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Johdanto
Vuosiraportin tarkasteluvuonna käytiin eduskuntavaalit ja käynnistettiin uusi neuvottelukierros. Lisäksi kes-

kusteltiin sovittelujärjestelmän uudistamisesta. 

Sovittelujärjestelmää esitti uudistettavaksi esimerkiksi Etla muistiossaan tulevalle hallitukselle. Etla esitti 

valtakunnansovittelijalle suurempaa roolia neuvottelujärjestelmän ylläpitäjänä.  Ajatusta perusteltiin sillä, 

että hajautettu ja koordinoitu hyvin toimiva neuvottelujärjestelmä edellyttäisi hyvin toimivaa riitojen sovit-

telumekanismia. Malliksi Etla nosti Ruotsin, jossa puolueeton laitos tuottaa informaatiota toteutuneesta 

palkkakehityksestä ja arvioita tulevasta talouskehityksestä sekä niiden tulkitsemisesta työllisyyskehityksen 

näkökulmasta. Lisäksi Ruotsissa sovitteluelin ylläpitää avoimen sektorin roolia palkankorotusten normin 

muodostamisessa. 

Uudesta neuvottelukierroksesta povattiin erityisen vaikeaa johtuen siitä, että kyseessä oli ja on ns. liit-

tokierros, mutta myös siksi, että edellisellä keskitetyllä kierroksella Kilpailukykysopimuksessa oli sovittu 

vuosittaisen työajan pidentämisestä, joka toteutettiin eri aloilla eri tavoin. Muistissa oli lisäksi vuoden 2007 

liittokierros, joka toteutui noususuhdanteen lopulla juuri ennen romahdusta nostaen palkkakustannuksia ja 

vaikuttaen osaltaan kilpailukykyyn. 

Tarkasteluvuonna käsiteltiin niin edellisen sopimuskierroksen viimeisimpiä riitoja kuin uuden sopimuskier-

roksen työriitoja. Uutta sopimuskierrosta ei saatu avattua ilman työnseisausten uhkaa, vaan päänavaajana 

toimineet Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus tulivat sovitteluun. Vuoden 2020 alkupäivinä osapuolet 

saavuttivat keskenään neuvottelutuloksen 25 kuukauden mittaisesta työehtosopimuksesta. 

Nähtäväksi jää, miten tuleva liittokierros lopulta toteutuu vuonna 2020 – kuljetaanko ryminällä ja muodos-

tuuko jonoa Bulevardille vai löytyykö osapuolilla eväitä yhteiseen sopimuksen rakentamiseen keskenään 

ilman sovittelua.

Helsingissä helmikuussa 2020

Vuokko Piekkala 

valtakunnansovittelija 
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Työriitoja sovittelussa vuonna 2019 
Vuonna 2019 sovitteluun tuli työriitalain mukaisia uusia työriitoja 16 (20 kpl vuonna 2018). Lisäksi soviteltiin 

vuonna 2018 vireille tulleista työriidoista lennonjohdon työriitaa.

Soviteltuja työriitoja oli useilla eri aloilla. Riidat koskivat niin palkantarkistuksen tasoa ja toteutusta kuin 

muita sopimusmääräyksiä. Vain Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työriidan kohde oli sovitteluun 

tultaessa palkantarkistuksen taso ja toteutus. Työnseisauskeinoina käytettiin lakon ja työsulun uhkaa. 
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Yleistä työriitojen sovittelun organisoinnista
Työnantajien sekä työntekijöiden ja virkasuhteisten välisten työriitojen sovittelua varten säädetään työriito-

jen sovittelusta annetussa laissa (työriitalaki). Sovittelujärjestelmällä mahdollistetaan työriidan ulkopuolisen 

toimijan – sovittelijan – käyttö. Työriitojen tehokkaalla sovittelulla voidaan vähentää työriidoista osapuolille 

aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Järjestelmällä pyritään turvaamaan myös työmarkkinoiden vakautta ja 

ennakoitavuutta.

Sovittelijoita valtakunnansovittelijan lisäksi on kolme. Kaikkien sovittelijoiden toiminta-alue on koko 

valtakunta, vaikka yksi sovittelija sijoitetaan pysyvästi Ahvenanmaan itsehallintoaluetta varten. 

Valtakunnansovittelijan ja sivutoimiset sovittelijat valitsee valtioneuvosto. Soviteltavat työriidat sovittelijoi-

den kesken jakaa valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan toimikausi on neljä vuotta ja sivutoimisten 

sovittelijoiden kolme vuotta. 

Tavallisesti työriidan sovittelun hoitaa joko valtakunnansovittelija tai joku sivutoimisista sovittelijoista 

itsenäisesti. Valtakunnansovittelija voi myös määrätä sovittelijan hoitamaan määrättyä sovittelutehtävää 

valtakunnansovittelijan avustajana. Kaikilla sovittelijoilla on samat valtuudet sovittelussa, esimerkiksi esittää 

työnseisausta siirrettäväksi tai tehdä sovintoehdotus. 

Sovittelun organisointi vuonna 2019
Vuonna 2019 valtakunnansovittelijana toimi Vuokko Piekkala (5.8.2022 saakka). Sivutoimisia sovittelijoita 

olivat Jukka Ahtela (31.3.2021 saakka), Janne Metsämäki (14.10.2020 saakka) ja Jukka-Pekka Tyni 

(15.2.2021 saakka). Jukka-Pekka Tynin vastuulla on Ahvenanmaan itsehallintoalue.

Valtakunnansovittelijan toimistossa on lisäksi johdon sihteeri. Johdon sihteerinä toimii Tuija Ahonen.
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Työriitojen sovittelun sääntelystä
Työriitojen sovittelusta säädetään työriitalaissa. 

Vain osa työnseisauksista kuuluu työriitalain mukaisen sovittelun piiriin. Näitä ovat työnseisaukset, joita 

käytetään työ- ja/tai virkaehtosopimuksen voimassaolon päätyttyä eli työrauhan ulkopuolella. 

Suomalainen työehtosopimusjärjestelmä lähtee siitä, sopimusosapuolet neuvottelevat ja sopivat työ- ja 

virkaehtosopimuksista. Jos sopimusta ei synny ja työriita vaarantaa työrauhaa, käytettävissä on työriitojen 

sovittelu. Sovittelussa sovittelija tarvittaessa ehdottaa riitapuolten ehdotuksiin ja tarjouksiin sellaisia myön-

nytyksiä ja tasoituksia, mitä tarkoituksenmukaisuus ja kohtuus näyttävät vaativan.

Työriitojen sovitteluun eivät kuulu sellaiset työtaistelut, jotka tapahtuvat virka- ja työehtosopimuksen 

ollessa voimassa. Nämä kuuluvat työtuomioistuimen toimivaltaan. Myöskään myötätuntotyötaistelut tai 

poliittiset työtaistelut eivät kuulu työriitojen sovittelun piiriin. Vaikka poliittiset tai myötätuntotyötaistelut eivät 

kuulu työriitalain mukaisen ennakkoilmoitusvelvollisuuden ja sovittelun piiriin, niitä koskevat työmarkkina-

keskusjärjestöjen välisissä sopimuksissa sovitut ennakkoilmoitusvelvollisuudet.

Työmarkkinaosapuolten on työriitalain mukaan ilmoitettava kirjallisesti työnseisauksesta tai sen laa-

jentamisesta vähintään 14 vuorokautta ennen valtakunnansovittelijan toimistoon ja vastapuolelle. 

Ilmoituksessa on mainittava aiotun työnseisauksen tai sen laajentamisen syyt, alkamishetki ja laajuus. 

Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on saattaa työtaistelu-uhat riittävän ajoissa sovittelijan tietoon, jotta 

sovittelija voi ryhtyä toimenpiteisiin työriidan selvittämiseksi ja työtaistelun estämiseksi. Myös työnseisauk-

sen kohteeksi joutuvalle on tärkeää saada tieto uhkaavasta tilanteesta. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 

on asianomistajarikos ja siitä voidaan tuomita sakkoon.

Aiottu työnseisaus voidaan siirtää tai sitä voidaan rajoittaa. Työtaistelun aloittamisen siirtäminen tai rajoit-

taminen vaatii vastapuolen suostumuksen. Myös työ- ja elinkeinoministeriö voi siirtää työnseisauksen 

myöhempään ajankohtaan määrätyin edellytyksin. Viimeksi mainittu on mahdollista, jos työnseisauksen 

sen laajuuden tai työalan laadun vuoksi katsotaan kohdistuvan yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai 

huomattavasti vahingoittavan yleistä etua. Siirtämisellä pyritään varaamaan riittävästi aikaa sovittelulle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee työnseisauksia. Tyypillisiä työnseisauksia ovat lakko ja työsulku, mutta myös 

varallaolo voi täyttää työnseisauksen tunnusmerkistön. Ilmoitusvelvollisuus ei koske esimerkiksi työsaartoa 

tai ylityökieltoa. Tässä suomalainen järjestelmä poikkeaa ruotsalaisesta järjestelmästä, joka lähtee siitä, 

että sovittelua voidaan käyttää silloin, kun toimenpide voi vaikuttaa osapuoleen, johon se on kohdennettu 

painostustarkoituksessa ja kollektiivisena.  

Lisäksi valtakunnansovittelija voi ryhtyä toimenpiteisiin tilanteissa, joissa työriita vaarantaa työrauhaa, 

vaikka painostuskeinona ei käytettäisi ilmoitusvelvollisuuden edellyttävää työnseisausta, kuten lakkoa. 

Osapuolet voivat myös yhdessä pyytää vapaaehtoista sovittelua tilanteessa, jossa tarvitaan ulkopuolista 

apua. Näissä tilanteissa sovittelija ei voi velvoittaa osapuolia osallistumaan sovitteluun (ns. pakkosovittelu), 

mutta voi antaa sovintoehdotuksen. 
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Ns. pakkosovittelussa työriidan osapuolet ovat velvollisia osallistumaan sovitteluun ja antamaan sovitteli-

jalle tämän tarvitsemat tiedot työriidan sovittelua varten. 

Sovittelussa sovittelija toimii puheenjohtajana ja määrää prosessinjohdosta. Ensisijaisesti sovittelijan on 

pyrittävä johdattamaan osapuolet sovintoon näiden omien ehdotusten pohjalta. Mikäli tässä ei onnistuta, 

voi sovittelija tehdä sovintoehdotuksen, jonka hyväksymisestä päättävät osapuolet. Pakkosovintoa ei ole.

Sovittelija voi myös keskeyttää sovittelun tai esittää sovittelulautakunnan perustamista ratkomaan riitaa.
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Yleistä tarkasteluvuodesta 

Palkkasumman ja ansioiden kehitys
Nimellisten ansioiden arvioidaan kasvavan vuonna 2019 VM:n kansantalousosaston ennusteen mukaan 

2,5 prosenttia. Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan mukaan koko talouden palkkasumman 

ennustetaan kasvavan 3,6 prosenttia (vuonna 2018 nousuarvio 4,8 %), keskiansioiden 2,9 prosenttia 

ja palkansaajien ostovoiman 2,3 prosenttia. Kansantalouden palkansaajien yhteenlasketun ostovoi-

man kehitys määräytyy ansiotason, työllisyyden, inflaation, verotuksen ja tulon siirtojen perusteella. 

Tilastokeskus – Tilastot aiheittain – Palkkasummakuvaajat 

Vaikka talouskasvu alkoi vaimentua tarkasteluvuonna, nimellispalkkojen ennustettiin nousevan edelleen. 

Nousupaineen ei kuitenkaan arvioida olevan tasaista, vaan johtuvan työmarkkinoiden kireydestä eli 

osaavan työvoiman riittämättömyydestä, kun työttömyysaste laskee rakenteellisen tasolle. Tämä puoles-

taan synnyttää työvoimakapeikkoja ja vahvistaa palkankorotuspaineita.
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Kuvio 1: Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset, Tilastokeskus 26.9.2019
Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

https://www.stat.fi/til/ktps/index.html
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Taulukko 1: Suomen talouden ennustetta vuosille 2017–2021, Suomen Pankki Euro & Talous 5/2019

Prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2018 2019e 2020e 2021e 2022e

Koko talous

Ansiotaso 1,7 2,5 2,5 2,2 2,5

Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 0,8 1,8 2,5 2,2 2,4

Yksikkötyökustannukset 1,8 1,4 1,5 1,4 1,5

Tuottavuus työllistä kohti -1,0 0,3 1,0 0,8 0,9

Kuluttajahintaindeksi, 2015=100 1,1 1,1 1,2 1,3 1,6

Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori 3,8 -0,4 -0,4 0,0 0,0

Työllisyyden kehitys
Taloudellisen aktiviteetin hyvä vire jatkui ja ylläpiti työllisyyden kasvua, tosin hidastuen vuoden 2019 

aikana. Tilastokeskuksen 21.12.2019 julkaiseman työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysasteen trendi oli 

72,6 prosenttia.

Kuvio 2: Työllisyyden kasvu hidastuu, työllisyysasteen ja työttömyysasteen trendit 2000–2020
Lähde: Euro&Talous 5/2019

Työllisyys kasvoi poikkeuksellisen nopeasti vuonna 2018 kaikilla alueilla ja kaikissa ikäryhmissä, mutta 

vaimeni vuoden 2019 aikana. Työllisyyden ripeän kasvun on katsottu johtuvan hyvistä suhdanteista, työ-

kustannusten nousun hidastumisesta ja toteutetuista työmarkkinoiden uudistuksista. 

Vaikka työllisyysaste nousi, työmarkkinoilla oli edelleen ongelmia työn tarjonnan ja kysynnän yhteensopi-

vuudessa. Taustalla katsotaan olevan voimakas talouden rakennemuutos, jossa uudet työpaikat syntyvät 

eri aloille ja alueille kuin mistä niitä on tuhoutunut. 
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Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan henkilöstön määrän ennakoitiin vähenevän 

teollisuudessa ja lisääntyvän palvelualoilla ja rakentamisessa. TEM:n ammattibarometrin mukaan pulaa on 

ollut erityisesti sosiaalityön erityisasiantuntijoista, lastentarhanopettajista, siivoojista sekä kuulontutkijoista 

ja puheterapeuteista. Ylitarjontaa oli erityisesti yleissihteereistä. TEMin tilastot ovat tosin kattavampia julki-

sen alan työpaikkojen osalta, mutta kaikkia yksityisen alan työpaikkoja sinne ei sisälly. 

Kuvio 3: Työttömyysasteen muutos, suhdannevaihteluista puhdistettu työttömyysaste
Lähde: Euro&Talous 5/2019

Työtaisteluita ja työriitoja
Vuonna 2018 tilastokeskuksen mukaan toteutui 166 työtaistelua, kun vuonna 2017 niitä oli 103. Vuonna 2018 

toteutuneisiin työtaisteluihin osallistui noin 282 000 työntekijää ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 214 000. 

Vertailun vuoksi vuonna 2017 toteutuneisiin työtaisteluihin osallistui 17 400 työntekijää ja niissä menetettiin noin 

23 100 työpäivää. Työtaisteluihin osallisten määrä kasvoi siten 16 kertaiseksi ja menetettyjen työpäivien määrä 

9 kertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Osallistuneiden määrä oli suurin tähän mennessä, mitä 2000-luvulla 

on toteutunut. Eniten työtaisteluita ja menetettyjä päiviä oli 2000 -luvulla vuonna 2005.

Työtaisteluiden kasvu johtui poliittisista mielenilmauksista, jotka kohdistuivat maan hallituksen toteuttamaan 

työttömyysturvan aktiivimalliin ja irtisanomissuojasäännöksen muutosesitykseen. Alan työehtosopimus oli 

työtaistelun syynä noin puolessa työtaisteluista. Vaikka työtaistelut määrällisesti johtuivat eniten työehto-

sopimuksista, osallistuneista lähes 85 prosenttia osallistui poliittisiin mielenilmaisuihin. Työriitalain alaisia 

työriitoja vuonna 2018 oli yhteensä 20 ja vuonna 2017 yhteensä 17.

Tilastokeskuksen työtaistelutilaston mukaan työtaisteluista noin neljännes kohdistui teollisuuden toi-

mialalle ja seuraavaksi eniten hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalle ja rakentamisen toimialalle. 

Työpäivämenetykset olivat suurimmat teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla. Lakoista 2/3 (122) oli lailli-

sia ja 1/3 (44) laittomia. 
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Suomessa lakkojen ja mielenilmausten määrä on laskenut merkittävästi 1970–2000–luvulla. Keskustelu 

poliittisten mielenilmausten ja laittomien lakkojen rajoittamisen mahdollisuuksista ei kuitenkaan ole laan-

tunut. Syynä tähän on ollut globaalin kilpailun kiristyminen. Esimerkiksi vientikilpailijamaassa Ruotsissa 

poliittisten tai laittomien lakkojen vuoksi ei menetetty vuonna 2018 yhtään päivää.

Kaikkien työtaisteluiden määrä ilmenee Tilastokeskuksen työtaistelutilastosta. Vuoden 2019 tilasto julkais-

taan keväällä 2020. (Alla: kuva työtaisteluiden määrät ja sovitteluun tulleet työriidat). 

Kuvio 4: Työtaisteluihin osalliset yhteensä ja menetetyt työpäivät vuosina 2000–2018
Lähde: Tilastokeskus 29.4.2019

Kuvio 5: Työtaistelut ja sovitteluun tulleet työriidat vuosina 2000–2018 
(Lähde: Valtakunnansovittelijan toimisto ja Tilastokeskuksen työtaistelutilasto 2018)
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Kilpailukyvystä ja ostovoimasta
Vuoden 2019 toisella puoliskolla käynnistyneissä seuraavan sopimuskauden neuvotteluissa keskusteltiin 

mm. siitä, miten kierroksella painotetaan yritysten kilpailukyvyn parantamista edelleen, sen säilyttämistä 

taikka/sekä palkansaajien ostovoiman kasvattamista. 

Ostovoima tarkoittaa sitä, kuinka paljon hyödykkeitä käytettävissä olevalla tuloilla voi ostaa. Ostovoimaa 

tarkastellaan perinteisesti yksittäisen palkansaajan tasolla. Tällöin ostovoimaa määräytyy palkkatulojen, 

inflaation ja verotuksen perusteella. Palkansaajien ostovoima kasvaa, kun tulojen kasvu ylittää hintojen 

nousun. Ostovoima kasvaa palkkojen noustessa ja toisaalta heikkenee inflaation kiihtyessä tai verotuksen 

kiristyessä. Tuloja voivat kasvattaa siten esimerkiksi työehtosopimuksissa sovitut palkantarkistukset, mutta 

myös siirtyminen parempipalkkaiseen työhön.

Tässä vuosiraportissa on hyödynnetty mm. Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raporttia. Siinä 

ostovoimaa tarkastellaan koko kansantalouden ja kaikkien palkansaajien kannalta. Tällöin huomioon otetaan 

myös työllisyyden muutokset, sillä työllisten määrä vaikuttaa kotimaiseen kysyntään. Työllisyyden lisäksi 

ostovoiman määritelmään voidaan lisätä tulonsiirtojen vaikutukset. Tulonsiirroista merkittävin paino on työttö-

myyskorvauksilla, mutta tulonsiirtoja ovat myös esimerkiksi lapsilisät, vanhempainrahat ja asumistuki.

Hyvä kilpailukyky heijastuu koko talouden tasolla yritysten kannattavuuteen, myönteiseen talouskasvuun 

ja materiaaliseen hyvinvointiin. Yritysten kannattavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttaa keskeisesti se, miten 

tuottavuus kehittyy. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat työvoimakustannukset ja yritysten omien lopputuottei-

den ja palveluiden myyntihinta sekä välituotepanosten hintakehitys. Välituotepanoksia ovat raaka-aineet, 

energia, vuokrat ja yritysten käyttämät palvelut.

Kun yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla, ne eivät useinkaan pysty hinnoittelemaan tuotteitaan 

vapaasti, vaan tuotteiden hinta on annettu. Tästä syystä tavoitellaan sitä, että toimialojen kilpailukyky olisi 

kunnossa. Toimialan hintakilpailukykyä mitataan usein yksikkötyökustannuksilla eli työvoimakustannuksilla 

tuotettua yksikköä kohden. Yksikkötyökustannukset ovat korkeat joko siksi, että palkkataso on korkea tai 

siksi, että työn tuottavuus on alhainen. 

Suomen kustannuskilpailukykyä suhteessa muihin maihin voidaan tarkastella esimerkiksi koko talouden 

vaihtosuhdekorjatuilla yksikkötyökustannuksilla. Suhteessa keskeisiin kauppakumppanimaihin ne alkoivat 

kohota 2000-luvun alkuvuosina. Kohoaminen johtui työn hinnan noususta ja myöhemmin myös tuotta-

vuuskehityksen heikkenemisestä. Ennen vuotta 2010 siihen vaikutti myös euron vahvistuminen muita 

valuuttoja vastaan. Työn tuottavuuden kehitys oli poikkeuksellisen heikkoa vuoden 2007 jälkeen erityisesti 

sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Suunta näkyi myös muussa metalliteollisuudessa (erityisesti metal-

lien jalostus) ja metsäteollisuudessa.

Kustannuskilpailukyky heikkeni niin paljon, ettei sitä olisi voitu korjata pelkästään maltillisilla palkka-

ratkaisuilla – ongelma oli laatukorjatun tuottavuuden romahtaminen suhteessa kilpailijoihin. Koska 

valuuttakurssin muutoskaan ei voinut toimia vetoapuna, jäljelle jäi vain sopeutuminen. 

Vuoden 2015 jälkeen kustannuskilpailukyky on parantunut tuntuvasti. Tähän vaikuttivat merkittävästi 

vuonna 2017 solmittu kilpailukykysopimus ja teollisuuden arvonlisäyksen kasvu.
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Vuoteen 2019 tultaessa oli kuitenkin tapahtunut myös muutosta – viennin pohja on laajentunut ja jalostusarvo 

sekä kotimaisuusaste noussut. Palvelujen viennin osuus on kaksinkertaistunut Suomen kokonaisviennistä 

parinkymmenen viime vuoden aikana. Merkittävimmät kauppakumppanimme vuonna 2018 olivat Saksa 

tavarakaupassa ja Ruotsi palveluiden kaupassa. Edellä mainittujen lisäksi tuontimaiden kärkikastissa 

on Venäjä. Eniten viedään metsäteollisuuden tuotteita ja tuodaan kemianteollisuuden tuotteita. Nokian 

romahtamista ovat korvanneet kemianteollisuus, metallituotteet sekä koneet ja laitteet. Hyvistä viennin 

luvuista huolimatta vaihtotase säilyi edelleen negatiivisena ja tavaraviennin jalostusarvo ja hintakehitys on 

polkenut paikallaan, eikä pidemmälle jalostettuihin ja kalliimpiin tuotteisiin ole kyetty siirtymään. 

Suomen Pankin Juvosen, Ostbaumin ja Vanhalan mukaan maltillisella palkkakehityksellä ja työmarkkinoi-

den joustoilla on edelleen keskeinen rooli kustannuskilpailukyvyn ja avoimen sektorin toimintaedellytysten 

parantamisessa ja palkanmaksuvaraa luodaan osaltaan tuottavuudella ja sen kasvulla. Tuottavuutta 

voidaan parantaa myös tuotteiden laatua parantamalla, toimintatapoja kehittämällä ja hyvällä johtamisella. 

Tuotteiden laatu tarkoittaa ominaisuuksia, joita asiakkaat pitävät tärkeinä ja joista he ovat valmiita maksa-

maan. Laaduksi voidaan katsoa myös toimitusvarmuus.

Kustannuskilpailukyvykkyydessä Suomea verrataan usein Ruotsiin ja Saksaan, koska Ruotsi ja Saksa ovat 

onnistuneet pitämään suhteellisten yksikkötyökustannusten kasvun kurissa eli huolehtimaan hyvästä kus-

tannuskilpailukyvystä.

Ruotsin menestystä on perusteltu mm. palkkamalttia tukevalla työmarkkinasopimusten järjestelmällä, 

omalla valuutalla, laajalla teollisuuspohjalla, Teollisuuden taloudellisen asiantuntijaneuvoston roolilla ja pai-

kallisella sopimisella. 

Ruotsissa painotetaan toimivaa palkanmuodostusta, jonka nähdään tukevan myös korkeampaa työllisyyttä. 

Perusteluna painotukselle on se, että jos palkanmuodostus johtaa korkeampiin palkankorotuksiin kuin 

minkä yhteiskunnan kantokyky mahdollistaisi, johtaa se huonompaan työllisyyden kehitykseen. Työllisyys on 

tärkeä mittari sille, kuinka palkat ja työvoimakustannukset kehittyvät suhteessa yhteiskunnan kantokykyyn. 

Työmarkkinaosapuolet voivat osaltaan vaikuttaa työllisyyteen ottaen huomioon reaalipalkkojen kehitysvaran.

Ruotsissa vientiteollisuuden työnantaja- ja työntekijäjärjestöt avaavat neuvottelu- ja sopimuskierroksen, 

jonka jälkeen muut alat ovat seuranneet perässä käyden omat neuvottelunsa teollisuuden määrittämän 

palkankorotushaarukan sisällä. Kaikki tämä on tehty aikataulu huomioiden: teollisuuden työehtoneuvotte-

lut aloitetaan hyvissä ajoin ennen edellisen sopimuksen päättymistä. 

Ruotsin Medlingsinstitutenin raportin mukaan tärkeimmät tekijät työvoimakustannusten mahdolliselle 

kehittymiselle pitkällä aikavälillä ovat hintojen ja tuottavuuden kehitys. Kysynnän muutokset sekä palkkojen 

ja hintojen jäykkyys muodostavat talouden suhdannevariaatioita. Elinkeinoelämän jalostusarvo tuntia kohti 

muodostaa raamin, jossa työvoimakustannukset tuntia kohti voivat kasvaa pitkällä aikavälillä. 

Myös Ruotsissa elinkeinoelämän tuottavuus on kasvanut hitaammin finanssikriisin jälkeen kuin sitä ennen. 

Tämä johtuu mm. elektroniikkateollisuuden tuottavuuden kasvusta, joka oli alkuun muita aloja nopeam-

paa. Vaikka elektroniikkateollisuuden tuottavuus kasvoi, kilpailu alalla piti hinnat kurissa. Lisäksi muilla 

aloilla hinnat kehittyivät hitaasti suhdanteiden heikentyessä. Tämän arvellaan johtuvan kovasta kansainvä-

lisestä kilpailusta. Kun kustannusten – myös työvoimakustannusten – nousua ei pystytä kilpailun vuoksi 

siirtämään hintojen nousuun, korkeamman tuottavuuden alat selviävät kohoavista kustannuksista parem-

min kuin heikomman tuottavuuden kasvun alat. 
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Medlingsinstitutenin raportin perusteella tuottavuuserot eri alojen välillä eivät kuitenkaan näy välttämättä 

alojen työvoimakustannusten kehityksessä. Tämän katsotaan johtuvan siitä, että jos työvoimakus-

tannukset nousisivat vain tuottavuuden kasvun mukaisesti, suhteelliset palkat eri alojen välillä tulisivat 

muuttumaan niin paljon, että matalamman tuottavuuden tai nollatuottavuuden aloille olisi vaikea rekrytoida 

henkilöstä. Tavallaan voidaan sanoa, että joidenkin alojen korkea tuottavuuskasvu rahoittaa muidenkin 

alojen työvoimakustannusten nousua. Toki työvoimakustannukset ovat nousseet paremman tuottavuuden 

aloilla muita aloja jonkin verran enemmän.

Kuvio 6: Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa euroalueeseen
Lähde: Euro&Talous 5/2019

Kuvio 7: Työn tuottavuuden kasvu  
Lähde: Euro&Talous 5/2019 Haku – Euro ja talous).png 
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Vuonna 2019 käynnistyneestä neuvottelukierroksesta
Neuvottelukierrokselle lähdettiin vaimenevan talouskasvun oloissa. Maailmantalouden ja euroalueen 

kasvun hidastumisen arvoitiin heijastuvan myös Suomen talouskasvuun. Suhdannetilannetta koskevat 

odotukset heikentyivät mm. Ison-Britannian Brexit uhan sekä USA:n ja Kiinan kauppasodasta johtuvan 

kansainvälisen kaupan hyytymisen vuoksi.

Syksyllä 2019 alkanut neuvottelukierros käynnistyi liitto- tai toimialakohtaisesti – ensin teknologiateolli-

suudessa, sitten kemian teollisuudessa ja metsäteollisuudessa. Neuvotteluista povattiin vaikeita, koska 

jo keväällä ennen kierroksen alkua keskusteltiin vuonna 2016 tehdyn Kilpailukykysopimuksen työaika-

kirjauksen jatkosta. Kilpailukykysopimukseen oli nimittäin kirjattu vuosittaisen työajan pidentämisestä 

kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta vuoden 2017 alusta. Toteuttaminen 

jätettiin sopimuksessa alakohtaisesti sovittavaksi. Työajan pidentämisen toteuttamistavasta sovittiinkin ala-

kohtaisesti eri tavoin: jollain alalla kirjaus otettiin erilliseen irtisanottavissa olevaan pöytäkirjaan, jollain alalla 

se vietiin suoraan työehtosopimukseen ja jollain alalla työajan pidentäminen jätettiin paikallisesti hoidetta-

vaksi tai jätettiin toteuttamatta kokonaan. Työajan pidentämisestä tulikin syksyn vaikeimpia kysymyksiä, 

asia joka joissain tilanteissa jumiutti neuvotteluja muiltakin osin. Kun yhteisymmärrykseen työajan pidentä-

misestä ei päästy, myös eteneminen palkantarkistuksissa ja muissa sopimusmääräysmuutoksissa takkusi. 

Vaikka näkemyseroja olikin siitä, mikä merkitys viennin ratkaisujen kustannusvaikutuksella olisi muilla 

sopimusaloilla, viennin sopimusneuvotteluita seurattiin tarkkaan – onhan ulkomaankauppa merkityksellistä 

koko Suomen taloudelle. Tämä johtuu erityisesti siitä, että pitkällä aikavälillä tavoitteena on pitää vienti ja 

tuonti tasoissa, sillä jos ulkomailta ostetaan enemmän kuin sinne myydään, kansantalous velkaantuu.
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Työriitojen sovittelu vuonna 2019

Yleistä
Työriitoja on tullut sovitteluun vuosina 2000–2019 keskimäärin noin parikymmentä vuodessa, lukuun 

ottamatta vuosia 2000, 2010 ja 2011. Näistä vuonna 2010 oli sovittelussa 62 työriitaa, mikä on tavan-

omaiseen vuoteen nähden kolminkertainen määrä. 

Keväällä 2019 toteutuneissa sovitteluissa työriidat ratkaistiin sovintoehdotuksen pohjalta. Syksyllä 

sovitelluista työriidoista Postia koskeva ratkaisu syntyi myös sovintoehdotuksen pohjalta. Tekno-

logiateollisuuden ja Teollisuusliiton väliseen työriitaan saatiin sopimus osapuolten kesken, mutta muiden 

syksyn työriitojen käsittely jatkui vuoden 2020 puolella.

Vuoden 2020 palkankorotuskierros avattiin syksyllä 2019. Kierros käytiin nk. liitto- tai toimialapohjalta. 

Kilpailukykysopimuksessa oli sovittu, että syksyllä 2017 alkava neuvottelukierros oli liittokohtainen ja 

ratkaisuilla tuettiin kasvua ja työllisyyttä. Keskustelua käytiin ns. Suomen mallista, mutta siitä ei lopulta 

saavutettu yhteisymmärrystä. Neuvotteluita edelsivät keskustelut mm. julkisen alan työntekijäliittojen 

vaatimuksesta saada vientiteollisuutta korkeammat palkantarkistukset esimerkiksi ns. palkkaohjelman 

muodossa sekä Kilpailukykysopimuksessa sovitun 24 vuositunnin työajan pidennyksen kohtalosta. 

Kierroksen avasi lopulta vientiteollisuus Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisellä työehtosopi-

muksella. Neuvotteluja vauhditettiin lakoilla, mutta myös Mekaanisessa metsäteollisuudessa toteutetulla 

työsululla. Työvoimavaltaiset yksityinen palvelusektori ja julkinen sektori käyvät omat neuvottelunsa 

keväällä 2020.

Työriitojen sovittelussa vuonna 2019 olleisiin työriitoihin sisältyi näkemyseroja palkantarkistusten toteut-

tamisesta ja tasosta sekä muista sopimusmääräyksistä. Näistä useimmat liittyivät tavalla tai toisella 

työaika- ja/tai vapaamääräyksiin ja/tai –korvauksiin. Lisäksi osapuolet päätyivät kehittämään sopimus-

alansa kysymyksiä työryhmissä.

Vuonna 2019 päättyneiden työriitojen sovitteluprosessit kestivät viikosta kolmeen kuukauteen. Pisin työriita 

koski lennonjohdon työehtosopimusta. Sen sovittelu alkoi joulukuussa 2018 ja jatkui helmikuun loppuun 2019. 

Työnseisauksista lakkoja ja työsulkuja toteutettiin vuonna 2019 lennonjohdon, Postin, teknologian, 

suunnittelu- ja konsulttialan, malmikaivosten, kemian teollisuuden, kumiteollisuuden, lasikeraamisen teol-

lisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden sekä Sähköliiton työriidoissa. Työ- ja elinkeinoministeriö siirsi 

lakon aloittamista sähköliiton työriidassa. Ilman toteutuneita työnseisauksia selvittiin av-käännöstoimisto-

jen sekä ulkomaanliikenteen ja matkailujäänmurtaja Sampoa koskevissa työriidoissa.
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Kuvio 8: Sovitteluun vuosina 2000–2019 tulleet työriidat, eroteltuna riidat,  
joista sovinto on syntynyt ilman työnseisausta. 
Lähde: Valtakunnansovittelijan toimisto
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Taulukko 2. Alla olevaan taulukkoon on koottu työriidat, sovittelija, työriidan osapuolet sekä työriidan 
päättäminen ja käsittelyssä olleet teemat kolmijaolla palkat, muut sopimuskysymykset ja työryhmät. 

Työriidan perustiedot Sovittelu
Ratkaisutapa Käsiteltyjen teemojen jaottelu

Aihe Sovitte-
lija

Osapuolet Neu-
votte-
lu- 
tulos

Sovin-
toeh-
dotus

Palk-
kaus

Muu so-
pimus- 
kysy-
mys

Työryh-
mä(t)/ 
Yhteistyö

20. Lennonjohto Vuokko 
Piekkala

Suomen Lewnnonjohtajien 
Yhdistys SLJY ry ja PALTA ry

x x x x

1. AV-käännöstoi-
mistot

Vuokko 
Piekkala

Suomen Journalistiliitto ry ja 
Akavan erityisalat AE ry sekä 
BT1 Studios Finland Oy, 
PretText Oy, Rosmer Interna-
tional osk ja Saga Vera Oy

x x x x

2. Ulkomaanliikenteen 
matkustaja-alukset, 
kauppa-alukset ja 
jäänmurtajat

Jukka  
Ahtela

Suomen Merimies-Unioni 
SMU ry ja Suomen Varus-
tamot ry

x x x x

3. Ulkomaanliikenteen 
pientonnistoalukset ja 
monitoimijäänmurtajat

Jukka 
Ahtela

Suomen Konepäällystöliitto 
ry ja Suomen Varustamot

x x x x

4. Ulkomaanliiken-
teen kansipäällystö, 
sairaanhoitajat ja 
pientonnisto

Jukka 
Ahtela

Suomen Laivanpäällystöliitto 
ry ja Suomen Varustamot ry

x x x x

5. Matkailujäänmurtaja 
Sampo

Jukka 
Ahtela

Suomen Laivanpäällystö-
liitto ry, Suomen Konepääl-
lystöliitto ry, Suomen 
Merimies-Unioni SMU ry ja 
Kemin Satama Oy

x x x x

6. Posti Vuokko 
Piekkala

Posti- ja logistiikka-alan  
unioni PAU ry ja PALTA ry

x x x x

7. Sähköliitto Teknolo-
giateollisuudessa

Vuokko  
Piekkala

Sähköalojen ammattiliitto ry 
ja Teknologiateollisuus ry

Vireille vuonna 2019

8. Teknologiateollisuus Vuokko 
Piekkala

Teollisuusliitto ry ja Teknolo-
giateollisuus ry

x

9. Kemian ja lasike-
raaminen teollisuus 
sekä kumiteollisuus, 
toimihenkilöt

Jukka  
Ahtela

Ammattiliitto Pro ry ja  
Kemianteollisuus ry

Vireille vuonna 2019

10. Teknologiateol-
lisuuden ylemmät 
toimihenkilöt

Jukka  
Ahtela

Ylemmät toimihenkilöt YTN 
ry ja Teknologiateollisuus ry

Vireille vuonna 2019

11. Mekaaninen met-
säteollisuus

Vuokko 
Piekkala

Teollisuusliitto ry ja Teknolo-
giateollisuus ryi

Vireille vuonna 2019

12. Suunnittelu- ja 
konsulttiala, toimi-
henkilöt

Jukka  
Ahtela

Pro ry ja Teknolgiateollisuus 
ry

Vireille vuonna 2019

13. Suunnittelu- ja 
konsulttiala

Jukka  
Ahtela

YTN ry ja Teknologiateolli-
suus ry

Vireille vuonna 2019

14. Teknologiateolli-
suuden toimihenkiilöt

Jukka 
Ahtela

Pro ry ja Teknologiateolli-
suus ry

Vireille vuonna 2019

15. Kemian ja lasike-
raaminen teollisuus 
sekä kumiteollisuus

Vuokko  
Piekkala

Teollisuusliitto ry ja Kemian-
teollisuus ry

Vireille vuonna 2019

16. Malmikaivokset Vuokko 
Piekkala

Teollisuusliitto ry ja Teknolo-
giateollisuus ry

Vireille vuonna 2019
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Lennonjohto
Lennonjohdon työriidan sovittelussa vaikeimmat kysymykset liittyivät kustannusraamiin ja näkemyseroihin 

eri vaihtoehtojen kustannuksista sekä palkantarkistusten kohdennuksiin, haittalisiin ja työssäjaksamista 

tukevien järjestelyiden toteuttamiseen. 

Kuva 1: Lennonjohdon työriidan sovittelussa Lennonjohtajien edustajat Roy Myrberg,  
Katariina Syväys, Laura Alakoski ja Kim Raju sekä YTY:n edustaja Heikki Meskanen.  
Työnantajapuolelta kuvassa Paltan edustajat Hanne Salonen ja Terhi Salonpää sekä  
ANS Finlandin edustajat Karri Hannula ja Mervi Utti.

Av- käännöstoimistot
Av-käännöstoimistojen työriidan sovittelussa vaikeimmat kysymykset liittyivät siihen, voidaanko työeh-

tosopimuksella sopia ei-työsuhteessa olevien hankintapalkkiosta ja miten toisen työehtosopimuksen 

määräykset toimivat käännöstoimistojen työehtosopimuksessa. 

Kuva 2: Av-käännöstoimistojen työriidan sovittelussa Suomen Journalistiliiton ja Akavan Erityisalat  
AE:n edustajat Petri Savolainen, Helena Lamponen, Hanna Gorschelnik, Juhan Korhonen ja Janne Mök-
könen sekä YTY:n työnantajien edustajat Heidi Törnvall, Tiina Häkkinen, Kati Metsola ja Janne Kauppila.
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Merenkulku
Suomen Varustamot ry oli sovittelussa merenkulun työriidoissa niin Suomen Merimies-Unioni SMU 

ry:n, Suomen Konepäällystöliitto ry:n kuin Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n kanssa. Lisäksi soviteltiin 

matkailujäänmurtaja Sammon työriitaa, jossa osapuolina olivat Suomen Laivanpäällystöliitto, Suomen 

Konepäällystöliitto ja SMU sekä Kemin Satama Oy.

Kuva 3: Suomen Merimies-Unioni SMU:n ja Suomen Varustamoiden sovittelusta koskien  
ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia, kauppa-aluksia ja jäänmurtajia. 

Posti
Postin työriita poikkesi muista työriidoista siinä, että siinä varsinaisen Posti- ja logistiikka-alan unioni 

PAUn ja Palvelualojen työnantajat PALTAn välisen viestintävälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta 

koskevan työriidan ratkaisemista vaikeutti Postin noin 700 pakettilajittelijan siirto Posti Palvelut Oy:öön ja 

Medialiiton ja Teollisuusliiton välisen Jakelualan työehtosopimuksen piiriin. PAU edellytti viestinvälitys- ja 

logistiikka-alan työehtosopimuksen solmimisen ehdoksi pakettilajittelijoiden palvelussuhteen ehtojen 

määräytymistä viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen mukaisina. Riitaa tuettiin Ilmailualan 

unionin, Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliiton, Suomen Merimies-Unionin, Rautatiealan unionin ja 

Sähköliiton tukilakoilla. Pakettilajittelijoita koskevan kiistan ratkaisemiseksi nimitettiin erillinen selvityshenki-

löryhmä, johon kuuluivat Jukka Ahtela, Lauri Ihalainen, Lasse Laatunen ja Ann Selin. 
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Kuva 4: Postin työriidan sovittelussa PAU:sta Heidi Nieminen, Esko Hietaniemi, Iikka Avela,  
Jussi Saariketo, Satu Ollikainen ja Jukka Kalliokoski sekä PALTA:sta ja Postilta Tuomas Aarto,  
Pasi Vuorio, Paula Peittola, Heini Wiik-Blåfield ja Anssi Heiliö. 

Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton työriidan sovittelussa vaikeuksia tuotti palkantarkistusten suuruus 

ja kohdentaminen. 

Kuva 5: Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sovittelussa Teollisuusliiton Riku Aalto,  
Turja Lehtonen, Jyrki Virtanen ja Jukka Saviluoto sekä Teknologiateollisuuden Minna Helle,  
Pekka Kärkkäinen, Aapo Heikurainen ja Petteri Rautaporras. 
Kuva: Markku Urlander/Lehtikuva
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Muuta tarkasteluvuodesta
Virkariitalautakuntien nimittäminen

Tarkasteluvuonna nimettiin kunnallinen virkariitalautakunta ja valtion virkariitalautakunta vuosille 2019–

2021. Lautakuntien jäsenet nimetään työmarkkinaosapuolten ehdotuksesta. Kummassakin lautakunnassa 

on kahdeksan jäsentä.

Virkariitalautakunta voi kehottaa virkasuhteisia koskevan työtaistelutoimenpiteen asianosaisia luopumaan työ-

taistelutoimenpiteistä osaksi tai kokonaan, jos työtaistelutoimenpide voi saattaa yhteiskunnan tärkeät toiminnot 

vakavaan häiriötilaan eikä neuvotteluissa ole pystytty luopumaan tai rajoittamaan työtaistelutoimenpidettä. 

Poliittiset työtaistelut
Poliittiset työtaistelut/mielenilmaukset eivät kuulu työriitojen sovittelun piiriin. Tarkasteluvuonna ei ollut 

yhtään poliittista työtaistelua/mielenilmaisua.

Vuonna 2020 päättymässä olevat työehtosopimukset
Työ- ja virkaehtosopimuksia on yhteensä noin 400. Isoimpia sopimusaloja, joiden työ- ja virkaehtoso-

pimukset ovat päättymässä alkuvuonna 2020, ovat mm. kauppa ja kunta-ala. Alla oleviin kuvioihin on 

koottu eri sopimusalojen päättymiskuukaudet tilanteessa, jossa optiovuotta ei käytetä (kuvio 9).

Kuvio 9: Työ- ja virkaehtosopimusten päättyminen 2019–2021, kun optiovuotta ei käytetä.
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Lähteet: KT Kuntatyönantajat, Valtion työmarkkinalaitos (VTML), Kirkon työmarkkinalaitos KiT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Palkansaajien määrä 2018 oli työvoimatutkimuksen mukaan n. 2,2 milj. Työnantajajärjestöjen ilmoittama henkilöstömäärä oli n. 1,5 milj. Tämän lisäksi yleissitovat työ-
ja virkaehtosopimukset kattavat n. 0,5 milj. palkansaajaa. Osaan palkansaajista ei sovelleta yleissitovia sopimuksia ja osa ei ole työ- tai virkaehtosopimusten piirissä 
lainkaan. Työnantajajärjestöjen henkilömääristä puuttuvat osin palkansaajat, joiden poissaolo tilastointiajankohtana oli pitkä.
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Taulukko 3: Vuonna 2020 päättyviä työ- ja virkaehtosopimuksia, jos optiovuotta ei käytetä.

Käytetyt lyhenteet:
tt  =  työntekijät
th = toimihenkilöt
yth = ylemmät toimihenkilöt

Työ- ja virkaehtosopimusten päättyminen 2020, optiovuotta ei käytetä;  
työnantajajärjestöjen ilmoittamat henkilöstömäärät

Sopimus päättyy Palkansaajia (yksityinen, 
julkinen)

Eräät merkittävimmät sopimusalat

Tammikuu 2020 320 400 Kauppa, autoliikenteen tt, rahoitusala, Paltan erityisalat, lento-
liikenteen palvelut, henkilöstöpalveluala, jakajat, kiinteistöpal-
velualan tt, th, elintarviketeollisuuden th, energiateollisuuden th, 
veturimiehet

Helmikuu 2020 11 100 Ulkomaanliikenteen merenkulku / SMU, jäänmurtajat/SMU

Maliskuu 2020 200 900
515 000
42 000

Mara, sähköala-energia-ICT, yksityiset opetusalat, yliopistot, 
yksityinen terveyspalveluala, yksityinen sosiaalipalveluala, 
Finnairin lentäjät, kunta-ala, valtio, kirkko, Avainta

Huhtikuu 2020 65 300 Rakennusteollisuus, tt, th, vartiointiala, ahtausalan tekniset th
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Lähteet

Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus, talvi 2018 ja talvi 2019,  

Talousnäkymät ja palkanmuodostus, Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti  

30.1.2020 ja 25.6.2019

TEM:n ammattibarometri tammi-kesäkuu 2019

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometri lokakuu 2019

Tilastokeskus, Stat.fi ja Findikaattori.fi

Elinkeinoelämän keskusliiton selvitys työtaisteluista  

(Työtaistelutilasto 2018), 

Suomen Pankki, 

Talouden näkymät – Euro & Talous 17.12.2019, 5/2019,  

Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2018

Valtakunnansovittelijan toimisto  

Sopimisen edistäminen työmarkkinoiden murroksessa (Lasse Laatunen)

Kaarlo Sarkko Työoikeus 1975

Tiitinen-Ruponen Työriitojen sovittelu 1998

Mika Maliranta Kilpailukyky takaisin kolmella keinolla

EVAn raportti: Raine Tiessalo Euroopan parhaat reseptit –  

14 testattua rakenneuudistusta, 2014

Tuottavuuden tila Suomessa VM:n julkaisuja 2019:21,  

Ilkka Lehtinen Tieto&Trendit 20.3.2019

Muistioita tulevalle hallitukselle, talouspolitiikan linjaus keväällä 2019

Kuvat: Valtakunnansovittelijan toimisto sekä Markku Urlander ja Heikki Saukkomaa / Lehtikuva.


