galí, J. ja López-Salido, D. (2013), “Pat-
terns of Convergence and Divergence in the 
Euro Area,” NBER Working Papers 19561.

Calmfors, L. ja Driffill, J. (1988): “Bargaining Struc-
ture, Corporatism and Macroeconomic Perfor-
mance”, Economic Policy 6: 13-61.  

Carlin, W. (2013): “Real Exchange Rate Adjustment, 
Wage-setting Institutions, and Fiscal Stabiliza-
tion Policy: Lessons of the Eurozone’s First Dec-
ade”, CESifo Economic Studies 59: 489-519. 

Corsetti, G., Kuester, K. ja Müller, G. (2011): 
“Floats, Pegs and the Transmission of Fiscal 
Policy”, CEPR Discussion Papers 8180. 

Estrada, A., Galí, J. ja López-Salido, D. (2013): 
“Patterns of Convergence and Divergence in the 
Euro Area”, NBER Working Papers 19561.

Galí, J. ja Monacelli, T. (2005), “Optimal Monetary 
and Fiscal Policy in a Currency Union,” CEPR 
Discussion Papers 5374. 

Erä Palkkanormi (korjaustekijä)
Tuottavuuskasvu + yksityisen arvonlisäyksen 
hintaennuste

Rakenteellinen nousuvauhti

Onko työttömyys suhdannesyistä tasapainotyöttö-
myyttä korkeammalla?

Korjataan normia alaspäin

Halutaanko alentaa rakenteellista työttömyyttä? Korjataan normia alaspäin (”odotetaan”)
Ennakoidaanko liukuman (ml. rakennemuutos) 
kasvavan?

Korjataan normia alaspäin

Onko kilpailukyky liian hyvä/huono? Korjataan normia ylöspäin/alaspäin

Taulukko 1.



182

KAK 2/2015

Galí, J. ja Monacelli, T. (2008), “Optimal Monetary 
and Fiscal Policy in a Currency Union”, Journal 
of International Economics 76: 116-132. 

Holden, S. (2005), “Monetary Regimes and the Co-
ordination of Wage Setting”, European Econom-
ic Review 49: 833-843.

Hjelm, G. (2007), “Kan arbetsmarknadens parter 
minska jämviktsarbetsslösheten? Teori och mod-
ellsimuleringar”, Konjunkturinstitutet, Working 
Paper No. 99.

Kivistö, J. (2013), ”Toimialoittainen työkustannus-
kehitys teollisuuden kustannusrakenteen näkö-
kulmasta”, Euro & talous 3/2013: 71-80.

Miller, M. ja Sutherland, A. (1991), “The “Walters 
Critique” of the EMS-a case of inconsistent ex-
pectations?”, The Manchester School 59: 23-27.

Nieminen, S. (2014), “Suomen kustannuskilpailuky-
ky”, muistio, valtiovarainministeriö.

Suomen Pankki (2011), ”Vaihtoehtoislaskelma: 
Kotimaiset palkka- ja hintapaineet voimistuvat”, 
Kehikko 8, Euro&talous 3/2011: 42-44.

Valtiovarainministeriö (2015), ”Palkanmääräyty-
minen uudistettava”, 7. luku, Talouspolitiikan 
lähtökohdat 2015–2019 Valtiovarainministeriön 
virkamiespuheenvuoro, Valtiovarainministeriön 
julkaisuja 13/2015: 82–85. 

Vartiainen, J. (2010): “Interpreting Wage Bargaining 
Norms”, Konjunkturinstitutet, Working Paper 
No. 116.

Woodford, M. (2003), Interest and Prices, Princeton 
University Press.


