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Työmarkkinat

KOHTUUDEN PUOLELLA
NOSTOT

• Työttömien määrä on edelleen korkealla tasolla.
• Työttömyysaste nousi pandemian vuoksi nopeasti, eikä ole palannut kriisiä edeltäneelle tasolle.
		
» Työttömyyden osalta nopean nousun hidas palautuminen viittaisi hystereesi-ilmiöön
		työmarkkinoiden osalta.
• Pitkäaikaistyöttömyyden runsas kasvu aiheuttaa huolia syrjäytyneiden määrän kasvusta.
• Heikon työttömyyskehityksen vastapainoksi työllisyys on kehittynyt todella hyvin.
		
» Työllisyydellä mitattuna Suomi on jo kirinyt umpeen pandemian aiheuttaman kuopan.
		
» Työllisyyden myönteinen kehitys viittaa siihen, että työmarkkinoiden ulkopuolella
		
olevat ovat aktivoituneet pandemian aikana.
• Uusien koronatartuntojen määrät nousivat kesän aikana huomattavasti, mutta sairaalahoidossa olevien määrässä ei vielä ole havaittavissa vastaavaa nousua.
		
» Rokotuskattavuuden kasvu todennäköisesti estää vakavia tautimuotoja, jonka vuoksi
		
uusien tartuntojen määrät eivät enää kerro pandemian vakavuudesta.
• Työmarkkinoilla havaitaan merkittäviä kohtaanto-ongelmia, jotka todennäköisesti tulevat
olemaan talouskasvun pahin pullonkaula lähivuosina.
		
» Etenkin kuntasektorilla on havaittu, että hakijoita ei saada tarpeeksi suhteessa
		
avoinna oleviin vakansseihin.
• Palkansaajien ansiot ovat kehittyneet pääosin hyvin 2000-luvulla.
		
» Julkisen sektorin ansioiden kehitykseen vaikutti kielteisesti kilpailukykysopimus,
		
jonka poistututtua ansiokehitys on palautunut aiemmalle uralleen.
		
» Palkansaajien reaaliansiot ovat kehittyneet pääosin hyvin.
		
» Suomen pankki ennustaa maltillista inflaatiota tuleville vuosille, jonka seurauksena
		
ostovoiman kehitys palkansaajilla on todennäköisesti vakaata myös lähitulevaisuudessa.
		

Suomen työttömyys on vähentynyt koronahuipuista. Tilastokeskuksen ilmoittama työttömyysasteen trendiluku oli heinäkuussa 7,9 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ilmoittama työttömyysasteen trendiluku
oli puolestaan 11,3 prosenttia.
Tilastokeskuksen ja TEM:n luvut eroavat toisistaan sillä työttömyys määritellään hieman eri tavoin riippuen
tilastosta. Lukujen kehitys ajassa kuitenkin kertoo molempien tilastojen valossa, että työttömyysaste nousi
nopeasti koronapandemian vuoksi, mutta palautuu huomattavasti hitaammin kriisiä edeltäneelle tasolle.
Kuviossa 1 oransseilla käyrillä havainnollistetaan TEM:n ilmoittamat työttömyysasteen kuukausittaiset luvut
sekä niistä laskettu työttömyyden trendi. Punaisilla käyrillä puolestaan havainnollistetaan Tilastokeskuksen
laskemaa työttömyysastetta ja sen trendiä.
Kuvio 1: Työttömyysaste ja sen trendit kuukausitasolla
(TEM, Tilastokeskus, Macrobond ja omat laskelmat, 2021)

Työttömyyden nopea nousu on aiheuttanut huolia työmarkkinoiden mahdollisesta hystereesi-ilmiöstä, jossa
työttömyys jää pysyvämmin korkeammalle tasolle. Hystereesi-ilmiötä kutsutaan kansantajuisemmin myös
polkuriippuvuudeksi, joka nimensä mukaan tarkoittaa, että työttömyyden taso on riippuvainen sen aiemmasta
kehityksestä eli polusta.
Kuvion 1 perusteella nähdään, että työttömyyden osalta on havaittavissa hitaampaa palautumista verrattuna
aiempaan jyrkkään nousuun. On kuitenkin liian aikaista vetää vahvoja johtopäätöksiä hystereesi-ilmiön vahvuudesta, sillä pandemian vaikutukset eivät ole vielä ohi.
Työttömyysasteen suhdelukujen lisäksi työmarkkinoita voidaan tarkastella myös määrällisin luvuin, kuten
työttömien työnhakijoiden määrän avulla.
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Kuviossa 2 havainnollistetaan työttömien määriä kuukausitasolla 2000-luvulla. Punaisella käyrällä on työttömien työnhakijoiden määrät kuukausittain ja vaaleansinisellä käyrällä puolestaan trendin kehitys. Tummansinisellä vaakasuoralla viivalla havainnollistetaan tarkasteluvälin keskimääräistä työttömien määrää.
PUOLIVÄLIRIIHI
Työttömien työnhakijoiden määrät ovat vähentyneet koronahuipusta huomattavasti, vaikka pandemiaa
edeltävästä tasosta ollaan vielä kaukana.
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Myös lyhennetyllä työviikolla olevien määrät nousivat historiallisen korkealle tasolle vuoden 2020 aikana.
Kuviosta 4 havaitaan, että lyhennetyllä työviikolla olevien määrät kasvoivat peräti nelinkertaiseksi lyhyessä
ajassa. Sittemmin lyhennetyllä työviikolla olevien määrät ovat laskeneet huomattavasti vuoden 2021 aikana.
Lomautettujen sekä lyhennetyllä työviikolla olevien määrät ovat todennäköisesti pehmentäneet irtisanomisien
tarvetta, mikä todennäköisesti edesauttaa työmarkkinoiden palautumista pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Kuvio 2: Työttömien työnhakijoiden
määrät 2000-luvulla (TEM, Macrobond,
omat laskelmat, 2021)

Koronapandemian vuoksi myös lomautusten määrät ovat kasvaneet valtavasti ja vuoden 2020 aikana lomautusten osalta nähtiin historiallisen suuri piikki. Lomautusten määrää kasvattivat pandemian lisäksi todennäköisesti myös vuonna 2020 tehdyt väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön, jotka helpottivat lomautuskäytäntöjä työnantajien näkökulmasta.

Kuvio 4: Lyhennetyllä työviikolla olevien määrät
(TEM, Macrobond ja omat laskelmat, 2021)

Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu, jota havainnollistetaan kuviossa 5 punaisella
käyrällä. Pitkäaikaistyöttömäksi määritellään henkilöt, joiden työttömyys on jatkunut yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömien määrät muuttuvat yleensä hieman viiveellä, joten on epäselvää, miten pitkäaikaistyöttömien
määrät muuttuvat seuraavien kuukausien aikana.

Kuvio 3: Lomautusten määrät (TEM,
Macrobond, omat laskelmat, 2021)

Kuvio 5: Pitkäaikaistyöttömien määrät
(TEM, Macrobond, 2021)
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Työttömyyttä kuvaavat tilastoluvut alleviivaavat vahvasti, kuinka merkittävä shokki pandemian aiheuttamat
sulkutoimenpiteet ja pelkotila ovat olleet työmarkkinoille. Vaikka palautumista on osittain havaittavissa, ei
silti voida sanoa täysin varmasti, kuinka pitkä häntä koronakriisistä aiheutuu työmarkkinoille.

Myös työllisyysasteen kehitys kertoo työmarkkinoiden nopeammasta palautumisesta verrattuna työttömyyslukuihin. Työllisyyden nopeampi palautuminen verrattuna työttömyyteen kertoo siitä, että entistä suurempi
osuus työikäisestä väestöstä on aktivoitunut pandemian aikana ja työllistynyt työvoiman ulkopuolelta.

Työttömyyden pitkittymisellä on yksilötasolla huomattavia kielteisiä sivuvaikutuksia muun muassa kansalaisten terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin, joiden vaikutukset näkyvät viiveellä. Tämän vuoksi on todennäköistä, että pitkäaikaistyöttömyyden estäminen nousee tärkeäksi osaksi talouspolitiikkaa.

Työvoiman ulkopuolella olevat ovat käytännössä opiskelijoita, varusmiespalvelua suorittavia, eläkeläisiä, lapsia
kotona hoitavia vanhempia, osatyökykyisiä ja syrjäytyneitä henkilöitä. Suomen työvoima ja työllisyysaste kasvavat huomattavasti, kun edellä mainituista ryhmistä aktivoituneet henkilöt siirtyvät työllisiksi.

Työttömyyttä kuvaavat luvut antavat verrattain pessimistisen kuvan Suomen työmarkkinoiden kehityksestä. Työmarkkinoita voidaan kuitenkin tarkastella työttömyyden lisäksi myös palkkasummakuvaajien sekä
työllisyysasteen avulla.

Työllisyysaste lasketaan 15–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä (Tilastokeskus, 2021). Heinäkuussa 2021 Suomen työllisyysaste oli 74,9 prosenttia, mikä oli peräti 2,3 prosenttiyksikköä enemmän vuoden 2020 heinäkuuhun verrattuna. Myös työllisyysasteen trendi on nopeassa kasvussa ja
käytännössä palautunut koronaa edeltävään tilanteeseen.

Kuviossa 6 onkin havainnollistettu palkkasummakuvaajien kausitasoitettuja indeksejä koko kansantalouden tasolla sekä erikseen yksityisen ja julkisen sektorin tasolla.
Palkkasummaindeksi kuvaa työmarkkinoilla maksettujen bruttopalkkojen summan muutosta suhteessa
vertailuvuoteen. Kuviosta 6 havaitaan, että vuonna 2020 tapahtui merkittävä pudotus maksetuissa ansioissa, joka tukee näkemystä siitä, että työmarkkinoilla tapahtui mittavaa vaipumista pandemian siivittämänä.

Kuviossa 7 havainnollistetaan työllisyysasteen kehitystä Suomessa 2000-luvulla punaisella katkoviivalla. Työllisyysaste vaihtelee runsaasti vuoden sisällä kausivaihtelun vuoksi. Tästä syystä kuvioon 7 on havainnollistettu
vaaleansinisellä käyrällä työllisyysasteen trendi. Työllisyysasteen trendistä on puhdistettu kausittainen vaihtelu
ja se havainnollistaa pidemmän aikavälin kehitystä työllisyyden osalta.

Kuviosta 6 kuitenkin havaitaan kaksi mielenkiintoista huomiota. Ensinnäkin julkisen sektorin osalta palkkasummassa ei havaita koronapandemian aiheuttamaa shokkia. Toisekseen palkkasummaindeksi näyttäisi
palautuneen verrattain nopeasti lähelle koronaa edeltävää trendiä.
Julkisen sektorin palkkasumman kehitys näyttäisi olleen verrattain vakaa koronapandemiasta huolimatta.
Palkkasummakuvaajan perusteella työmarkkinoilla on nähty kohtuullisen nopea palautuminen pandemiaa
edeltävään tilaan.

Kuvio 7: Työllisyysaste 2000-luvulla
(Tilastokeskus, Macrobond, omat laskelmat, 2021)

Kuvio 6: Palkkasummakuvaajien indeksit
yksityisellä- ja julkisella sektorilla
(Tilastokeskus, Macroond, 2021)
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Koronapandemia
Pandemia hallitsee edelleen talouden kehitystä. Pandemian luonne on kuitenkin jossain määrin muuttunut
rokotusten edetessä, sillä taudin ilmaantuvuus sekä etenkin taudin vakavamuotoisten esiintymien määrä
näyttäisi riippuvan vahvasti siitä, onko henkilö rokotettu vai ei.
Esimerkiksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvitysten mukaan 20–29-vuotiailla rokottamattomilla
tautia ilmenee peräti yhdeksän kertaa todennäköisemmin rokotettuihin verrattuna.

Kuviossa 9 havainnollistetaan sairaalahoidossa olevien määriä Suomessa seitsemän päivän rullaavan keskiarvon perusteella. Kuviosta havaitaan selkeästi kolme aiempaa tautipiikkiä, mutta neljättä tautipiikkiä ei havaita
kovinkaan selkeästi vastaavasti verrattuna esimerkiksi tartuntamääriin.
Kuviossa 10 tartuntamäärät ja sairaalahoidossa olevien määrät esitetään samassa kuvaajassa, josta huomataan
selkeämmin, että sairaalahoidossa olevien määrät eivät enää korreloi niin vahvasti tartuntamäärien kanssa.
Kuvion 10 tuloksia tulee tulkita varoen, sillä on mahdollista, että sairaalahoidossa olevien määrät nousevat
viiveellä, jota tämän hetken tilastoista ei vielä kyetä havaitsemaan.

Työmarkkinoiden tulevaisuus on kietoutunut vahvasti pandemian kehitykseen etenkin siksi, koska talouden
avaaminen on sidottu pandemiatilanteen kehitykseen.
Kuviossa 8 havainnollistetaan uusien koronatartuntojen määriä seitsemän päivän rullavana keskiarvona.
Kuviosta havaitaan, että taudin esiintyvyydessä oli hiljattain uusi piikki, jonka aikana tartuntaluvut saavuttivat uuden huippunsa.
Tartuntojen määrät ovat kuitenkin alentuneet huomattavasti ja jatkavat nopeaa tiputusta. On todennäköistä, että merkittävä osa väestöstä on saanut jo kaksi rokotetta seuraavan aallon alkaessa, jonka
seurauksena vastaavia tartuntamääriä ei välttämättä nähdä.

Kuvio 9: Sairaalahoidossa olevien määrä
seitsemän päivän rullaavana keskiarvona
(WHO, Macrobond ja omat laskelmat, 2021)

Kuvio 8: Uudet koronatartunnat 7 päivän
liukuvalla keskiarvolla mitattuna (WHO,
Macrobond ja omat laskelmat, 2021)

Tartuntamääriä tärkeämmäksi tilastotiedoksi nousee rokotusten yleistyessä sairaalahoidossa olevien määrät,
sillä ne kertovat miten paljon Suomessa esiintyy vakavia koronaviruksen muotoja.

Kuvio 10: Sairaalahoidossa olevien määrät ja
uudet koronatartunnat havainnollistettuna
(WHO, Macrobond, omat laskelmat, 2021)

0

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työvoiman saatavuus on tunnistettu ongelmaksi useiden työantajien toimesta. Esimerkiksi Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan toimesta toteutetun kuntapäättäjäbarometrin tulokset kertovat vahvasti siitä,
että kuntasektorilla työvoimasta tuntuu olevan jo nyt huomattavasti pulaa.

Työmarkkinoiden kireys ja kohtaanto
Tämän katsauksen aiemmissa kappaleissa pohdittiin työllisyysasteen yllättävän hyvää kehitystä, vaikka työttömyyslukujen valossa työmarkkinoiden kehitys näyttäisikin verrattain heikolta.
Työllisyysasteen nopea kehitys saattaa kuitenkin jumiutua osaamispulaan ja työmarkkinoiden kohtaantoongelmiin.

Kuviossa 12 on havainnollistettuna kuntapäättäjien näkemyksiä siitä, onko työvoimaa riittävästi saatavilla
kunnissa. Peräti 42 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei hakijoita saada tarpeeksi avoimiin vakansseihin kuntasektorilla.
Kuvio 12: Kuntapäättäjien arvio työvoiman
saatavuudesta. (Keva, 2021)

Avoimien työpaikkojen määrä suhteessa työttömiin työnhakijoihin näyttäisi kehittyvän huolestuttavaan
suuntaan, mikä antaa viitteitä ainakin kahdesta ilmiöstä. Ensinnäkin avoinna oleviin työpaikkoihin ei löydetä sopivaa osaamista tai kokemusta. Toisekseen avoimien työpaikkojen ominaisuudet liittyen palkkaukseen,
työpaikan sijaintiin, työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksiin sekä tarjottuihin etuihin. Heikot
työehdot ja työpaikkojen puutteelliset ominaisuudet saattavat karkottaa potentiaalisia hakijoita.
Kuviosta 11 nähdään, että avoimien työpaikkojen määrä suhteessa työttömiin työnhakijoihin on lähtenyt
jyrkkään nousuun vuoden 2015 jälkeen. Koronaviruksen aiheuttaman työmarkkinashokin vuoksi suhdeluku
aleni merkittävästi, mutta on tällä hetkellä käytännössä palautunut koronaa edeltävälle tasolle ja mahdollisesti jatkaa nousemista.
Mitä pienempi kuvion 11 suhdeluku on, sitä helpompi yritysten on löytää työvoimaa, eli avoimia työpaikkoja
on vähän suhteessa työttömiin työnhakijoihin. Suurempi suhdeluku puolestaan viittaa siihen, että avoinna
olevia työpaikkoja on hankala täyttää.
Kuvioon 11 havainnollistettu sininen käyrä, joka kuvaa suhdeluvun trendin kertoo huolestuttavaa kuvaa työmarkkinoiden kireydestä. Työvoiman saatavuus muodostuu todennäköisesti talouskasvun pullonkaulaksi hyvin
pian.

Lisäksi Keva on arvioinut, minkä ammattinimikkeen palkansaajista kuntasektorilla vallitsee tällä hetkellä suurinta työvoimapulaa. Työvoimapulaa mitataan Kevan selvityksessä suhteellisella työmarkkinoiden ylikysynnällä
ammattinimikkeittäin. Taulukossa 1 esitellään muutamia ammattinimikkeitä, joissa kuntasektorin suhteellinen
ylikysyntä on Kevan arvion mukaan voimakasta.
Suhteellinen ylikysyntä mittaa sitä, kuinka paljon enemmän kuntasektorilla on avoimia työpaikkoja verrattuna
potentiaalisiin hakijoihin ja suhteuttamalla saatu erotus työllisten määrään.
Työvoimapulan paikkaaminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa työnantajat joutuvat kilpailemaan osaavasta
työvoimasta, jonka seurauksena työvoimapula saattaa levitä useammille toimialoille tulevaisuudessa.

Kuvio 11: Avoimien työpaikkojen suhde
työttömiin työnhakijoihin (TEM, Macrobond
ja omat laskelmat, 2021)

Ammatti

Suhteellinen ylikysyntä, 2020
(Prosenttia)

Sosiaalityöntekijä
Psykologit
Lastentarhanopettajat
Yleislääkäri
Sairaanhoitaja
Luokanopettajat
Osastonhoitaja
Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat
Kotipalvelutyöntekijä
Lähihoitaja

-43,4
-30,4
-23,7
-20,6
-16,7
-12,0
-12,0
-11,7
-4,3
-1,3
Taulukko 1: Ammatit, joissa on suhteellista
ylikysyntää työmarkkinoilla (Keva, 2021)
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Ansioiden ja kustannusten kehitys
Palkansaajien ansiokehitys on jatkunut suotuisana. Julkisen sektorin työntekijöiden kokonaisansioiden kehitys
heikkeni väliaikaisesti kilpailukykysopimuksen vuoksi vuosien 2016 ja 2020 aikana, mutta sopimuksen poistuttua ansiokehitys on palautunut entiselle uralleen myös julkisen sektorin osalta.
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Kuviossa 15 havainnollistetaan valtiosektorin ansiokehitystä säännöllisen ansion- (oranssi käyrä) sekä ansiotasoindeksin avulla vuodesta 2015 eteenpäin. Kuviosta havaitaan kilpailukykysopimuksen aiheuttama leikkaus
valtiolla työskentelevien kokonaisansioihin vuosien 2016–2020 aikana. Kilpailukykysopimuksen poistuttua
valtiosektorin kokonaisansioiden nousu palautui aiemmalle kasvu-uralle. Tarkasteluvälin aikana valtiosektorilla työskentelevien kokonaisansiot ovat nousseet noin 9,1 prosenttia.

Seuraavissa kuviossa on havainnollistettuna ensiksi sektoreiden ansiokehityksiä kuvaavien indeksien muutoksia erikseen ja tämän jälkeen sektoreita on vertailtu toisiinsa.
Kuviossa 13 on havainnollistettuna yksityisen sektorin ansiokehitystä. Kuviosta havaitaan, että ansiot ovat
nousseet tarkasteluvälillä noin 9,5 prosenttia. Yksityisellä sektorilla kokonaisansiot ja säännölliset ansiot ovat
kehittyneet lähes identtisesti, sillä ansiotasoindeksin ja säännöllisen ansion indeksien välillä ei havaita merkittävää eroa tarkastelujaksolla.

Kuvio 15: Ansiotasoindeksin ja säännöllisen
ansion indeksin kehitys valtiosektorilla
(Macrobond, Tilastokeskus, 2021)

Kuvio 13: Ansiotasoindeksin ja säännöllisen
ansion indeksin kehitys yksityisellä sektorilla
(Macrobond, Tilastokeskus, 2021)

Vuodesta 2015 lähtien julkisen sektorin ansiot ovat kehittyneet samansuuntaisesti verrattuna yksityisen sektoriin. Kilpailukykysopimus madalsi kokonaisansioita väliaikaisesti muun muassa lomarahaleikkausten vuoksi
julkiselta sektorilta. Kilpailukykysopimuksen päätyttyä väliaikainen lomarahojen leikkaus päättyi, minkä vuoksi
julkisen sektorin ansiokehitys näyttäisi palautuneen entiselleen.

Kuviossa 14 on havainnollistettuna kuntasektorin ansiotasokehitys (punainen käyrä) ja tätä vertailtu säännöllisen ansion kehitykseen (Oranssi käyrä). Kuntasektorin osalta kuviossa nähdään kilpailukykysopimuksesta
aiheutunut leikkaus palkansaajien kokonaisansioihin. Vuosien 2015 ja 2020 välisenä aikana havaitaan selvästi,
miten kokonaisansioiden kehitys kuntasektorilla oli oleellisesti heikompaa verrattuna säännöllisiin ansioihin.
Kuntasektorin ansiokehitys oli pirteää etenkin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Kuvion 14 tarkasteluvälillä
kuntasektorin kokonaisansiot ovat nousseet noin 9,9 prosenttia.

Kuvio 14: Ansiotasoindeksin ja säännöllisen
ansion indeksin kehitys kuntasektorilla
(Macrobond, Tilastokeskus, 2021)

Kuvio 16: Ansiotasoindeksin ja säännöllisen
ansion indeksin kehitys sektoreilla erikseen
(Macrobond, Tilastokeskus, 2021)
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Indeksien tarkastelussa tulee huomioida, että havaittu kehitys riippuu paljolti perusajankohdan valinnasta.
Esimerkiksi, jos ansiotasoindeksin perusvuodeksi valitaan vuosi 2017 näyttää ansioiden kehitys sektorien
välillä hyvin erilaiselta. Tämä on syytä pitää mielessä, kuvioiden 13–16 tarkastelussa.
Ansiokehityksen lisäksi palkansaajien osalta ostovoiman muutos on äärimmäisen tärkeä taloudellinen indikaattori. Ostovoima tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka paljon saaduilla tuloilla voidaan ostaa palveluita ja
hyödykkeitä. Palkansaajien ostovoima kehittyy laskevasti, jos hinnat nousevat enemmän, kuin tulot. Ostovoima puolestaan kasvaa, jos tulot nousevat enemmän, kuin hinnat.
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Kuviossa 18 on vertailtu palkansaajien ansiotasoindeksin vuosimuutosta (sininen käyrä) ja reaaliansioiden
vuosimuutosta (punainen käyrä) keskenään. Kuviosta havaitaan, että palkansaajien reaaliansiot ovat kehittyneet hyvin, mutta ovat inflaation vuoksi pääosin matalampia, kuin varsinainen ansiotasoindeksin kehitys.
Koronakriisin vuoksi valtiot ovat harjoittaneet elvyttävää finanssipolitiikkaa, joka todennäköisesti nostaa
inflaatiopaineita lähitulevaisuudessa. Inflaation nopea kasvu saattaisi heikentää palkansaajien ostovoiman
kehitystä. Suomen Pankin ennusteiden mukaan inflaatio on kuitenkin maltillista lähivuosina.

Ostovoiman kehityksessä on siis kaksi tärkeää komponenttia; hintojen muutos, jota kutsutaan myös inflaatioksi ja tulojen muutos. Euroalueella tavoitellaan kahden prosentin vakaata hintojen nousua vuositasolla. Jos
kahden prosentin inflaation tavoite toteutuu, tarkoittaa se, että palkansaajien ansioiden tulisi kehittyä
vähintään kahden prosentin vuosivauhtia, jotta ostovoima pysyisi ennallaan tai kasvaisi.
Kuviossa 17 on inflaation kehitys vuodesta 2005 eteenpäin kuluttajahintaindeksin avulla mitattuna. Sinisellä
käyrällä havainnollistetaan kuluttajahintaindeksin kehitystä kuukausitasolla. Punaisilla palkeilla havainnollistetaan kuluttajahintaindeksin rullaavaa vuosimuutosta, eli miten indeksin arvo on muuttunut edellisen
vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Kuviosta havaitaan, että vuoden 2012 jälkeen hintakehitys on ollut
keskimäärin selvästi alle kahden prosentin tavoitteen. Kuluttajahintojen maltillinen kehitys tarkoittaa, että
pienilläkin palkankorotuksilla voidaan edistää palkansaajien ostovoiman, eli reaaliansioiden kehitystä.

Kuvio 18: Ansiotasoindeksin sekä r
eaaliansioiden vuosimuutos 2000-luvulla
(Tilastokeskus, Macrobond, omat laskelmat, 2021)

Kuvio 17: Kuluttajahintojen kehitys
vuodesta 2005 eteenpäin Suomessa
(Tilastokeskus, Macrobond,
omat laskelmat, 2021)
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