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NOSTOT
•

Hallitus on tehnyt puoliväliriihessä työllisyyttä vahvistavia toimenpiteitä
» Osalle toimista voidaan laskea suorat työllisyysvaikutukset
» Osalle toimista on asetettu selkeät tavoitteet työllisyyden lisäämiseksi

•

Työllisyystoimet vahvistavat julkista taloutta nettomääräisesti arvoilta 150 miljoonalla

•

Puoliväliriihessä linjattiin kuntien taloutta vahvistavia toimenpiteitä
» Peruspalveluiden valtionosuuksia korotetaan 246 miljoonalla vuonna 2022
» Peruspalveluiden valtionosuuksia korotetaan 50 miljoonalla vuonna 2023

•

Puoliväliriihessä tehtiin myös muita kuntien talouteen vaikuttavia päätöksiä

•

Vahvasti elvyttävää finanssipolitiikkaa jatketaan mm. irrottautumalla menokehyksistä¹
» Kehysylitys +900 miljoonaa euroa vuonna 2022
» Kehysylitys +500 miljoonaa euroa vuonna 2023

•

Koronatilanne on Suomessa helpottumassa ja rokotukset etenevät vauhdilla
» Väestöstä yli 30 % saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen

•

Työmarkkinoilla tilanne jatkuu heikkona
» Työttömyys, lomautukset ja lyhennetyllä työviikolla olevien määrä on huomattava

•

Julkinen talous on huomattavasti alijäämäinen
» Koronapandemiasta aiheutuneet menot ovat kasvattaneet alijäämää entisestään
» Velkamäärä on kasvanut oleellisesti, sillä alijäämäinen talous on katettava

•

Tilastokeskus on julkistanut kuntasektorin vuoden 2020 palkkatiedot
» Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllisen työajan mediaani oli 15,44 euroa vuonna 2020
» Kuukausipalkkaisten mediaaniansiot olivat 2 981 euroa vuonna 2020
» Kuntasektorin on edelleen hyvin naisvaltainen ala.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Viestinnän ja yhteiskuntavaikuttamisen toimialue
Yhteiskuntavaikuttaminen ja kansainvälinen edunvalvonta
Youssef Zad, ekonomisti

¹Menokehyksellä tarkoitetaan julkisen sektorin menojen kattoa, joka asetetaan hallituskauden alussa.
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Työllisyystoimet kehysriihessä
Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste. Hallituksen puoliväliriihessä2 tarkasteltiin keinoja tasapainottaa julkista taloutta, lisätä työllisyyttä sekä pehmentää koronakriisistä aiheutunutta
negatiivista shokkia taloudelle.
Valtiovarainministeriön tekemän arvion mukaan hallituksen aiemmin tekemät toimet vahvistavat Suomen
työllisyyttä 31 000 – 33 0003 työllisellä. Tähän mennessä tehdyt työllisyystoimet vahvistavat Suomen julkista
taloutta nettona noin 300 miljoonan euron edestä.
Puoliväliriihessä tehtyjen päätösten osalta vaikutusarviot ovat vielä hieman kesken, mutta alustavien arvioiden mukaan VM arvioi työllisyyden kasvavan noin 11 000 henkilön edestä ja vahvistavan julkista taloutta
nettomääräisesti noin 150 miljoonalla eurolla.
Työllisyysvaikutuksia hallituksen päättämille toimille on myös arvioitu muiden ministeriöiden toimesta siten,
että ne eroavat huomattavasti valtiovarainministeriön tekemistä arvioista. Taulukossa 1 on havainnollistettu
hallituksen puoliväliriihessä tehdyt työllisyystoimet ja niiden arviot.
Taulukko 1: Kehysriihessä linjatut työllisyystoimet ja
arviot niiden vaikutuksista työllisyyteen (VNK, VM, JHL, 2021)

Toimenpide

Riihipöytäkirjan
arvio

VM arvio

Erityistehtäväyhtiö työllistämään osatyökykyisiä (Välittäjä Oy)

1 000

1 000

Kuntien julkiset hankinnat lisäämään paremmin osatyökykyisten
työllisyyttä

2 000

-

Työkykyohjelman laajentaminen ja palkkatuki

5 500 - 6 500

600

Työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy

2 500

-

TE-palvelujen siirto kuntiin (sis. kuntien kannustinmalli)

7 000 - 10 000

6 600

Onnistunut kotoutuminen lisää työllistymistä

2 000

-

Työperäisen maahanmuuton koko potentiaali käyttöön

10 000

1 500

Jatkuvan oppimisen uudistus koskee koko väestöä

10 000 - 10 500

1 000

Yhteensä

40 000 - 44 500

10 700

PUOLIVÄLIRIIHI
Puoliväliriihi on hallituskauden puolenvälin kehysriihi, jossa tehdään talouteen vaikuttavia päätöksiä.
Kehysriihen pohjana toimii valtion talouden menokehys, joka asettaa rajan menojen kasvulle hallituskauden aikana. Poikkeuksellisesti koronapandemian vuoksi hallitus on joustanut kehyksistä toistaiseksi,
mikä antaa vapaammat kädet elvyttävän finanssipolitiikan harjoittamiseen.

2https://valtioneuvosto.fi/puolivaliriihi-2021
3Valtiovarainministeriön rakenneyksikön tuottama muistio. (VM, 2021)
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Kuntatalous ja kehysriihi
Kuntien talouden tulevaisuuteen vaikuttavat oleellisesti kehys- ja budjettiriihissä tehdyt linjaukset. Vuoden
2021 kevään kehysriihi oli pääosin myönteinen kuntataloudelle. Valtio vahvistaa kuntien rahoituspohjaa
valtionosuusjärjestelmän puitteissa.
Lisäksi kuntien tuottamien palveluiden rakenne tulee muuttumaan tulevaisuudessa oleellisesti, sillä sotepalvelut tullaan siirtämään perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle ja toisaalta työllisyyspalvelut ollaan
siirtämässä kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Nämä tarkoittavat, että kuntien rahoitusjärjestelmää
tullaan vielä muuttamaan kuluvan vaalikauden aikana huomattavasti.
Kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien tasoa korotetaan 246 miljoonan euron edestä vuonna 2022 ja
50 miljoonaa euroa vuonna 2023. Nämä lisäykset valtionosuuksiin vahvistavat kuntien taloudellista asemaa
ja pienentävät kuntien tarpeita tehdä kivuliaita säästötoimenpiteitä.
Taulukossa 2 havainnollistetaan kehysriihessä linjatut toimenpiteet ja arvio niiden fiskaalisesta vaikutuksesta
kuntien talouteen.

Toimenpide

Fiskaalinen vaikutus

Peruspalvelujen valtionosuuden tason
kasvattaminen vuodelle 2022

+246 milj.€

Peruspalvelujen valtionosuuden tason
kasvattaminen vuodelle 2023

+50 milj.€

Sotepalvelujen siirto hyvinvointialueille

Menojen ja rahoituksen
siirto +/-20mrd.€

Työllisyyspalvelujen siirto kuntien
vastuulle

?

Taulukko 2:
Kehysriihen linjaukset ja niiden
vaikutukset kuntien talouteen
(VNK, JHL, 2021)

Kuntatalouteen vaikuttaa oleellisesti julkisten hankintojen toteutus, laajuus sekä ohjaus. OECD:n julkaiseman
selvityksen⁴ perusteella Suomen julkisten hankintojen kokonaisarvo on 35 miljardia euroa, josta olisi mahdollista säästää peräti 25 prosenttia mm. tehostamalla hankintojen vaikuttavuutta.
Hallitus on linjannut kehysriihessä, että kuntia tuetaan julkisten hankintojen osalta tulevaisuudessa siten,
että niissä painotetaan enemmän sosiaalisia kriteerejä, joiden perusteella pyritään työllistämään esimerkiksi
pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä.
Kun otetaan huomioon kunnille siirtyvien työllisyyspalveluiden kannustava rahoituskokonaisuus, on kuntasektorilla tulevaisuudessa huomattavasti paremmat kannustimet ja edellytykset parantaa alueellista työllisyyttä ja hankintojen vaikuttavuutta. Näillä toimilla on todennäköisesti kuntien taloutta vahvistava vaikutus
pitkällä aikavälillä.

⁴ Productivity in Public Procurement A Case Study of Finland: Measuring the Efficiency and Effectiveness of Public Procurement
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Muut talouspoliittiset linjaukset kehysriihessä
Kehysriihessä tehdyt linjaukset talouspolitiikan kannalta ovat vahvasti elvyttäviä, jonka puolesta puhuu erityisesti se, että vaalikauden menokehystä korotetaan 900 miljoonalla eurolla vuodelle 2022 ja 500 miljoonalla
vuodelle 2023.
Menokehysylityksen lisäksi hallituksella on käytössään poikkeusolojen mekanismi vuosille 2021 ja 2022, joka
mahdollistaa 500 miljoonan euron vuosittaisen menoerän valtion budjettiin. Yhdessä kehyksistä luopuminen
ja poikkeusolojen mekanismi luovat huomattavan liikkumavaran valtiontalouden suunnittelun osalta.
Menokehysten korottaminen tarkoittaa, että hallitus voi kuluttaa enemmän, mistä alun perin on sovittu.
Menokehyksen korottamista perustellaan koronapandemian kielteisten talousvaikutusten torjunnalla ja
talouskasvun kiihdyttämisellä tulevina vuosina.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että talouskasvu on lähdössä nopeaan kasvuun tulevina vuosina, jota kansainvälinen poikkeuksellisen mittava elvytys myös tukee. Lisäksi patoutuneen kysynnän vuoksi tullaan todennäköisesti näkemään positiivinen kysyntäshokki, koronapandemian hellittämänä.
Kehysriihikirjausten perusteella hallitus on päättänyt myös sopeuttaa menokehyksiin luettavia menoja
370 miljoonan euron edestä pysyväisluonteisesti vuodesta 2023 alkaen. Sopeutusta haetaan myös kiristämällä
verotusta 100–150 miljoonan euron edestä siten, että ne tasapainottavat valtion budjettia. Sopeutustoimet
ovat pitkällä aikavälillä perusteltuja, sillä Suomen julkinen sektori on ollut huomattavasti alijäämäinen vuodesta 2009 lähtien.
Lisäksi kehysriihessä päätettiin kompensoida rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen aiheuttamaa rahoitusvajetta edunsaajille. Yhteensä tämä tarkoittaa 635 miljoonan euron lisäystä valtion menoihin vuosien 2022 ja
2023 osalta. Hallitus on myös päättänyt valmistella pysyvän rahoitusmallin, joka takaa edunsaajille autonomian, ennustettavan sekä riittävän rahoituspohjan.
Taulukkoon 3⁵ on koottu kehysriihessä sovitut toimenpiteet ja niiden fiskaaliset vaikutukset.

Toimenpide

Fiskaalinen vaikutus

Menokehysten ylitys 2021

+900 milj.€

Menokehysten ylitys 2022

+500 milj.€

Pysyväisluonteiset sopeutukset 2023 eteenpäin

-370 milj. €

Tulevan syksyn budjettiriihen veronkiristykset

+100 – +150 milj.€

Rahapelitoiminnan tuottojen pienentymisen
kompensaatio 2022 ja 2023

+635 milj.€

⁵Taulukko 3 ei pidä sisällänsä kaikkia kehysriihen talouspoliittisia toimenpiteitä. Tarkemmat tiedot VNK:n julkaisusta.

Taulukko 3:
Eräitä kehysriihessä sovittuja
talouspoliittisia toimenpiteitä
tuleville vuosille. (VNK, JHL, 2021)
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Koronapandemia
Suomessa uusien koronatartuntojen määrät ovat vähentyneet oleellisesti viimeisimpien rajoitustoimien
seurauksena. Rajoitustoimet yhdessä rokotustahdin kiihtymisen kanssa vahvistavat ihmisten ja yritysten
luottamusta talouteen sekä mahdollistavat nopeamman paluun normaalioloihin.
Jos rokotustahti etenee nykyisellä vauhdilla, saatetaan kesän loppupuolella nähdä jo huomattava kulutuksen kasvu aloilla, jotka ovat kärsineet ennenkuulumattomasta kysynnän hiipumisesta sekä rajoitustoimista.
Patoutuneen kulutuksen purkautuminen tulee todennäköisesti yhdessä julkisen sektorin kulutuksen kanssa kiihdyttämään talouskasvua huomattavasti, joka saattaa näkyä myös inflaatiovauhdin laajana kiihtymisenä.
Kuviossa 1 havainnollistetaan uusien tartuntojen päivittäistä määrää 7 päivän liukuvan keskiarvon avulla.
Kuvion pystyakselilla on uusien tartuntojen määrät ja vaaka-akselilla.
Kuviosta havaitaan, että koronatartunnat ovat vähentyneet huomattavasti huhtikuun aikana. Laskua
selittää hallituksen asettamat rajoitustoimet.

Kuvio 1: Uudet koronavirustartunnat 7 päivän rullaavana keskiarvona.
(WHO, Macrobond, JHL, 2021)

Uusien tartuntojen lisäksi myös sairaalahoidossa olevien määrät ovat vähentyneet oleellisesti. Kuviossa 2 havainnollistetaan sairaalahoidossa olevien määriä 7 päivän rullaavan keskiarvon avulla.
Kuvion pystyakselilla havainnollistetaan sairaalahoidossa olevien määrää Suomessa kunakin päivänä.
Vaaka-akselilla puolestaan juoksee aika päivinä.
Kuviosta havaitaan, että sairaalahoidossa olevien määrät ovat myös vähentyneet oleellisesti huhtikuun
aikana. Sairaalahoidossa olevien määrän vähentyminen on erittäin tärkeää, jotta terveydenhuollon kapasiteetti ei ylity. Jos terveydenhuollon kapasiteetti ylittyisi, jouduttaisiin joitain kriittisiäkin hoitoja siirtämään myöhäisempään ajankohtaan, josta koituu valtavia terveydellisiä sekä taloudellisia haittoja pitkällä
aikavälillä sekä mahdollisesti ihmishenkien menetyksiä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kuvio 2: Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien määrät
(THL, Macrobond, JHL, 2020)

Viimeisen vuoden aikana on tullut selväksi, että koronapandemia on mahdollista kukistaa vain rokottamalla
kriittinen osa väestöstä virusta vastaan. Suomen rokotukset ovat edenneet hyvin, mutta väestön täydellisen
suojan saavuttaminen vaatii edelleen huomattavia ponnisteluja. Toukokuun alussa Suomen väestöstä hieman
yli 30 prosenttia on saanut ainakin yhden rokoteannoksen koronavirusta vastaan.
Kuviossa 3 havainnollistetaan Suomen ja eräiden muiden maiden rokotustilanteita. Rokotteiden saatavuudessa on ollut paikoittain ongelmia, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että tarvittavat määrät rokotteita saadaan
markkinoille hyvissä ajoin.
Kuvion 3 pystyakselilla havainnollistetaan prosenttiosuutta väestöstä, joka on saanut vähintään yhden koronarokotuksen. Kuviosta huomataan, että Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen jakelu on ollut verrokkimaita
hieman nopeampaa, minkä vuoksi Suomen talous saattaa myös palautua vertailumaita nopeammin virusta
edeltäneelle tasolle.

Kuvio 3: Ensimmäisen
rokotusannoksen saaneen
väestön osuus Suomessa
ja eräissä vertailumaissa.
(Macrobond, Our World in
Data, JHL 2021)

Rokotettujen määrän kasvaessa etenkin riskiryhmäläisten osalta vältytään tilanteelta, joissa samanaikaisesti
iso osa väestöstä joutuu sairaalahoitoon, joka potentiaalisesti saisi terveydenhuollon kantokyvyn ylittymään.
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Työmarkkinat
Työmarkkinoilla tilanne on pysytellyt hankalana vuoden 2021 alkupuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM)
keräämän rekisteriaineiston perusteella Suomessa oli maaliskuussa 2021 noin 331 500 työtöntä työnhakijaa.
Työttömien määrä on kasvanut 22 000 verrattuna vuoden takaiseen, ja 4 400 verrattuna edelliseen kuukauteen.
Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut huomattavasti vuoden 2020 pahimmasta piikistä, mutta on
edelleen huomattavasti pidemmän aikavälin keskiarvoa korkeammalla tasolla.
On kuitenkin hyvin todennäköistä, että työttömien määrä pysyy verrattain korkealla vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla, mutta lähtee todennäköisesti nopeaan laskuun talouskasvun kiihtyessä voimakkaan elvytyksen siivittämänä.
Kuviossa 4 on havainnollistettu työttömien työnhakijoiden määrää kuukausittain Suomessa vuoden 2000
tammikuusta vuoden 2021 helmikuuhun. Punainen käyrä kuvastaa kuukausitasolla havaittua työttömien
määrää ja sininen suora viiva koko tarkastelujakson keskimääräistä työttömien määrää yli ajan. Vaaleansinisellä käyrällä havainnollistetaan 12 kuukauden liukuvaa keskiarvoa työttömien määrässä.

Kuvio 4:
Työttömäksi
työnhakijaksi
rekisteröidyt
Suomessa
(Macrobond,
TEM, JHL, 2021)

Työttömien työnhakijoiden joukosta osa on lomautettuna, mistä onkin tullut poikkeuksellisen yleistä koronakriisin aikana. Lomautetuksi joutuneiden tulee ilmoittautua työttömiksi työnhakijoiksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä, joten heidät rekisteröidään myös työttömiksi työnhakijoiksi työ ja elinkeinoministeriön tarkastelussa.
Kuviossa 5 havainnollistetaan lomautettujen määriä vuoden 2000 alusta vuoden 2021 helmikuuhun. Kuviosta havaitaan, että lomautusten määrä on noussut historiallisen korkealle koronakriisin aikana. Koronakriisi
on kohdellut toimialoja hyvin eri tavalla ja laajat lomautukset ovat aiheuttaneet mittavia tappioita etenkin
matkailu- ja palvelualojen työntekijöille.
Laajojen lomautusten avulla on kuitenkin kyetty estämään konkursseja sekä työpaikkojen pysyvämpää tuhoutumista. On hyvin todennäköistä, että koronapandemian hellitettyä työllisyys kohentuu nopeasti ja samalla
lomautukset vähenevät lähelle pandemiaa edeltänyttä tasoa.
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Kuvio 5: Lomautettujen määrä Suomessa
(Macrobond, TEM, JHL, 2021)

Myös lyhennetyllä työviikolla olevien määrät ovat kasvaneet huomattavasti koronapandemian aikana. Kuviosta 6 havaitaan lyhennetyllä työviikolla olevien määrän kasvaneen melkein 17 000 vuoden 2021 maaliskuussa,
mikä tarkoittaa 8 100 nousua verrattuna viime vuoteen. Lyhennetyllä työviikolla olevien määrät ovat kuitenkin vähentyneet oleellisesti vuoden 2020 huipusta.

Kuvio 6: Lyhennettyä työviikkoa tekevien
määrä Suomessa (TEM, Macrobond, JHL, 2021)

Yksi tärkeimmistä kansantalouden tilaa kuvaavista indikaattoreista on työttömyysasteen kehitys. Työttömyysaste kertoo, kuinka suuri prosenttiosuus työikäisestä väestöstä on vailla työpaikkaa.
Kuviossa 7 havainnollistetaan Suomen työttömyysastetta Tilastokeskuksen ja TEM:n julkaisemien tietojen
avulla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysasteen trendi oli joulukuussa 2020
7,7 prosenttia ja työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittama luku maaliskuun 2021 oli 12,6 prosenttia.
Tilastokeskuksen ilmoittama työttömyyden trendi on kääntynyt nopeaan laskuun kesän 2020 aikaisesta
noususta.

0
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On todennäköistä, että työttömyys pysyy korkealla, kunnes valtaosa väestöstä on rokotettu ja kulutus palautuu kriisiä edeltäneeseen tilaan. Väliaikaisesti kohonneet työttömyysluvut eivät ole pitkällä tähtäimellä ongelma, mutta työttömyyden tulisi madaltua nopeasti kriisin jälkeen, jotta vältyttäisiin pitkäaikaistyöttömyyden
kasvulta sekä sen tuomilta kielteisiltä lieveilmiöiltä.
Elvyttävä finanssipolitiikka, jota Suomessa harjoitetaan tällä hetkellä huomattavasti, on yksi keino vaimentaa
työmarkkinoiden kokemaa iskua.

Kuvio 7: Työttömyysasteet Suomessa
TEM:n ja Tilastokeskuksen mukaan
(Tilastokeskus, TEM, Macrobond,
JHL, 2021)

Työttömyys aiheuttaa julkiselle sektorille samanaikaisesti verotulojen pienenemisen ja menojen kasvun
muun muassa sosiaalitukien muodossa. Tästä syystä työttömyyden kasvun ehkäiseminen kriisin jälkihoidossa on tärkeää.
Huolestuttavaa on, että pitkäaikaistyöttömien määrät ovat lähteneet kasvuun koronapandemian vuoksi.
Pitkäaikaistyöttömyys passivoi siitä kärsiviä, mikä aiheuttaa mittavia haittavaikutuksia niin yksilötasolla,
kuin yhteiskunnan tasolla. Työttömyyden jälkihoidossa on oleellista, miten Suomi kykenee aktivoimaan
pidempään työttömänä olleet uudelleen työmarkkinoille.
Kuviossa 8 on vertailtu työttömyysasteita eräissä Euroopan maissa. Kuviosta havaitaan, että koronakriisi
on nostanut työttömyysasteita useissa EU-maissa, eikä Suomen työttömyysaste ole noussut mitenkään
poikkeavan korkealle tasolle.
Nämä tiedot yhdessä muiden talouden indikaattorien kanssa vahvistavat kuvaa siitä, että Suomi on selvinnyt koronakriisistä esimerkillisen hyvin.
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Kuvio 8: Työttömyysasteen trendiluvut
vertailtuna muutamassa maassa
(Eurostat, Macrobond, JHL, 2021)

Julkinen talous
Työmarkkinoilla tilanne on pysytellyt hankalana vuoden 2021 alkupuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM)
keräämän rekisteriaineiston perusteella Suomessa oli maaliskuussa 2021 noin 331 500 työtöntä työnhakijaa.
Työttömien määrä on kasvanut 22 000 verrattuna vuoden takaiseen, ja 4 400 verrattuna edelliseen kuukauteen.
Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut huomattavasti vuoden 2020 pahimmasta piikistä, mutta on
edelleen huomattavasti pidemmän aikavälin keskiarvoa korkeammalla tasolla.
On kuitenkin hyvin todennäköistä, että työttömien määrä pysyy verrattain korkealla vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla, mutta lähtee todennäköisesti nopeaan laskuun talouskasvun kiihtyessä voimakkaan elvytyksen siivittämänä.
Eräs hallituksen pitkän aikavälin tavoitteista on saavuttaa julkisen talouden tasapaino ja vakauttaa velan
suhde bruttokansantuotteeseen. Julkisen talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää tulojen kasvattamista, menojen supistamista tai molempia samanaikaisesti⁶.
Nykyisen talouskehityksen puitteissa tasapainoa on lähivuosina vaikea saavuttaa. Koronapandemian sekä
kehysriihilinjausten vuoksi julkinen talous tulee jatkamaan erittäin todennäköisesti alijäämäisenä myös
tulevina vuosina.
Kuviossa 9 havainnollistetaan julkisen sektorin alijäämä vuodesta 1991. Kuviosta havaitaan, että julkinen
sektori on ollut alijäämäinen vuoden 2008 finanssikriisistä lähtien. Vuoden 2020 aikana havaitaan huomattava pudotus, mikä on seurausta koronapandemiasta johtuneista menojen kasvusta sekä mittavasta finanssipoliittisesta elvytyksestä.
Alijäämäinen julkinen sektori tarkoittaa käytännössä julkisen velan kasvua.

⁶ Tuloja voidaan kasvattaa esimerkiksi keräämällä enemmän veroja tai kasvattamalla työllisyysastetta.
Menoja voidaan supistaa esimerkiksi supistamalla julkisen sektorin tarjoamia etuuksia.
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Kuvio 9: Julkisen talouden ali-/ylijäämä vuodesta 1991 lähtien
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)

Julkisen sektorin alijäämä koostuu kuntien, valtion sekä sosiaaliturvarahastojen kokonaisuuksista. Kuviossa
10 on havainnollistettu ali- ja ylijäämiä raportoituna erikseen alasektoreittain.
Kuviosta havaitaan, valtion ottaneen suuren vastuun koronapandemiasta aiheutuneiden kulujen kattamisessa.
Kuvion 10 sininen käyrä kuvastaa valtion alijäämää, punainen käyrä kuntasektorin alijäämää ja oranssi käyrä
sosiaaliturvarahastojen ylijäämää.
Kuviosta nähdään, että kokonaisuudessaan kuntasektorin tulos kääntyi hieman ylijäämäiseksi, mutta tämä
johtui lähinnä valtion kunnille jakamista koronatuista. Kuntasektorin vahva tukeminen koronakriisissä on
mahdollistanut julkisten palveluiden järjestämisen kriisin yli ilman, että kunnat ovat joutuneet miettimään
ulkoistuksia tai palveluiden leikkauksia.
Suomessa on lukuisia taloutta ja ihmisten hyvinvointia vakauttavia mekanismeja, joita tuetaan vahvalla
julkisen sektorin palvelutuotannolla. Nämä ovat osaltaan ehkäisseet koronapandemiasta aiheutuneita
sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.
Kuvio 10: Julkisen
sektorin alijäämä
hajoteltuna osiin
(Tilastokeskus,
Macrobond,
JHL, 2021)

Kuntasektorin palkat
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Kuntasektorin palkat
Tilastokeskus on julkaissut tiedot kuntasektorin palkoista ja työntekijöistä vuodelta 2020⁷. Tilastotietojen
mukaan kuntasektorilla työskenteli noin 415 000 palkansaajaa, joista 357 000 oli kokoaikaisia ja 58 000
osa-aikaisia.
Kuukausipalkkaisten kokoaikaista työtä tekevien mediaaniansiot olivat 2 981 euroa kuukaudessa. Miehet
ansaitsivat 3 379 ja naiset 2 916 euroa kuukaudessa, naisten ansiot ovat näin ollen 86,2 prosenttia miesten
ansioista. Kuviossa 11 havainnollistetaan kuntasektorin palkkatietoja sukupuolittain sekä yhteensä kuntasektorin kuukausipalkkaisten osalta.

Kuvio 11: Kuntasektorin kokoaikaisten
kuukausipalkkaisten henkilöiden
mediaaniansiot vuonna 2020
(Tilastokeskus, 2021)

Kuntasektori on edelleen pääosin naisvaltainen, sillä alan
työntekijöistä peräti 81% on naisia ja 19% miehiä (kuvio 12).
Ammatillinen ja sektorillinen eriytyminen on Suomessa
poikkeuksellisen voimakasta, eikä se ole juurikaan tasaantunut
vuosien saatossa.Naisten ja miesten eriytyminen aloille kasvattaa sukupuolten välistä palkkaeroa.
Kuntasektorilla työskentelevien tuntipalkkaisten osalta säännöllisen työajan mediaani työaikalisien kanssa oli 15,44 euroa.
Naisilla keskituntiansiot olivat 14,72 ja miehillä vastaavasti
15,53 euroa. Kuntasektorilla tuntipalkkaisia palkansaajia oli
vain 5 490, mikä on 750 henkilöä vähemmän verrattuna
vuoteen 2019.
Myös tuntipalkkaisten osalta miesten keskimääräiset ansiot
olivat naisia korkeammat, mutta suhteellinen palkkaero tuntipalkkaisten osalta oli huomattavasti pienempi.
⁷Kuntasektorin palkat – tilastojulkistus on luettavissa täältä.

Kuvio 12: Kuntasektorin kuukausipalkkaisten työntekijöiden
sukupuolijakauma (Tilastokeskus, 2021)
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Kuvio 13: Kuntasektorin tuntipalkkaisten palkansaajien
mediaanituntiansiot vuonna 2020 (Tilastokeskus, 2021)

Kuntasektorin tuntipalkkaisista
työntekijöistä 84,6 prosenttia oli miehiä ja naisia oli vain
15,4 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että naisten ja miesten
osuudet menevät kuukausipalkkaisten ja tuntipalkkaisten
osalta lähes päinvastoin.
Kuvio 14: Kuntasektorin
tuntipalkkaisten palkansaajien sukupuolijakauma vuonna 2020
(Tilastokeskus, 2021)
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