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Esipuhe

Yritysten rekrytointivaikeudet ja työvoimapula nousevat varmimmin yhteiskunnalli-

seen keskusteluun vahvan ja pitkäkestoisen talouskasvun jälkimainingeissa. Näin kävi 

Suomessakin juuri ennen finanssikriisiä.     

Talouden suunnan käännyttyä ja työttömyyden kasvusta huolimatta työnantajat 

raportoivat edelleen rekrytointivaikeuksista. Työvoimapulan kokemuksia on eniten 

sosiaali- ja terveyssektorilla, mutta myös esimerkiksi siivousala luetaan tällä hetkellä 

työvoimapula-ammatteihin. Se tarjoaa myös esimerkin työmarkkinoiden kohtaanto-

ongelmasta: samankin alan sisällä voi olla yhtäaikaisesti sekä runsaasti työttömiä 

työnhakijoita että avoimia työpaikkoja, jotka työnantajat kokevat vaikeaksi täyttää. 

Tilanne ei ole toivottava kansantaloudenkaan kannalta. 

Työvoimapulalla on monta tulkintaa. Tässä selvityksessä kysymmekin, mistä työ-

voimapulassa on kysymys niin teoriassa kuin käytännössä. Käytännössä työvoimapulaa 

arvioidaan vallitsevilla palkoilla ja nykyisillä työehdoilla. Viime kädessä kysymys on 

kuitenkin työn markkinoilla kysynnän ja tarjonnan kautta syntyvästä epätasapainosta, 

jota tulisi arvioida myös työn hinnan muutosten eli palkkakehityksen perusteella. Tämä 

ulottuvuus puuttuu nykyisistä hallinnollisista määrittelyistä.     

Yleisesti ottaen arviot työvoimapulaongelmista perustuvat työnantaja- ja asian-

tuntija-arvioihin eivätkä työmarkkinatilastoihin pohjautuviin mittareihin. Tilastol-

liset analyysit olisivat kuitenkin perusteltu laajennus, joka toisi lisää läpinäkyvyyttä 

työmarkkinoiden kireyden arviointiin. Selvitys tarjoaa esimerkinomaisen avauksen, 

jossa on tarkasteltu siivousalaa Uudellamaalla. Tilastotietoihin perustuva arvio ei tue 

käsitystä siitä, että alan työvoiman saatavuus olisi vaikeutunut viime vuosina. 

Ammattibarometri on nykyisin keskeisin tietolähde työvoimapula-ammattien 

arvioinnissa. Lausumme lämpimät kiitokset Ammattibarometria aktiivisesti kehittä-

neelle projektipäällikkö Jouni Marttiselle Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, koska 

olemme saaneet häneltä runsaasti ansiokasta perehdytystä ja aineistoa työtämme var-

ten. Toivomme, että raportti on hyödyllinen Ammattibarometrin jatkokehittämisessä.  

Palvelualojen ammattiliittoa kiitämme työn taloudellisesta tuesta. 

Helsingissä 13.11.2013 

Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa 
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1. Johdanto 

Työvoimapula on tuttu käsite, joka on usein esillä nousukauden aikana. Tuorein laa-

jempi huoli työvoimapulasta koettiin juuri ennen finanssikriisin puhkeamista. Suuret 

ikäluokat alkoivat tuolloin jäädä eläkkeelle ja poikkeuksellisen vahva talouskasvu 

kiihdytti työvoiman kysyntää. Työllisyys kasvoi useana vuonna peräkkäin noin 40 000 

henkilöllä samaan aikaan kun työvoiman ikärakenteen arvioitiin kääntävän työvoiman 

tarjonnan laskuun. 

Tuolloin vallinneet käytännön huolet työvoiman riittävyydestä nostivat ilmiön 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja samalla käynnistettiin ja toteutettiin myös laaja 

tutkimushanke tästä aiheesta (VNK 2007). Tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin 

työvoiman saatavuusongelmien selvästi kasvaneen. Yleistä, useimpia toimialoja, teh-

täviä ja alueita koskevaa pulaa ei kuitenkaan nähty olevan, vaan rekrytointiongelmat 

rajautuivat yksittäisille aloille, tiettyihin tehtäviin ja paikallisesti. Ikärakenteen muu-

toksen vuoksi rekrytointiongelmat todettiin kuitenkin tulevina vuosina paheneviksi 

ja toimenpiteitä vaativiksi.

Vuonna 2009 talouskriisin vanavedessä nopeasti heikentynyt työllisyystilanne siirsi 

keskustelua työvoimapulasta taka-alalle. Sen tilalle näkyvimmiksi työmarkkinahuoliksi 

tulivat lomautukset, irtisanomiset ja nuorten työmarkkinoille sijoittumisen vaikeudet. 

Pääosaan tuli huoli heikosta työn kysynnästä ja työttömyyden kasvusta eikä työvoiman 

riittävyydestä lyhyellä tähtäimellä. Vaatimattomat keskipitkän aikavälin kasvunäkyvät 

merkitsevät lisäksi sitä, että laajaa työvoimapulaa ei ainakaan välittömästi ole näkö-

piirissä. Pula työpaikoista säilyy siis lähivuosina vaikeampana ongelmana kuin huoli 

työvoiman riittävyydestä.    

Taloustieteessä työvoimapulan käsitteelle ei ole ilmeistä suoraa vastinetta. Talous-

tieteessä ajatellaan kysynnän ja tarjonnan muutosten heijastuvan palkkoihin, kun taas 

hallinnollisessa kielessä tarkastellaan työpaikkojen täyttymistä nykyisellä palkkatasolla 

ja nykyisin työehdoin. Määritelmien epäselvyydestä ja erilaisuudesta johtuen ilmiön 

hallinnollinen määrittäminen ja tilastollinen mittaaminen on haastavaa. 

Työvoimapulasta keskustellaan kuitenkin edelleen nykyisessä suhteellisen korkean 

työttömyyden tilanteessa. Seuraavassa on lyhyesti luonnehdittu syitä tähän. 
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Huoli väestön ikääntymisen synnyttämästä tulevasta työvoimapulasta

Lyhyen tähtäimen heikkojen kysyntänäkymien rinnalla jatkuu edelleen huoli työ-

voiman riittävyydestä pidemmällä aikavälillä. Uusimman väestöennusteen mukaan 

työikäisen väestön määrä supistuu noin sadallatuhannella vuoteen 2030 mennessä 

ja vastaavasti yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa noin puolella miljoonalla henkilöllä. 

Vanhusväestön määrän nopea kasvu lisää työvoiman tarvetta erityisesti hoiva- ja 

hoitopalveluissa. Tämä iso henkilöstötarve ylläpitää huolta työvoiman riittävyydestä 

näihin palveluihin ja samalla keskustellaan myös siitä, vievätkö kasvavat hoiva-alat 

liikaa työvoimaa myös muilta aloilta. Tulevien vuosien hoito- ja hoiva-alojen hen-

kilöstöongelmat määrittävät työ- ja talouspolitiikkaa osaltaan jo nyt ja tätä kautta 

työvoimapulan näkökulma vaikuttaa päätöksentekoon. 

Huoli kohtaanto-ongelman synnyttämästä työvoimapulasta:

Samanaikaisesti kasvaneen työttömyyden kanssa yritykset ja työvoimaviranomaiset 

raportoivat työnantajien rekrytointiongelmista. Esimerkiksi Tilastokeskuksen Avoi-

met työpaikat -tilaston mukaan avoimia työpaikkoja oli vuonna 2012 keskimäärin 

miltei yhtä paljon kuin vuonna 2007 (liki 50 000) ja niistä ns. vaikeasti täytettäviä oli 

noin kolmannes. Vaikeasti täytettävien osuus oli siis merkittävä, vaikka niiden osuus 

kaikista avoimista työpaikoista oli noin kymmenen prosenttiyksikköä pienempi kuin 

ennen talouskriisin alkua. 

Rekrytointivaikeuksien yleisyys kertoo muun muassa työmarkkinoiden kohtaanto-

ongelmasta eli siitä, että taloudessa on samanaikaisesti sekä runsaasti työttömiä että 

avoimia työpaikkoja, jotka eivät kohtaa toisiaan. Työttömät ja avoimet työpaikat ovat 

joko alueellisesti tai ammatillisesti eri paria tai syynä ovat esimerkiksi verotuksesta 

tai tulonsiirroista aiheutuvat työttömyysloukut tai alipalkkaus ja kehnot työajat 

avoinna olevissa työpaikoissa. Yritysten rekrytointivaikeudet voivat siis kohtaanto-

ongelmista kärsivässä taloudessa juontaa juurensa hyvin erilaisista tekijöistä ja tällöin 

myös näitä ongelmia ratkottaessa tulee selvittää ja ottaa kantaa siihen, mitkä tekijät 

työvoimapulan takana ovat vaikuttamassa. Osaamisvajeista, työttömyysloukuista 

tai liian heikoista työehdoista juontuvat rekrytointiongelmat vaativat kukin oman 

tyyppisiään ratkaisuja.  
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Työvoimapula maahanmuuttopolitiikan määrittäjänä

Viime vuosikymmenellä maahanmuuton edistämisestä tuli entistä selvemmin yksi 

vastaus väestön ikääntymisestä seuraaviin työvoiman riittävyysongelmiin (ks. esim. 

VNK 2009). Kiinnostusta ulkomaalaiseen työvoimaan kasvatti erityisesti talouskriisiä 

edeltänyt vahva noususuhdanne ja silloin syntyneet työvoimakapeikot. Politiikan ko-

rostus on ollut erityisesti työperäisessä maahanmuutossa ja huomiota on alettu entistä 

enemmän kiinnittää muun muassa työlupakäytäntöihin ja niiden käsittelyaikoihin. 

Erityistoimet maahanmuuton edistämiseksi katsottiin aiheelliseksi, koska maahan-

muuttajien määrä on Suomessa lähtökohtaisesti alhainen ja pärjääminen esimerkiksi 

sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä käytävässä kilpailussa ei ole itsestään selvää muun 

muassa kieli- ja ilmastosyiden vuoksi. 

EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten kohdalla noudatetaan tietyin poikkeuk-

sin ns. työvoiman saatavuusharkintaa ja sitä varten on omat säännöksensä. Käytännön 

lähtökohta on se, että Suomessa toimivien yritysten odotetaan palkkaavan henkilöstöä 

täällä työvoimarkkinoilla jo olevien piiristä. Palkkaaminen tästä joukosta voi kuitenkin 

olla vaikeutunut, jolloin on perusteltua parantaa saatavuutta ulkomaalaisten työn-

tekijöiden avulla. Vaikeutta heijastaa erityisesti se, että kyseisellä alalla työpaikkoja 

ei saada täytetyksi "kohtuullisen ajan" puitteissa. Työntekijän oleskelulupaa myön-

nettäessä pyritään lisäksi varmistamaan, että tarjolla olevassa työssä noudatetaan 

Suomen lainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia ja että työmarkkinoilla jo olevien 

työllistyminen ei esty. 

Työntekijän oleskeluluvat myönnetään tietyllä ammattialalla työskentelyä varten ja 

käytännössä saatavuusharkintaa toteuttavat TE-toimistot. Työlupa-asioiden käsittely 

on keskitetty neljään TE-toimistoon (Lappeenranta, Maarianhamina, Tampere ja Van-

taa) ja niiden käytössä on alueelliset linjaukset "ulkomaisen työvoiman käytön yleisistä 

edellytyksistä". Nämä linjaukset pitävät sisällään ammatti- ja toimialakohtaisen arvion 

työvoimatilanteesta kyseisellä alueella, vaikka luvat oikeuttavatkin työskentelemään 

koko maan alueella. Valtakunnan tasoinen ohjeistus on melko suurpiirteistä ja tällöin 

työvoimaviranomaisten ammatti- ja aluekohtaisen tilanteen tulkinnan ja harkinnan 

rooli on korostunut (Lalu 2012). Joka tapauksessa työvoimaviranomaisten tekemät 

arviot työmarkkinoiden kireydestä ovat avainasemassa työperäisen maahanmuuton 

säätelyssä.   



9

Työvoiman tarjonnan kasvattaminen talouspolitiikan lähtökohtana

Viime aikoina julkisuudessa on usein ollut esillä oppi työvoiman tarjonnan kasvattami-

sesta keskeisimpänä talouspolitiikan ohjenuorana (Vartiainen 2013). Senkin mukaan 

työvoimasta on pulaa - sitä arvioidaan olevan liian vähän suhteessa tavoitteena ole-

vaan tilanteeseen. Näkemyksen mukaan työmarkkinoiden sekä ylipäätään talouden 

ongelmat pelkistyvät juuri työmarkkinoilta puuttuvaan työvoimaan. Lisätyövoimaa 

tarvittaisiin sekä vastauksena hoito- ja hoivapalveluiden kasvaviin henkilöstötarpeisiin 

että talouskasvun aikaansaamiseen. Suoraviivaisimman tulkinnan mukaan työvoiman 

tarjonta käytännössä sanelee talouden pitkän aikavälin kasvun. Ajattelumallissa uusien 

työpaikkojen oletetaan lisääntyvän automaattisesti samassa mitassa kuin tarjonta kas-

vaa ja vastaavasti siinä ei uskota politikkatoimilla voitavan vaikuttaa tuottavuuskasvuun. 

Tämä opin mukaan lisääntynyt työn tarjonta laskee palkkoja ja alemmat palkat 

johtavat työn kysynnän kasvuun, joka vastaa juuri lisääntynyttä työn tarjontaa. Ole-

tukset tällaisesta palkkojen joustavuudesta ovat kuitenkin epärealistisia ja ongelmaksi 

jää myös se, että "pitkää aikaväliä" ei määritellä.1 Mielenkiintoista kuitenkin on, että 

riittämätöntä työvoiman tarjontaa ja siis "työvoimapulaa" korostava näkemys on saanut 

keskeisen talouspolitiikan ohjenuoran aseman juuri pitkäkestoisessa matalasuhdan-

teessa ja heikon työn kysynnän tilanteessa. 

Raportin ongelmanasettelu ja rakenne

Pula työvoimasta näyttää eri syistä olevan relevantti kysymys myös suhteellisen 

korkean työttömyyden tilanteessa. Sillä on keskeinen sija tehtävien talouspolitiikan 

valintojen taustalla ja perusteluna. Se on toisaalta hyvin moniulotteinen käsite, jota 

niin eri päätöksentekijät, viranomaiset kuin tutkijatkin tulkitsevat eri tavoin. Tässä 

raportissa pyritään tuomaan esiin juuri tätä ilmiön moni-ilmeisyyttä ja erityisesti sitä, 

1 Lisätarjonta voi johtaa korkeaan työttömyyteen ja merkittäviin hyvinvointitappioihin useiksi 
vuosiksi, jos työn kysynnän sopeutumisessa on pitkät viiveet. Tämän vuoksi politiikan hyvyyt-
tä ei voi määritellä vain teoreettisilla abstraktioilla, vaan sen perusteluiksi tarvittaisiin myös 
empiriaa. Työvoiman tarjontaopin kannattajat näkevät siinä lääkkeen sekä työvoimapulaan 
että kilpailukykyongelmiin palkkojen laskun kautta. Syntyvät ja kasvavat matalapalkkasektorit 
nähdään tässä opissa toivottavina ilmiöinä (ks. Soininvaara ja Vartiainen 2013). Huomiota ei 
tällöin kiinnitetä matalapalkkamallin tuottavuuskehitystä hidastavaan vaikutukseen eikä palk-
kaerojen kasvun haittavaikutuksiin. Oppi sivuuttaa myös sen tosiseikan, että pitkällä aikavälillä 
työpanoksen sijasta tuottavuus on ollut talouskasvun lähde.
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että ilmiön laajuuden ja merkityksen arvioimiseksi sitä tulee kuvata ja mitata erilaisilla 

mittareilla. Raportissa lähdetään liikkeelle työvoimapulan talousteoreettisesta käsit-

teestä ja siitä edetään käytännön aineistoihin, joiden avulla sen laajuutta ja luonnetta 

voidaan kuvata. Suomessa ilmiötä yritetään havainnoida Työ- ja elinkeinoministeriön 

(TEM) kehittämän työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistojen) arvioihin perustuvan 

Ammattibarometrin avulla. Ammattibarometri on nykyisin keskeisin työmarkkinoiden 

kireyden mittari. Maailmalla on kehitetty myös kvantitatiivisempia menetelmiä, jotka 

sisältävät tilastollista aineistoa muun muassa palkkojen muutoksista ja työpaikkojen 

täyttymisnopeudesta.  Tarkastelemme menetelmien eroja ja esitämme joitakin paran-

nusehdotuksia nykyiseen Ammattibarometriin.

Konkreettisuutta aiheen käsittelyyn tuodaan siten, että lähempään tarkasteluun 

on valittu yksi ammattiala eli siivousala. Siivousalalla työvoiman saatavuus on ainakin 

osalla TE-alueista vaikeutunut Ammattibarometrien arvioiden mukaan. Osoittautuu, 

että se on myös ala, joka hyvin kuvaa työvoimapulan käsitteeseen liittyviä tulkinta-

ongelmia. Nykyisten mittareiden puutteista johtuen esitämme, että työmarkkinoiden 

tilaa ja työvoiman saatavuusongelmia on syytä jatkossa tarkastella nykyistä systemaat-

tisemmin ja useammasta näkökulmasta.  
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2. Työvoimapulan käsite ja teoreettiset lähtökohdat

2.1. Työvoimapulan ja rekrytointiongelmien käsitteistä yleisesti

Kotimaisessa alan kirjallisuudessa yritysten rekrytointiongelmien yhteydessä puhutaan 

melko vakiintuneesti työvoimapulasta. Alan kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa 

kuitenkin käytetään yleisemmin käsitettä "skill shortage" eikä "labour shortage".  Tällä 

viitataan siihen, että käytännössä rekrytointivaikeudet yleensä liittyvät pulaan jonkun 

tietyn ammattiryhmän osaajista. Kyse on harvemmin yleisestä työvoiman vähäisyy-

destä kysyntään nähden ja useimmiten siis tiettyyn ammattitaitoon liittyvästä työn 

tarjonnan vajeesta kysyntään nähden. Käsitteiden ero on sikäli merkittävä, että se tuo 

esille työvoiman lähtökohtaisen heterogeenisyyden. Viime kädessä kysymys on usein 

siitä, miten työmarkkinoilla eri ammattitaitojen kysyntä ja tarjonta vastaavat toisiaan. 

Työvoimapulalla voi olla sekä makro- että mikroulottuvuus. Makrotason työvoi-

mapulalla tarkoitetaan sitä, että vahvan talouskasvun aikana työvoiman kysyntä on 

niin suurta, että se ylittää käytettävissä olevan työvoiman määrän laajasti ja monilla 

aloilla samanaikaisesti. Tällöin työvoimaa yleensä hankitaan entistä enemmän myös 

maan rajojen ulkopuolelta ja työperäinen maahanmuutto kasvaa nopeasti. Suhteelli-

sen tuoreita esimerkkejä ovat esimerkiksi Irlannin ja Espanjan kansantaloudet ennen 

finanssikriisin puhkeamista. Työvoimapulaa (rekrytointivaikeuksia) voidaan kuitenkin 

havaita myös matalasuhdanteissa, jolloin ongelmana on ennen kaikkea työmarkki-

noiden kohtaanto. Tällaisessa taloudessa avoimet työpaikat ja työttömät eivät kohtaa 

toisiaan, vaikka koko kansantaloudessa ei ole laajaa työvoiman ylikysyntätilannetta 

(mikronäkökulma). Käytännössä nämä kaksi tekijää, toisaalta vahva työvoiman kysyntä 

koko talouden tasolla ja toisaalta työmarkkinoiden erilaiset kohtaanto-ongelmat, voivat 

vaikuttaa samanaikaisesti ja toisiinsa kytkeytyneinä. 

Työvoimapulan määrittelyä on eniten tarvittu käytännöllisiin työhallinnon tarpei-

siin. Tässä lähdetään liikkeelle niistä ja sen jälkeen luonnehditaan lyhyesti taloustie-

teellistä lähestymistä aiheeseen. Suomessa työvoimahallinnossa on usein tehty ero 

varsinaisen työvoimapulan ja toisaalta rekrytointiongelmien välillä (taulukko 1). Tällöin 

työvoimapula on määritelty tiukasti: työvoimapula toteutuu silloin, kun sopivaa hakijaa 

ei lopultakaan löydy ja avoin paikka jää tyystin täyttämättä. Rekrytointivaikeudet ovat 

puolestaan tilanteita, missä hakuprosessissa kohdataan vaikeuksia ja työpaikan avoinna 

olon kesto pitkittyy, mutta paikat kuitenkin pystytään täyttämään.  
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Ilmiö Rekrytointiongelma Työvoimapula
Määrittely Vaikeudet avointen työpaikkojen 

täyttämisessä
Avoin työpaikka jää täyttämättä työ-
voiman puutteen vuoksi

Työmarkkinatulos Avointen työpaikkojen avoinnaolon kesto 
ja niiden varanto kasvaa 

Tiukat työmarkkinat, aleneva työttömyys

Taloudellinen tulos Palkkapaineen riski, ylikuumenemisriski, 
inflaatioriski

Palkkaliukumia, ylikuumeneminen, 
inflaatio

Mahdolliset politiikat Parempi yhteensovitusprosessi, paremmin 
kohdennettu koulutus, kasvava liikkuvuus

Kasvava liikkuvuus, koulutuspoliittiset 
uudistukset, maahanmuutto

Taulukko 1. Rekrytointiongelmien ja työvoimapulan eroja.

Lähde: Räisänen ja Tuomaala (2001).

Räisäsen ja Tuomaalan (2001) mukaan rekrytointiongelmien esiintyminen on sinäl-

lään täysin normaalia dynaamisessa taloudessa. Kysynnän muutosten ja henkilöstön 

työpaikanvaihtojen vuoksi työvoimatarpeet vaihtelevat nopeasti ja myös eri tehtävissä 

vaadittavat ammattitaitovaateet vaihtelevat. Tällöin on ilmeistä, että uutta avointa työ-

paikkaa ei välittömästi saada täytetyksi ja uuden työntekijän etsintään kuluu yleensä 

aikaa ja rahaa. Samalla tavoin kuin tulkitaan kitkatyöttömyyden kuuluvan välttämättä 

työmarkkinoiden toimintaan, voidaan ajatella "kitkapulan" kuuluvan normaaliin työ-

suhteiden muodostukseen. Keskeinen kysymys on luonnollisesti se, mikä on normaalia 

uuden työvoiman hakuun liittyvää etsintäkitkaa ja milloin voidaan alkaa puhua aidoista 

rekrytointiongelmista. Normaalia pitempi avoimien työpaikkojen avoinna olon kesto 

on yksi käytännön indikaattori aidoille rekrytointiongelmille.

Edellä esitettyä työvoimapulan määritelmää voitaneen pitää tiukkana, koska se 

edellyttää avoimen paikan jäämistä tyystin täyttämättä. Määrittely ei myöskään ole 

universaali ja eri maissa käytännöt vaihtelevat. Esimerkki toisesta määrittelystä tulee 

Australiasta, missä myös on eroteltu toisistaan työvoimapula ja rekrytointivaikeudet 

(DEEWR 2012). Siellä pulaa määritellään esiintyvän ammateittain (tai merkittävää 

erityisosaamista vaativissa tehtävissä ammattialan sisällä) silloin, kun työnantajat eivät 

perustellulla hakualueellaan kykene täyttämään avoimia työpaikkoja tai niiden täyttä-

misessä ilmenee huomattavia vaikeuksia nykyisellä palkkatasolla ja nykyisin työehdoin 

("Skill shortages exist when employers are unable to fill or have considerable difficulty 

filling vacancies for an occupation, or significant specialised skill needs within that 

occupation, at current levels of renumeration and conditions of employment, and 

reasoably accessible location"). 
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Australialainen määrittely pitää sisällään siis myös mahdollisuuden, että avoin 

paikka on saatu täytetyksi, tosin huomattavin vaikeuksin. Erona Suomessa käytettyyn 

määrittelyyn on niin ikään se, että tässä on suora viittaus vallitsevaan palkkatasoon ja 

työehtoihin. Pulaa ilmenee siis nimenomaan nykyehdoin ja tämä on olennainen viittaus 

määritelmien tulkinnan kannalta. Määritelmiä voidaan pitää staattisina ja ne kertovat 

juuri tämän hetken työmarkkinatilanteesta. Talousteorian mukaan ja yleisesti myös 

käytännössä tällä hetkellä havaitusta työvoimapulasta seuraa palkkojen nousu, joka 

on omiaan sopeuttamaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa lähemmäksi toisiaan. Aika-

horisontin ja työmarkkinoiden sopeutumisen tarkastelu on olennaista työvoimapulan 

taloustieteellisessä tarkastelussa (ks. luku 2.2). Taloustieteen käsittein työn kysynnän 

tai tarjonnan muuttuessa tasapainopalkka muuttuu. Tällöin työntekijän hakeminen 

"vallitsevalla" palkkatasolla tarkoittaa sitä, että palkkatarjous on liian alhainen tai liian 

korkea tasapainotasoon nähden. Jos palkkatarjous on liian alhainen, työntekijää ei 

tulisi talousteorian mukaan löytyäkään.

Australiassa hallinto määrittelee rekrytointivaikeudet siten, että ne liittyvät joiden-

kin työnantajien kokemiin ongelmiin samalla, kun ammattialan työvoimaa on kuitenkin 

riittävästi.2 Määrittelyn mukaan yksittäisten työnantajien kokemien vaikeuksien syyt 

voivat liittyä työpaikkaan liittyviin erityisiin kokemus- ja taitovaatimuksiin, eroihin 

edellytetyn ja työnhakijoiden toivoman työajan välillä tai vastaavasti työpaikan sijain-

tiin. Viittaus syihin on sikäli tärkeä, että johtopäätökset tarvittavista korjaustoimista 

riippuvat rekrytointivaikeuksien syistä. 

2.2. Talousteorian näkökulma

Työn kysyntä ja tarjonta 

Valtavirtataloustieteessä työvoimapula edustaa markkinoiden epätasapainotilaa jota 

voidaan kuvata työn kysynnän ja tarjonnan pelkistetyn kehikon avulla (kuvio 1). Siinä 

kysyntäkäyrä (D) määrää kullakin palkkatasolla työn kysynnän ja vastaavasti tarjon-

2 "Recruitment Difficulty: Recruitment difficulties occur when some employers have difficulty 
filling vacancies for an occupation. There may be an adequate overall supply of skilled workers 
but some employers are unable to attract and recruit sufficient, suitable workers for reasons 
which include: specific experience or specialist skill requirements of the vacancy; differences in 
hours of work required by the employer and those sought by applicants; or particular location 
or transport issues."
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takäyrä (S) määrää kullakin palkkatasolla työn tarjonnan.3 Näiden kahden käyrän 

kohtaamispisteessä on tasapainopiste, joka määrittää tuntipalkan (w) ja työtuntien 

määrän (L). 

Markkinamekanismin oletusarvona on, että kysyntä ja tarjonta tasapainottuvat 

hintasopeutuksen kautta. Jos esimerkiksi tietyn alan tuotteiden kysyntä kasvaa, se 

lisää työn kysyntään tällä alalla ja siirtää työn kysyntäkäyrää ylöspäin. "Ideaalimark-

kinoilla" toteutuisi palkkojen nousu siten, että saavutettaisiin uusi tasapaino (L’, w’). 

Jos kysynnän kasvun jälkeen palkkataso ei kuitenkaan syystä tai toisesta nouse, anne-

tulla entisellä palkkatasolla työn kysyntä ylittää tarjonnan ja erotus L’’-L edustaa työn 

ylikysyntää eli työvoimapulaa. Liian matalalla palkkatasolla työnantajat haluaisivat 

palkata lisää työvoimaa, mutta enempää halukasta työvoimaa ei ole. Työvoimapula voi 

syntyä muun muassa siksi, että palkat eivät vielä ole saavuttaneet tasapainopistettä tai 

jos on olemassa jokin laki, joka estää palkkoja nousemasta tietyn rajan yli. Tällaiset lait 

eivät ole yleisiä. Työvoimapula on tässä kehikossa siis palkkojen sopeutumattomuutta 

ylöspäin.

Kuviota 1 voidaan tulkita myös siten, että piste (L’’,w) edustaa tilannetta välittömästi 

työn kysynnän kasvun jälkeen ja tällöin palkkatarjoukset eivät ole vielä ehtineet liukua 

ylöspäin. Vastaavasti piste (L’,w’) edustaa tilannetta, missä uusi korkeamman palkka-

tason tasapaino näillä markkinoilla on jo saavutettu. Epätasapainoa eli työvoimapulaa 

havaitaan siis niin kauan kuin tämä uusi tasapaino on saavutettu. 

Palkat ovat kuitenkin yleensä hidasliikkeisempiä kuin hinnat hyödykemarkkinoilla. 

Uutta työvoimaa palkatessaan työnantaja joutuu huomioimaan aiemmin rekrytoidun 

henkilöstön palkkatason, sillä olennaisesti korkeampi palkka uusille tulokkaille saisi 

monet nykyiset työntekijät hakeutumaan muualle. Erot eri työmarkkinoiden palk-

kojen sopeutumisessa ovat myös huomattavia. Laajojen kollektiivisten sopimusten 

työmarkkinoilla palkkajäykkyys on todennäköisempää kuin toimipaikkakohtaisten 

tai yksilöllisten palkkasopimusten malleissa. Osa ansiokehityksestä on kuitenkin 

aina palkkaliukumia, jotka yleensä reagoivat herkästi kysyntätilanteen muutoksiin. 

Rekrytointiongelmien voi odottaa heijastuvan myös sopimuspalkkoihin ennemmin 

tai myöhemmin.  

3 Käyrien muoto riippuu kysynnän ja tarjonnan luonteesta. Esimerkiksi Keynes ajatteli koko 
kansantalouden työn tarjontakäyrän olevan lähes vaakatasossa alkupäässä eli vasemmalla ja 
lähes pystysuora oikealla. Finanssipolitiikan tavoite on hänen mukaansa tavoitella pistettä 
mahdollisimman oikealla, mutta juuri ennen kuin tarjontakäyrä kääntyy ylöspäin. Siitä pisteestä 
eteenpäin ei lisätä työllisyyttä vaan inflaatiota. 
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Kuvio 1. Kysyntä ja tarjonta.

Pisteet (L, w) ja (L’, w’) kuvaavat tasapainotiloja kysyntäkäyrillä D ja D’.

Malli on pelkistettynäkin hyödyllinen. Vaikka malli on staattinen, sillä voidaan 

luonnehtia myös dynaamisia piirteitä. Se havainnollistaa sen, että työn ylikysyntä 

tyypillisesti synnyttää painetta palkkatason nousuun. Palkkojen kehitys on tästä syystä 

perusteltu indikaattori sille, kuinka kireä työmarkkinoiden tilanne on. Niin ikään se 

selittää kritiikkiä, jota on esitetty "hallinnollisia" työvoimapulan määrittelyjä kohtaan 

(ks. esim. Trendle 2008). Rekrytointivaikeuksia arvioidaan vallitsevan palkkatason 

tilanteessa ja samalla markkinoiden keskeisin sopeutumismekanismi (hinnan muu-

tokset) jää tarkastelusta ulos. 

Työmarkkinoiden kohtaantofunktio

Työmarkkinoilla havaitaan samanaikaisesti sekä korkeaa työttömyyttä että runsaasti 

avoimia työpaikkoja eli toisaalta pulaa työstä ja toisaalta pulaa työvoimasta. Työn 

taloustiede on parin viime vuosikymmenen ajan pyritty tiiviisti kehittämään teoriaa 

tämän ns. kohtaanto-ongelman kuvaamiseksi ja selittämiseksi. Tämä ongelma näyt-

tää myös viime vuosikymmeninä pahentuneen ja sitä on kuvattu ns. Beverige-käyrän 

siirtymisenä (kuvio 2). 
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Kuvio 2. Beveridge-käyrä.

 Beveridge-käyrä kuvaa työttömyyden ja avoimien työpaikkojen välistä yhteyttä eri 

suhdannevaiheissa. Oikeassa alakulmassa talous on matalasuhdanteessa ja tällöin työt-

tömiä on runsaasti ja avoimia työpaikkoja vähän. Siirtymä tällä käyrällä ylöspäin kuvaa 

suhdanteista johtuvaa avoimien työpaikkojen kasvua ja työttömyyden hellittämistä. 

Mikäli työmarkkinoilla työttömät ja avoimet työpaikat alkavat jostain syystä olla 

entistä enemmän eri paria keskenään, tämä käyrä siirtyy ulospäin (B - B’). Tämän 

siirtymän jälkeen työmarkkinoiden toiminta on entistä heikompaa, sillä tiettyä avoi-

mien työpaikkojen määrää (V) vastaa nyt entistä suurempi työttömyys (U’ > U). Tämä 

tarkoittaa rakenteellista muutosta taloudessa.

Suomen koko kansantalouden avointen työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden 

osuudet työvoimasta (kuvio 3) vastaavat melko tarkasti teoreettista Beveridge-käyrää. 

Kuviossa 3 on esitetty Beveridge-käyrä myös vaikeasti täytettävien työpaikkojen osalta. 

Kohtaannon tehokkuudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon uusia työsuhteita syntyy 

annetuilla avoimien työpaikkojen ja työttömien lukumäärällä. Työkaluna on ns. koh-

taantofunktio, m(U/V; z), joka kertoo avoimien työpaikkojen täyttymisen nopeuden 

q (tai avoinna olon keston) riippuvan työmarkkinoiden kireydestä (työttömien määrä 

U suhteessa avoimien työpaikkojen määrään V): 

q(U/V) = m(U/V; z). 
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Käytännössä avoinna olevien työpaikkojen täyttyminen riippuu aina myös työmark-

kinoiden rakennetekijöistä (edellä z), vaikka teoria ei suoraan anna niistä tyhjentävää 

listaa. Olennaista tässä yhteydessä on, että U/V-suhde ja työpaikkojen täyttymisen 

nopeus nousevat tästä teoriasta esiin olennaisena työmarkkinoiden kireyden mittari-

na. Tutkimuskirjallisuudesta löytyy kuitenkin enemmän tai vähemmän vakiintunut 

joukko selitystekijöitä, joiden avulla kohtaannon tehokkuutta on pyritty selittämään 

(ks. esim. UKCES 2010; Petrongolo & Pissarides 2001): 

(i) Työttömien ja avoimien työpaikkojen ammatillinen yhteensopivuus: Esimer-

kiksi Suomen 1990-luvun laman jälkeisessä tilanteessa avoimet työpaikat 

(mm. uudet IT-alan työpaikat) poikkesivat hyvin paljon lamassa työttömäksi 

joutuneiden ammattirakenteesta (mm. rakennusala)

(ii) Liikkuvuus: Työnhakijat ja avoimet työpaikat eivät useinkaan sijaitse samalla 

paikkakunnalla. Työmarkkinoiden pullonkaulat ovat usein seurausta asunto-

markkinoiden ja liikenneyhteyksien asettamista rajoituksista.    

(iii) Informaation saanti: Tehokkaan kohtaannon edellytyksenä on se, että työtön 

työnhakija saa tiedot avoimista työpaikoista nopeasti ja edullisesti ja vastaa-

vasti myös yritykset saavat tietoa työnhakijoista. Julkisen työnvälityksen rooli 

on useimmissa ammateissa olennainen. 
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Kuvio 3. Beveridge-käyrä Suomessa .

Työttömät työnhakijat ovat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen haastatteluaineistoon perustuva tieto 15-74 -vuotista 
työttömistä työnhakijoista vuosina 2003-2012. Avointen työpaikkojen tutkimus on Tilastokeskuksen tuottama tilasto, 
joka perustuu yritys- ja toimipaikkarekisteristä poimittuun otokseen yritysten ja julkisyhteisöiden toimipaikoista. 
Lähde: Tilastokeskus.
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(iv) Palkanmuodostus: Osa työnantajista voi maksaa vallitsevaa markkinapalkkaa 

korkeampia palkkoja houkutellakseen parhaita työnhakijoita ja vähentääk-

seen työntekijöiden vaihtuvuutta. Vastaavasti osa työnantajista on tähän halu-

ton tai kykenemätön, jos esimerkiksi kilpailutus on painanut heidän katteensa 

minimiin. Viimeksi mainitut kokevat tässä tilanteessa rekrytointiongelmia.

(v) Palkkatarjousten ja ns. kynnyspalkkojen suhde: Työttömyysloukun riski on 

olemassa erityisesti matalapalkkaisissa ja osa-aikaisissa työtehtävissä (Suo-

messa erityisesti korkeiden asumiskustannusten vuoksi). 

(vi) Suuri työntekijöiden vaihtuvuus alalla: Kun työntekijöiden vaihtuvuus on 

suurta, rekrytointeja tarvitaan enemmän samalla työllisyyden nettomäärällä. 

Tämä kasvattaa rekrytointikustannuksia ja usein myös rekrytointiongelmia. 

(vii) Työnantajakuvat: Jos markkinoilla on sekä "hyvämaineisia" että "huono-

maineisia" työnantajia, tehokkuus kärsii. Hakemukset ohjautuvat ensin mai-

nittuihin tungokseen asti, kun taas monet paikat jäävät kokonaan täyttämättä 

viimeksi mainituissa. 
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3. Työvoimapulan tilastollinen mittaaminen  

Työvoimapula on käsitteenä monimuotoinen ja osin jopa tulkinnanvarainen. Tämä 

luonnollisesti heijastuu myös ilmiön kvantitatiiviseen arviointiin ja ilmiön laajuutta 

ja ongelman vakavuutta onkin eri yhteyksissä kuvattu monin eri tavoin ja mittarein. 

Tässä luvussa luodaan katsaus juuri mittaamiseen. Näkökulma on käytännöllinen tai 

"hallinnollinen" eli päähuomio on siinä, miten työmarkkinoiden tilaa on arvioitu ja 

arvioidaan erityisesti työvoimapolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan tarpeisiin. Tässä 

luvussa esitellään hieman tarkemmin myös vuonna 2011 valtakunnallisesti käyttöön 

otettu Ammattibarometri sen huomattavan käytännön merkityksen vuoksi. 

3.1. Avoimet työpaikat -tilasto ja vaikeasti täytettävien työpaikkojen  
 tiedustelu

Avoimet työpaikat -tilasto 

Varta vasten tehdyt kyselyt ja haastattelut muodostavat tärkeimmän tietoperustan 

rekrytointiongelmien laajuuden ja syiden kuvaamiseksi. Tilastokeskuksen Avoimet 

työpaikat -tilasto on otospohjainen haastattelu/kyselytutkimus toimipaikoille ja otok-

sen perustana on yritys- ja toimipaikkarekisteri ja vastaukset edustavat työnantajien 

kokemuksia ja näkemyksiä työvoiman palkkauksesta. Otoskoko neljännesvuositasolla 

on 2 500 toimipaikkaa ja vuositasolla 10 000 toimipaikkaa ja mukana ovat kaikki 

avoimet työpaikat hakukanavasta riippumatta.  Sen avulla on vuodesta 2002 asti saatu 

säännöllisesti neljännesvuosittaista ja vuosittaista tietoa avoimista työpaikoista toimi-

paikan koon, toimialan, työnantajasektorin ja suuralueen mukaan. 

Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -tilastoa varten haastateltavilta tiedustellaan 

sitä, onko työpaikkojen täyttämisessä koettu vaikeuksia ja missä mitassa vakansseja on 

jäänyt täyttämättä näiden vaikeuksien vuoksi. Nämä kysymykset on esitetty erikseen 

pysyvien että määräaikaisten paikkojen osalta ja tilasto pitää sisällään tietoa myös 

rekrytointivaikeuksien syistä. Rekrytointivaikeudet voivat tässä aineistossa liittyä 

niin työntekijöiden ominaisuuksiin (peruskoulutus, työkokemus, sosiaaliset taidot, 

kielitaito, motivaatio) kuin työpaikan ominaisuuksiin (työaika, palkkaus, sijainti). 

Kyselyssä tiedustellaan karkealla luokituksella myös, mihin ammattialoihin työnte-

kijöitä ei ole saatu.   
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Kuvio 4. Avoimien työpaikkojen ja vaikeasti täytettävien paikkojen määrät 2003-2012.

Lähde: Tilastokeskus.

Tilastokeskus julkaisee neljännesvuosittaisista tiedoista melko suppeat perusti-

lastot avoimista työpaikoista ja vaikeasti täytettävistä työpaikoista ja niihin ei sisälly 

ammatin mukaista tarkastelua. Niiden ohella työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee 

vuosittain ko. tietoihin perustuvan yhteenvedon (ks. esim. Koponen 2013).  Se sisältää 

muun muassa toimialoittaiset tiedot rekrytointiongelmien yleisyydestä ja myös noin 

kymmenen ammatin listan yleisimmistä "pula-ammateista". Ministeriön julkaisemassa 

vuosiraportissa saatavuusongelmien syitä on tarkasteltu yhdentoista toimialan tasolla, 

mutta toimialojen laajuudesta johtuen tiedot eivät kuitenkaan yleensä avaa ko. ongel-

mien syitä eri ammattiryhmissä. 

Vaikeasti täytettävät työpaikat -tiedustelu (työvoimatoimistot)

Vuoteen 2010 asti työ- ja elinkeinoministeriö (aikaisemmin työministeriö) teki kolme 

kertaa vuodessa kartoituksen avoimista työpaikoista ja samalla myös vaikeasti täy-

tettävistä työpaikoista (ks. esimerkiksi Tuomaala 2010a). Tämä vaikeasti täytettävät 

työpaikat -aineisto perustui julkisen työnvälityksen tietoihin ja näin ollen sen kattavuus 

on jonkin verran suppeampi kuin Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -aineiston. Ero-

na oli myös se, että ministeriön aineiston tiedot perustuivat työvoimaviranomaisten 

tilastoihin ja arvioihin, kun Tilastokeskuksen aineistossa vastaukset perustuvat työn-

antajien tilanteeseen sekä arvioihin. Vuodesta 2011 lukien ministeriön kartoituksen 

on korvannut Ammattibarometri. 
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Avoimet 
työpaikat 

TK (1)

Vaikeasti 
täytettävät 

TK (2) (2)/(1)

Avoimet 
työpaikat 
TEM (3)

Vaikeasti 
täytettävät 

TEM (4) (4)/(3)
2008/I 80400 35400 44,0 % 72600 2500 3,5 %
2009/I 46100 14900 32,3 % 64800 1500 2,3 %
2010/I 49700 11500 23,1 % 55300 1000 1,8 %

Taulukko 2. Avoimet työpaikat ja vaikeasti täytettävät työpaikat Tilastokeskuksen ja ministeriön ai-
neistoissa 2008/I-2010/I.

Lähde: Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat taulukot (ensimmäisen neljänneksen tiedot ko. vuodelta), TEM:n (työminis-
teriön) raportit työvoimatoimistokyselyistä (tammikuun tiedot ko. vuodelta). 

Ministeriön seuranta perustui työvoimatoimistoille tehtyihin tiedusteluihin, ja siinä 

havainnoitiin tilannetta kunkin tutkimuskuukauden (tammi-, touko- ja syyskuu) tie-

tojen pohjalta. Rekrytointivaikeudet määriteltiin avoimien työpaikkojen täyttöaikojen 

perusteella. Normaalin täyttöajan ylittävä avoinna olon kesto ilmensi rekrytointivai-

keuksia. Kestoperusteinen määrittely toi tarkasteluun toteutuneeseen kehitykseen 

perustuvaa objektiivisuutta, joskin erilaiset käsitykset normaalin täyttöajan pituudesta 

vaikuttivat lopputulokseen (Räisänen ja Tuomala 2007). Tiedustelujen raporteissa 

julkaistiin myös lista kymmenestä eniten rekrytointiongelmista kärsineestä ammatista 

sekä työvoimaviranomaisten arviot rekrytointiongelmien syistä. 

Aineistojen antama kuva rekrytointiongelmista ja niiden syistä poikkeaa toisistaan 

Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -aineiston ja työvoimatoimistokyselyyn perustu-

van aineiston vertailu antaa mielenkiintoista tietoa rekrytointiongelmien mittaamisen 

ja luonteen tulkinnanvaraisuudesta.4 Näiden aineistojen antaman tilannekuvan eroja 

on tarkasteltu taulukossa 2 ja kuviossa 5. Taulukossa 2 on tarkasteltu avoimien työ-

paikkojen ja vaikeasti täytettävien paikkojen osuuksien eroja ja kuviossa 5 on havain-

nollistettu sitä, miten työnantajien näkemyksiin ja toisaalta työvoimaviranomaisten 

näkemyksiin perustuvat arviot rekrytointivaikeuksien syistä eroavat.  

Taulukon 2 viesti on selvä, vaikka luvut eivät aivan suoraan ole verrannollisia 

keskenään muun muassa toisistaan poikkeavan avoimien työpaikkojen viiteajankoh-

dan mukaan. Työantajien ja työvoimaviranomaisten ilmaisemat käsitykset vaikeasti 

4 Liitetaulukkoon 1 on lisäksi koottu toisaalta ministeriön työvoimatiedusteluihin ja toisaalta 
Avoimet työpaikat -aineistoon perustuvat listat työvoimapula-ammateista.  
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Kuvio 5.  Rekrytointiongelmien syyt Tilastokeskuksen ja ministeriön aineistoissa 2009.

TK: Osaamiseen liittyvät syyt: koulutus, kokemus, erityisosaaminen, monitaitoisuus; Työpaikkaan liittyvät syyt: työn tila-
päisyys, palkkaus, työajat, osa-aikaisuus, sijainti.
TEM: Osaamiseen liittyvät syyt: koulutus, työkokemus, erityisosaaminen, kielitaito, monitaitoisuus, tietotekniset valmiu-
det; Työpaikkaan liittyvät syyt: työn tilapäisyys, palkkaus, osa-aikaisuus, työajat, sijainti.
Lähde: Tuomaala (2010a, 2010b), kuviot 4 ja 5. 

täytettävien työpaikkojen osuudesta ovat eri suuruusluokkaa siten, että työnantajien 

mukaan rekrytointiongelmat ovat huomattavasti yleisempiä. 

Myös rekrytointiongelmien syyt eroavat erittäin selvästi näissä tietolähteissä ja erot 

ovat jopa hämmästyttävän suuria. Työnantajat korostavat työnhakijoiden puutteita 

rekrytointiongelmien taustalla ja heidän näkemyksissään rekrytointiongelmien syinä 

korostuvat riittämätön ammatin edellyttämä työkokemus, peruskoulutus ja motivaatio. 

Niihin verrattuna epäsopivat työajat ja palkkaus ovat huomattavasti harvemmin ilmais-

tuja syitä ko. ongelmille. Työvoimatoimistojen näkemyksissä painottuvat työpaikkaan 

liittyvät syyt (mm. palkkaus ja työajat). Myös Räisänen (2004) havaitsi, että työvoi-

matoimistojen näkemyksissä työpaikkojen ominaisuudet painottuvat enemmän kuin 

työnantajanäkemyksissä. Kyselyperusteisiin tarkasteluihin on lisäksi todettu liittyvän 

sen puutteen, että on vaikea saada selville, mitä työnantaja on todella tehnyt, kun hän 

raportoi rekrytointiongelmista (Räisänen ja Tuomaala 2001). 

Edellä on nähty, että käsityksiin rekrytointiongelmien mittakaavasta vaikuttaa 

huomattavasti se, miten ilmiöt on mitattu. Koska enemmän tai vähemmän subjektii-

visissa arvioissa on näin suuria eroja, tarvitaan tämäntyyppisten arvioiden rinnalle 

myös tilastollisia mittareita täydentämään kuvaa. Näitä tilastollisia mittareita ovat 

esimerkiksi avoimien työpaikkojen avoinna olon kesto, avoimien työpaikkojen ja työt-

tömien lukumäärien suhde ja myös palkkakehitys. Politiikkajohtopäätösten kannalta 
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tarvittaisiin myös systemaattista ammattialakohtaista tietoa rekrytointiongelmien 

syistä, mutta valitettavasti tällainen tieto puuttuu.  

3.2. Ammattibarometri työvoimapulan mittarina

Ammattibarometrin rakenne ja luonne

Vuodesta 2011 asti Ammattibarometri on korvannut työ- ja elinkeinoministeriön 

aikaisemmin kolme kertaa vuodessa tekemän vaikeasti täytettävien työpaikkojen 

kartoituksen. Ammattibarometrikin laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, 

toukokuussa ja syyskuussa. Ensimmäinen koko maan kattava barometri julkaistiin 

toukokuussa 2011. 

Ammattibarometri palvelee ennen kaikkea alueellisten työmarkkinoiden seurantaa 

ja erityisesti työvoiman paikallista saatavuutta. Se perustuu TE-toimistojen arvioihin 

eri ammattien (yli 200) kysyntänäkymistä ja työvoiman saatavuudesta työssäkäyntialu-

eella tulevan kuuden kuukauden aikana5. Arviot perustuvat TE-toimistojen paikallisten 

työmarkkinoiden tuntemukseen: se on hankittu työnantajayhteistyön ja erillisten työ-

voima- ja koulutustarvehaastattelujen perusteella ja sitä täydentää toimistojen näkemys 

työnhakijoiden osaamisesta ja työllistymismahdollisuuksista (Marttinen 2009). Arvio 

on viranomaisten henkilökohtaisiin näkemyksiin perustuva ja siinä ei edellytetä erillisiä 

tilastotarkasteluja. TE-toimistojen arvioiden perusteella luodaan puolestaan kaikille 

ELY-keskuksille omat arviot ja yhteenvetona kaikkien viidentoista ELY-keskuksen 

arvioista johdetaan koko maan kattava arvio työmarkkinoiden kehityksestä.  

TE-toimistot arvioivat kahta asiaa: 

1) Miten eri ammattien kysynnän arvioidaan kehittyvän seuraavan 6 kuukauden 

aikana (= rekrytointitarve)? 

Vastausvaihtoehdot: Rekrytointitarve 

Kasvaa nopeasti, Kasvaa, Pysyy ennallaan, Vähenee, Vähenee nopeasti

2) Millainen on eri ammattien työmarkkinatilanne seuraavan kuuden kuukauden 

aikana?

Vastausvaihtoehdot:  

Paljon pulaa hakijoista, Pulaa hakijoista, Tasapaino, Liikaa hakijoita, Paljon 

liikaa hakijoita

5 Alun perin aikahorisontti eteenpäin oli 12 kuukautta (ks. Marttinen 2009). 
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Ammattibarometrin keskeisin tulos on ammattien listaus viimeksi mainitun 

kysymyksen perusteella. Kukin ammatti tulee siis luokitelluksi (TE-toimiston, ELY-

keskuksen ja koko maan tasolla) johonkin luokista Paljon pulaa hakijoista, …, Paljon 

liikaa hakijoita. Taulukossa 3 on esitetty esimerkkinä poiminta vuoden 2013 toisesta 

Ammattibarometrista yhden ELY-keskuksen (Uusimaa) ja koko maan arvioinnista. 

Mukana ovat ne ammatit, jotka koko maan tasolla tulivat luokitelluiksi työvoimapula-

ammateiksi ( joko "Paljon pulaa hakijoista" tai "Pulaa hakijoista").  Taulukossa 1 viittaa 

luokkaan "Paljon pulaa hakijoista" ja 2 vastaavasti luokkaan "Pulaa hakijoista". 

Taulukossa 3 on näille työvoimapula-ammateille esitetty myös kahdella eri tavalla 

lasketut työmarkkinoiden kireysmittarit eli työttömien työnhakijoiden ja avoimien 

työpaikkojen U/V-suhteet koko maan tasolla. Niistä ensimmäiset (U/V1 ) on laskettu 

Ammattibarometrin yhteydessä esitettyjen tilastotietojen pohjalta: ammattibaromet-

rin taustatietona ilmoitetaan keskiarvo työttömistä sekä lomautetuista työnhakijoista 

kuukauden lopussa (6 edeltävää kuukautta) sekä avoimeksi ilmoitetut työpaikat 

kuuden edeltävän kuukauden ajalta. Taulukossa esitettävä ensimmäinen U/V-luku 

on näiden suhdeluku. Työttömien määrät ja avoimien työpaikkojen määrät ovat tässä 

mittarissa kuitenkin "eri paria", sillä työttömien määrä viittaa tiettyjen ajankohtien 

(kuun loppu) keskiarvotietoihin ja avoimien työpaikkojen määrä puolen vuoden ai-

kana viittaa puolestaan ilmoitettujen avoimien työpaikkojen yhteismäärään. Vertailun 

vuoksi taulukkoon on myös laskettu työttömien ja avoimien työpaikkojen suhde (U/

V2 ) edeltävän kuun lopun tilanteen mukaisesti. 

Työvoimapula-ammateiksi luokitellut ammatit poikkeavat toisistaan selvästi sen 

suhteen, kuinka paljon niissä on työttömiä työnhakijoita suhteessa avoimiin työpaik-

koihin. Esimerkiksi yhtä työtöntä sairaanhoitajaa kohti oli kaksi avointa työpaikkaa 

huhtikuussa 2013 (U/V2 ). Sen sijaan esimerkiksi siivoojien kohdalla tilanne on toisin-

päin: yhtä avointa työpaikkaa kohden on kaksi työtöntä työnhakijaa. Työvoimapula-

ammatiksi voi Ammattibarometrin arvioinneissa tulla myös ammatteja, joissa työttö-

mien määrä on moninkertainen avoimien työpaikkojen määrään verrattuna. 

Kuviota 6 varten on yhdistetty yhtä ammattia koskevat Ammattibarometrin alueel-

liset (ELY-keskuksittain) arviot ja vastaavat alueelliset U/V-suhteet, jotka on laskettu 

keskiarvona kahdeltatoista edeltävältä kuukaudelta. Arviot koskevat siivoojan ammat-

tia ja U/V-suhteet kattavat laitossiivoojien ammatin työttömät ja avoimet työpaikat.6 

6 Laitossiivoojat muodostavat valtaosan koko ammattiryhmän sekä työttömistä että avoimista 
työpaikoista. 
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Uusimaa Koko maa U/V1 U/V2

Sairaanhoitajat
Lääkärit
Perushoitajat
Puhelinmyyjät
Erityisopettaja
Sosiaalityöntekijät
Hammaslääkärit
Lastantarhanopettajat
Hammashoitajat
Siivoojat
Sosiaalialan ohjaajat, hoitajat
Suuhygienistit
Psykologit
Kirjanpitäjät, palkanlaskijat
Laboratorionhoitajat, röntgen-
hoitajat
Farmaseutit
Puheterapeutit
Yrittäjät
Johtavat sosiaalityöntekijät
Kokit ja keittäjät
Mielenterveyshoitajat

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2

2
3
2
2
1
2

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

0,13
0,10
0,34
0,05
0,11
0,31
0,12
0,21
0,37
0,57
0,60
0,19
0,26
1,20
0,20

0,17
0,10
1,1

0,34
0,87
2,34

0,55
0,52
2,09
0,50
0,31
2,35
0,35
0,86
2,01
1,86
3,28
1,35
1,55
7,78
0,53

0,97
0,48
3,28
3,08
4,67
7,72

Taulukko 3. Toukokuun 2013 Ammattibarometri koko maan työvoimapula-ammattien osalta ja työt-
tömien ja avoimien työapikkojen U/V-suhteet (koko maa).

1 ~ ”Paljon pulaa hakijoista”, 2  ~ ”Pulaa hakijoista” 
U/V1 = Keskiarvo työttömistä (kuukauden lopun tilanteet) (11/2012-4/2013)/Avoimeksi ilmoitetut paikat yhteensä ajalta 
11/2012-4/2013
U/V2 = Työttömät/Avoimet työpaikat, kuukauden lopun tilanne 4/2013
Lähde: Toukokuun 2013 Ammattibarometri ja Toimiala Online (TEM). 

Havainnot kattavat koko Ammattibarometrien valtakunnallisen laadinta-ajan (II/2011-

II/2013) ja kukin piste kuviossa kuvaa yhden ajankohdan ja yhden ELY-keskuksen 

osalta Ammattibarometrin arvon ja U/V-suhteen yhdistelmää. 

Kuviosta nähdään, että siivoojan ammatti on kaikkina ajankohtina ja joka ELY-

keskuksessa arvioitu joko työvoimapula ammatiksi (1 tai 2) tai tasapainoammatiksi 

(3). Niin ikään havaitaan, että pula-ammatiksi arvioitaessa työttömien ja avoimien 

työpaikkojen suhde on voinut vaihdella erittäin paljon. Työvoimapula-ammatissa 

työttömiä on voinut olla jopa kymmenkertainen määrä avoimiin työpaikkoihin näh-

den edeltävän vuoden aikana. Samaa kireysmittaria eli U/V-suhdetta on lisäksi voinut 

vastata arvio siitä, että alalla on paljon pulaa työvoimasta tai että ala on tasapainossa. 
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Kuvio 6.  ELY-keskusten arviot työmarkkinatilanteen kireydestä siivousalalla ja edeltävän kahdentoista 
kuukauden keskimääräiset U/V-suhteet (laitossiivoojat).

Liitteessä 2 on tarkasteltu laajemmalla aineistolla Ammattibarometrin arvioiden 

ja U/V-suhteiden tilastollista yhteyttä ja osoittautuu, että arviot ja ko. suhteet eivät 

ole yhteydessä toisiinsa tässä tarkastelussa. 

Ammattibarometria laadittaessa tilastotiedot ovat sivuroolissa, vaikka arvioita 

taustoitetaankin edellisen kuuden kuukauden tilastotiedoilla. Kuuden kuukauden 

aikaikkunan valinta on sikäli ongelmallinen, että esimerkiksi avoimissa työpaikoissa 

on selkeää kausivaihtelua siten, että alkuvuonna niiden määrät ovat tyypillisesti kor-

keimmillaan. Kuuden kuukauden tarkastelujakso taaksepäin on tällöin ongelmallinen, 

koska vuoden aikana tehtävään kolmeen arviointiin liittyvät tilastotiedot eivät tällöin 

ole vertailukelpoisia. Lisäksi tiedot työttömien määristä perustuvat kuukausien lopun 

keskiarvoon ja tiedot työpaikoista kuvaavat puolestaan ylipäätään auki tulleiden työ-

paikkojen määriä puolen vuoden aikana.

Valtakunnallisen Ammattibarometrin käyttöönoton jälkeen ei enää ole tehty työ-

voimaviranomaisten ns. vaikeasti täytettävien työpaikkojen kartoitusta, joka myös 

perustui työvoimaviranomaisten tilastoihin sekä näkemyksiin ja toteutettiin niin 

ikään kolme kertaa vuodessa. Aiempi kartoitus tuotti kvantitatiivista tietoa vaikeasti 

täytettävien työpaikkojen määristä toisin kuin Ammattibarometri, joka ensisijaisesti 

luokittelee ammatteja viiteen kategoriaan (Paljon pulaa hakijoista, …, Paljon liikaa 

hakijoita). Julkaisuissa luokitus oli karkea, mutta kuvasi kuitenkin tyypillisiä eroja 

mm. palvelutyön ja teollisen työn välillä. Työpaikan ominaisuudet olivat merkittävä 

rekrytointiongelmien syy kaupallisen työn, maa- ja metsätaloustyön sekä palvelutyön 

ammateissa. Sen sijaan työnhakijoiden ominaisuudet tuottivat rekrytointiongelmia eri-
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tyisesti teollisuudessa, hallinto- ja toimistotyössä ja rakennusalalla (Tuomaala 2010a). 

Ammattibarometrin käyttöön oton jälkeen ei enää ole mahdollista saada systemaat-

tista arviota eri ammattialojen rekrytointiongelmien syistä työmarkkinoita työkseen 

seuraavilta asiantuntijoilta ja käsitykset rekrytointiongelmien syistä perustuvat näin 

pelkästään työnantajien näkemyksiin. 

Ammattibarometrin rinnalle tarvitaan täydentävää analyysia eri ammattien rek-

rytointiongelmien luonteesta. Siinä tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi työvoiman 

erilaisen vaihtuvuuden merkitykseen eri ammateissa. Esimerkiksi siivousalalla kyse-

lyissä raportoidaan runsaasti rekrytointiongelmia juuri suuren vaihtuvuuden vuoksi 

(Räisänen ja Tuomaala 2001). Ammattialan luokitteleminen työvoimapula-ammatiksi 

kertoo itsessään hyvin vähän siitä, mitkä ovat oikeat politiikkajohtopäätökset ongel-

mien ratkomiseksi. 

Työministeriössä kehitettiin ennen Ammattibarometria välineitä työmarkki-

noiden kysynnän ja tarjonnan tasapainon kuvaamiseksi (Hämäläinen ja Tuomaala 

2007). Tarkastelussa erotettiin omaksi luokakseen myös ns. paradoksiammatit. Niissä 

työvoiman kysyntä ja tarjonta voivat olla näennäisesti tasapainossa, mutta saman-

aikaisesti vallitsee kuitenkin merkittävä kohtaanto-ongelma. Ammattibarometrin 

yhteydessä olisi myös syytä erotella toisistaan absoluuttisen työvoimapulan ammatit 

ja ne, joissa rekrytointiongelmia on siitä huolimatta, että ammattialalla on runsaasti 

työtä hakevaa työvoimaa.  
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4. Esimerkki työvoimapulan moniulotteisesta   
 mittaamisesta 

Maailmalla on useissa maissa käytössä indikaattoreita, joilla pyritään mittaamaan työ-

voiman tarvetta eri aloilla. Britannian Migration Advisory Committee (MAC) on kehit-

tänyt oman mittarinsa, joka ottaa huomioon 12 eri tilastollisesti mitattavaa muuttujaa. 

Mittarin tueksi MAC käyttää epämuodollista ruohonjuuritason tietoa arvioidessaan 

alojen työvoimatilannetta (UKCES, 2010). Britannian mittari keskittyy erityisalojen 

osaajien työmarkkinatilanteen mittaamiseen. Työvoimatilanteen arviolla on merkitys-

tä, sillä se vaikuttaa näiden alojen osaajien maahanmuuttoon. Esimerkiksi työvoiman 

kysynnän lisääntyessä jollakin tietyllä erityisosaamista vaativalla alalla maahanmuuton 

avulla voidaan helpottaa siitä aiheutuvia työvoimakapeikkoja ja palkkapainetta.

MAC:n käyttämä mittari sisältää kolmen kategorian muuttujia. Ensimmäinen 

kategoria liittyy vaikeasti täytettävien avointen työpaikkojen suhteelliseen määrään, 

avointen paikkojen täyttämisen kestoon sekä V/U-suhteeseen. Toinen kategoria liittyy 

alan palkkatasoon ja sen muutoksiin. Tämä kategoria ottaa huomioon talousteoreet-

tisen käsityksen siitä, että työn kysynnän lisääntyessä tai työn tarjonnan vähentyessä 

alalla tulisi näkyä palkkapaineita ylöspäin. Tämä mittari on objektiivinen, vaikka on 

otettava huomioon, että palkkojen muutokset eivät ainakaan lyhyellä aikavälillä seuraa 

pelkästään markkinoiden signaaleja. Kolmas kategoria sisältää laajempia työmarkki-

noiden tilaa kuvaavia mittareita. Näistä viimeinen kuvaa työpaikkojen vaihtuvuutta. 

Tämä mittari on mukana siitä syystä että vaihtuvuus vaikuttaa työpaikkojen täyttöno-

peuteen. Jos esimerkiksi avoimia työpaikkoja on paljon, mutta vaihtuvuus on suurta, 

työpaikkojen täyttö ei välttämättä kestä kauaa. 

Olennaisimmat erot Britannian ja Suomen indikaattoreissa liittyvät ensinnäkin 

siihen, että Ammattibarometri TE-toimistojen ammattilaisten kenttäarvioihin.  

Britanniassa käytetty mittaristo rakentuu päinvastoin vahvasti 12 tilastolliseen 

indikaattorin pohjalle. Toisekseen Britanniassa keskitytään enemmän korkeasti 

koulutetun työvoiman saatavuuteen. Kolmas ero on se, että Britannian indikaattorit 

kuvaavat nykytilannetta, eivätkä pyri ennakoimaan tulevaa toisin kuin Ammattibaro-

metri. Neljäs ero on se, että koko Britanniaa pidetään yhtenä työmarkkina-alueena ja 

MAC:n mittari on valtakunnallinen. Ammattibarometrin luonne on lähtökohtaisesti 

paikallisempi. 
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MAC:n käyttämä mittari Teoreettinen vastine
Avointen työpaikkojen mittarit

Osaavan työvoiman pulasta kärsivien avointen työ-
paikkojen osuus avoimista työpaikoista

Ei kerro osaavan työvoiman pulan absoluuttista 
suuruustasoa, mutta antaa osviittaa siihen heijastuuko 
osaavan työvoiman pula työmarkkinoiden 
epätasapainona

Osaavan työvoiman pulasta kärsivien avointen työ-
paikkojen osuus vaikeasti täytettävistä avoimista työ-
paikoista

Sama kuin yllä

Osaavan työvoiman pulasta kärsivien avointen työ-
paikkojen osuus kaikista työpaikoista

Saattaa viitata siihen, kuinka suuri vaikutus 
osaavan työvoiman pulalla on, mutta ei kerro sen 
absoluuttisesta tasosta

Avoimena olon keskimääräisen keston absoluuttinen 
muutos

Voi osoittaa kohtaantofunktion tehokkuuden

Ajankohtainen avoimet työpaikat/työttömät työn-
hakijat (V/U) -suhdeluku ammateittain

Osoittaa pisteen Beveridge -käyrässä. Muutokset 
havainnoissa eivät kykene erottamaan sitä, siirtyykö 
koko käyrä vai siirrytäänkö käyrää pitkin

Palkkapaineen mittarit

Kaikkien työntekijöiden mediaani tuntipalkkojen 
prosentuaalinen vuosimuutos

Mahdollisesti hyvä osaavan työvoiman pulan 
indikaattori. Saattaa toisaalta antaa puutteellista tietoa, 
kun palkat ovat säädeltyjä

Kaikkien työntekijöiden keskimääräisten tunti-
palkkojen prosentuaalinen vuosimuutos

Sama kuin yllä

Ammattikohtainen tulopreemio kontrolloituna iän ja 
sijainnin suhteen (MAC:n mittarissa tulopreemio 
lasketaan työntekijälle, jolla on vähintään ylioppilas-
tutkintoa (level 3 qualification) vastaava koulutus)

Mittaa ansioiden tasoa, mutta ei muutosta. Ei kykene 
sisäistämään pulan käsitteeseen liittyvää dynamiikkaa

Laajemmat työmarkkinoiden paineen mittarit

Työttömien lukumäärän prosentuaalinen vuosimuutos 
ammateittain

Mittaa laajempaa talouskasvua siinä määrin, kun se 
vaikuttaa työmarkkinoihin

Työllisyyden prosentuaalinen vuosimuutos Sama kuin yllä
Tehtyjen työtuntien prosentuaalinen vuosimuutos, 
kaikki työntekijät

Voi antaa hyvää osviittaa siihen, miten työnantajat 
vastaavat pulaan. Näin ollen toimii myös pulan 
mittarina

Alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuuden 
absoluuttinen muutos 
 

Mikäli mittaa vaihtuvuutta, niin korkea taso voi 
tarkoittaa, että avoimet työpaikat yliennustaa osaavan 
työvoiman pulan. Voi myös viitata työllisyyden 
kasvuun, mistä voi tehdä päinvastaisen päätelmän.

Taulukko 4. MAC:n 12 työvoiman saatavuutta mittaavaa indikaattoria ja niiden vastaavuus talousteo-
rian käsitteiden kanssa.

Lähde. UKCES (2010).
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5. Siivousala Uudellamaalla

Siivousala on Uudellamaalla vastikään siirtynyt Uudenmaan ELY-keskuksen määrit-

telemänä vaikean työvoiman saatavuuden alaksi (Työlupalinjaus, 2012). Siivousalan 

ulkomaisen työvoiman saatavuusharkintaa Uudellamaalla on siis vastikään muutettu 

siten, että oletuksena on, että työvoimaa ei ole riittävästi saatavilla. 

Laitossiivoojien ammattia on lisäksi kutsuttu erääksi niin sanotuksi paradoksiam-

matiksi (Hämäläinen & Tuomaala, 2007). Paradoksiongelmalla tarkoitetaan sellaista 

tilannetta, jossa työvoiman kysyntä ja tarjonta on näennäisesti tasapainossa, mutta 

avoimia paikkoja on hyvin paljon, eivätkä kysyntä ja tarjonta tosiasiassa kohtaa toisi-

aan hyvin. Näistä syistä tarkastelemme siivousalan työmarkkinatilanteen kehitystä ja 

Ammattibarometrin kykyä kuvailla alan kehitystä. 

Tarkastelemme aluksi, kuinka Uudenmaan siivousalan arvioitu vaikeutunut 

työvoiman saatavuus näkyy sellaisten tilastojen valossa, jotka aiemmin esiteltyjen 

talousteoreettisten käsitteiden mukaan voisivat kuvailla työmarkkinoiden tiukkuut-

ta. Siivousalan kokonaiskuvaa etsittäessä on syytä tarkastella laajemmin useampaa 

indikaattoria. Tässä voidaan ajatella esimerkiksi Ison-Britannian MAC:n käyttämien 

indikaattoreiden toimivan esikuvana (ks. luku 4). Seuraavassa käytämme tilastollis-

ten mittarien rakentamiseen ensinnäkin Toimiala Online -tietokantaa sekä TEM:n 

julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineistoa. 

Palkkatiedot on poimittu Tilastokeskuksen palkkarakennetilastosta. 

Toimiala Online -tilastoaineisto on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä tieto-

järjestelmä, joka kattaa vuodet 2006-2012. Tilastokokoelma perustuu mm. Tilasto-

keskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n, Tullin, EK:n, ETLA:n, VM:n ja TEM:n tilas-

toihin7. Toimiala Online sisältää tietoja sekä työttömistä työnhakijoista että avoimista 

työpaikoista ja työpaikat on merkitty työpaikkojen sijainnin mukaan. Toimiala Online 

-aineistossa avointen työpaikkojen sekä työttömien tilastot on pääsääntöisesti esitetty 

kuukauden lopun tilanteiden mukaan. 

TEM:n julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriai-

neisto on yksityiskohtainen kuvaus avoimista työpaikoista ja kattaa vuodet 2002–2011. 

Tämän aineiston etuna on se, että sen avulla voimme havainnoida ajallista muutosta 

7 Aineisto on vapaasti käytettävissä internetissä ja se löytyy osoitteesta http://www.toimiala-
online.fi/ 
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taaksepäin aina vuoteen 2002 asti. Lisäksi voimme eritellysti tarkastella tiettyjen 

alojen ja alueiden kehitystä. Työpaikkojen ilmoituskunta sekä sijaintikunta saadaan 

selville näistä tilastoista. Aineisto sisältää kaikki julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen 

avointen työpaikkojen tiedot.

Työttömät työnhakijat, avoimet työpaikat ja U/V-suhde

Tarkastelemme seuraavaksi siivousalan työttömien työnhakijoiden määrän, avointen 

työpaikkojen määrän sekä näiden suhdelukuna saadun U/V-suhteen kehitystä vuosina 

2006-2012 Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa sekä koko 

maassa. Kolme viimeistä aluetta ovat tarkastelussa mukana vertailua varten.

Siivousalan työttömien työnhakijoiden määrät ovat pysyneet melko tasaisina 

koko maassa, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa vuosina 2008-2012 (kuvio 7). Uu-

dellamaalla samana ajanjaksona työttömien työnhakijoiden määrät ovat kasvaneet 

noin 40 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on laskettu Toimiala Online -tilastossa 

kuukausien lopun työttömien työnhakijoiden keskiarvona.

Siivousalan avointen työpaikkojen määrä on vaihdellut kuvatulla seitsemän vuoden 

periodilla huomattavasti johtuen jaksolle osuneesta talouskriisistä (kuvio 8). Koko 

maan tasolla siivousalalla avoimet työpaikat romahtivat lähes puoleen vuosien 2007 

ja 2009 välillä. Vuonna 2012 avointen työpaikkojen määrä oli kuitenkin jo saavuttanut 

vuoden 2007 tason. Samankaltainen kehitys havaitaan myös Varsinais-Suomessa sekä 
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Kuvio 7. Siivousalan työttömät työnhakijat 2006-2012.

Työttömien työnhakijoiden määrä on laskettu kuukausien lopun työttömien työnhakijoiden keskiarvona. 
Lähde: Toimiala Online.
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Kuvio 8. Siivousalan avoimet työpaikat 2006-2012.

Avointen työpaikkojen määrä on laskettu kuukausien lopun avointen työpaikkojen keskiarvona. 
Lähde: Toimiala Online.

Pirkanmaalla. Uusimaa kuitenkin eroaa verrokkialueista siten, että siellä avointen 

työpaikkojen määrä ei ole noussut lähellekään vuoden 2007 tasoa kriisin jälkeen 

alkaneesta hienoisesta noususta huolimatta. 

Seuraavaksi avointen työpaikkojen määrät suhteutetaan työttömän työvoiman 

määrään, jotta saadaan kokonaisempi kuva alan työllisyystilanteesta. Suhdelukua 

kutsutaan nimellä U/V-suhde ja sen kuvaa ammatin työmarkkinatilanteen kireyttä. 

Kuviosta 9 nähdään, että työttömien määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin kasvoi 
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Kuvio 9. Siivousalan U/V-suhteet 2006-2012.

U/V-suhteet on laskettu työttömien työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen määrän kuukausien lopun suhteiden vuo-
sikeskiarvona. 
Lähde: Toimiala Online.
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siivousalalla koko maassa ja myös Uudellamaalla finanssikriisin vaikuttaessa vahvim-

min vuonna 2009. Sittemmin suhteet ovat laskeneet, mutta Uudellamaalla U/V-suhde 

ei ole saavuttanut kriisiä edeltävää tasoa. Vuonna 2012 myös työmarkkinatilanteen 

kehitys työntekijän näkökulmasta positiivisempaan suuntaan pysähtyi. Koko maassa 

tosin siivousalan U/V-suhde on tällä hetkellä alhaisempi kuin vuonna 2006. Tämän 

mittarin valossa siis Uudellamaalla ei ole työvoimapulaa ainakaan kriisiä edeltävään 

tasoon verrattuna. Lisäksi Pirkanmaalla on tämän mittarin valossa vaikeampaa löytää 

työvoimaa nykyisillä työehdoilla ja palkkatasoilla kuin Uudellamaalla.

Kuukausitason U/V-suhde ja Ammattibarometri

Ammattibarometrin on tarkoitus ennustaa yritysten rekrytointitarvetta ja ammattien 

työmarkkinatilannetta seuraavan kuuden kuukauden aikana. Hankaluutena tässä 

lähestymistavassa on se, että monet alat kokevat merkittävää systemaattista vuo-

densisäistä kausivaihtelua. Jos kolme kertaa vuodessa tehtävä Ammattibarometri 

muuttuu syklisesti tämän kausivaihtelun mukana, Ammattibarometrin muutokset 

eivät enää pelkästään kerro alan työllistymistilanteen luonteen muutoksesta. Siksi olisi 

selkeämpää, jos Ammattibarometri tehtäisiin seuraavaa koko vuotta silmällä pitäen 

tai siten, että arvioidaan kausivaihtelusta tasoitettua alan tilannetta. Tässä oletetaan, 

että Ammattibarometrissa arvioidaan kausitasoittamatonta tilannetta.

Kuviossa 10 kuvataan sekä Ammattibarometrin arvio siivousalan kehityksestä Uu-

dellamaalla että työttömien työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen suhteena laskettu 

U/V-suhde. Näiden välillä pitäisi olla positiivinen yhteys pidettäessä U/V-suhdetta mit-

tarina alan työmarkkinatilanteelle. Suurempi U/V-suhde merkitsee vähemmän kireää 

työmarkkinoiden tilannetta (enemmän työttömiä suhteessa avoimiin työpaikkoihin). 

Vastaavasti suurempi ammattibarometrin arvo merkitsee työvoimapulan hellittä-

mistä. Esimerkiksi toukokuussa 2012 Ammattibarometri indikoi oikeansuuntaisesti 

työvoimapulan lievenemistä samaan aikaan U/V-suhteen nousun kanssa. Toisaalta 

tammikuussa 2013 Ammattibarometri ei onnistunut ennustamaan U/V-suhteen laskua 

tai toukokuussa 2013 sen nousua. 

Tämän aikaperiodin perusteella on vaikea arvioida Ammattibarometrin on-

nistumista U/V-suhteen valossa. Jos Ammattibarometrin on tarkoitus arvioida 

kausitasoitettua kehitystä, menestyksen arvioimiseen tulisi käyttää U/V-suhteen 

kausitasoitettua sarjaa. Tätä analyysiä ei tässä tutkimuksessa tehdä, sillä laajempi 
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kvantitatiivinen tarkastelu vaatisi, että käytössä on Ammattibarometrin aineistoa 

pidemmältä aikaväliltä.

Siivousalan työttömien työnhakijoiden (kuvio 11), avointen työpaikkojen (kuvio 

12) ja näistä lasketun U/V-suhteen (kuvio 13) tarkastelu osoittaa, että vuoden sisällä 

tapahtuu toistuvasti sykli, joka nostaa U/V-suhteen vuosittain heinäkuussa sekä joulu-
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Kuvio 11. Kuukausittaiset työttömien työnhakijoiden määrät siivousalalla Uudellamaalla ja koko maassa.

Touko-, kesä- ja heinäkuu on esitetty harmaalla taustalla. 
Lähde: Toimiala Online.
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Kuvio 10. Kuukausikohtaiset U/V-suhteet Uudenmaan siivousalalla toukokuu 2011-kesäkuu 2013 sekä 
Ammattibarometri.

Ammattibarometri on kvantifioitu siten, että 1 tarkoittaa kategoriaa ”paljon pulaa työnhakijoista” ja 2 tarkoittaa 
kategoriaa”pulaa työnhakijoista”. Ammattibarometrin arvio on diagrammiin asetettu aina barometrin julkaisemisen kuu-
kaudelle ja sitä seuraavalle kolmelle kuudaudelle, minkä jälkeen julkaistun ammattibarometrin arvio sijoittuu seuraaville 
neljälle kukaudelle ja niin edelleen. 
Lähde: Toimiala Online ja Uudenmaan Ammattibarometri.
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kuussa sykliseen huippuunsa. Näiden ennustaminen ei kerro alan työmarkkinatilanteen 

muuttumisesta vaan kuukauden muuttumisesta. 

Kuviossa 14 on vielä esitetty U/V-suhteen muutokset keskimäärin kuukausitasolla. 

Vaihtelu kuukausitasolla on keskihajonnoissa mitattuna merkittävää. Uudellamaalla 

U/V-suhde kasvaa touko- ja kesäkuussa ja laskee tammi- ja helmikuussa yhteensä 

keskimäärin yli yhden keskihajonnan verran.
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Kuvio 12. Kuukausittaiset avointen työpaikkojen määrät siivousalalla Uudellamaalla ja koko maassa.

Touko-, kesä- ja heinäkuu on esitetty harmaalla taustalla. 
Lähde: Toimiala Online.
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Kuvio 13. Kuukausittaiset U/V-suhteet siivousalalla Uudellamaalla ja koko maassa.

Touko-, kesä- ja heinäkuu on esitetty harmaalla taustalla. 
Lähde: Toimiala Online.
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Muutosten ollessa syklisiä ja suuria tähän on syytä reagoida ennusteissa. Eräs 

helppo ja ilmeinen tapa olisi ennustaa 12 kuukauden jaksoja käyttäen taustatietoina 

edellisten 12 kuukauden tietoja, jolloin vuoden sisäinen kausivaihtelu ei häiritse 

analyysiä. 

Palkkojen kehitys

Työmarkkinoiden kireyttä voidaan arvioida myös palkkakehityksen perusteella. 

Työvoiman kysynnän kasvaessa tai tarjonnan laskiessa palkkojen tulisi talousteorian 

mukaan nousta. 

Siivousalan palkkojen kehitys koko maassa vuosina 2006-2012 on esitetty kuvioissa 

15 ja 16.  Tilasto kuvaa koko maan tilannetta, mutta antaa osviittaa myös Uudenmaan ti-

lanteesta, koska alueella on suuri painoarvo koko maan kehityksessä. Kuvio 15 osoittaa, 

että vuodesta 2006 alkavassa tarkastelussa siivousalan palkat ovat kohonneet, mutta 

ala on jäänyt lähes kuusi prosenttiyksikköä jälkeen tuntipalkkaisten ansiotasoindeksin 

mukaisesta kehityksestä. Kuvion 16 mukaan ero on syntynyt vuosina 2009 ja 2010. Vuo-

den 2011 hieman ansiotasoindeksiä nopeampi siivoojien palkannousu ei ole riittänyt 

kuromaan eroa umpeen. Palkkojen kehityksen perusteella näyttäisi pikemminkin siltä, 

että siivousala on poikkeuksellisen hyvän työvoiman saatavuuden ala. 

Koko maa
Uusimaa
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Kuvio 14. Kuukausittaisten U/V-suhteiden keskimääräiset  muutokset edellisestä kuukaudesta siivous-
alalla Uudellamaalla ja koko maassa.

Keskiarvot on laskettu vuoden 2006 helmikuusta vuoden 2013 kesäkuuhun. Koko maan ja Uudenmaan U/V-suhteiden 
kuukausikeskiarvot ovat 4,13 ja 2,77. Keskihajonnat ovat 1,61 ja 1,35. Helmikuun-kesäkuun keskiarvo perustuu 8 havain-
toon, muiden kuukausien keskiarvo perustuu 7 havaintoon.  
Lähde: Toimiala Online.



37

Kuluttajahintaindeksiin verratessa nähdään, että vuosina 2006-2012 siivoojien 

palkat eivät ole kasvaneet reaalisesti juuri laisinkaan. Palkkojen perusteella siivousala 

koko maassa ei ole vaikean tai edes kiristyneen työvoiman saatavuuden ala, sillä reaali-

palkat ovat nousseet yhteensä vain noin prosentin yhteensä seitsemän vuoden aikana. 

Ansiotasoindeksillä mitattuna reaalipalkkojen keskimäärin kasvu tuntipalkkaisilla on 

aikana ollut vajaat viisi prosenttia, mikä sekin on tavallista hitaampaa. 
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Kuvio 15. Siivoojien ja kaikkien tuntipalkkaisten ansioiden nousu sekä hintakehitys (2006=100).

Lähde: Tilastokeskus.

Siivoojat
Ansiotasoindeksi, tuntipalkkaiset
Kuluttajahintaindeksi

-1

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vu
os

ike
hit

ys
 %

Kuvio 16. Siivoojien ja kaikkien tuntipalkkaisten ansioiden nousu sekä hintakehitys.

Lähde: Tilastokeskus.
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Työpaikkojen avoinna olon kestot

Työpaikan täyttämiseen käytetyn ajan absoluuttiset muutokset voivat myös toimia 

mittarina työvoiman saatavuudelle tai rekrytointivaikeuksille. Kohtaannon tehokkuutta 

voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, kuinka nopeasti työmarkkinoilla työt-

tömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kohtaavat ja uusia työsuhteita syntyy. Tällöin 

työpaikkojen avoinna olon kesto indikoi työmarkkinoiden tehokkuutta.

Tässä osiossa tarkastellaan työpaikkojen avoinna olon kestoja ja niiden muutoksia 

siivousalalla indikaattorina siitä, onko työmarkkinoiden tilanteessa tapahtunut muu-

toksia. Avoinna olon kesto määritellään työvoimatoimistossa ilmoitetuista tiedoista 

seuraavasti: 

avoinna olon kesto = avoinna olon päättymispäivä – avoinna olon alkamispäivä + 1 .

Tilastosta voitaisiin vähentää niin sanotut hakupaikat8. Tässä tarkastelussa ne 

pidetään kuitenkin mukana, jotta otoskoko pysyisi tarpeeksi suurena9. Siivousalan 

avoinna olevien työpaikkojen kestot ovat keskimäärin lyhentyneet sekä Uudellamaalla, 

8 Hakupaikat sisältävät mm. julkiset virat ja muut sellaiset paikat, joille työnantaja on asetta-
nut ennakolta viimeisen hakupäivämäärän.
9 Lisäksi otoksesta on poikkeavina havaintoina poistettu ne harvat havainnot, joiden avoinna 
olon kesto on yli 365 päivää. 
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Kuvio 17. Siivousalan työpaikkojen avoinna olon kestot 2006-2011.

Avoinna olon kesto = avoinna olon päättymispäivä - avoinnaolon alkamispäivä + 1. Työpaikat on ajoitettu avoinna olon 
alkamispäivän mukaan. 
Lähde: TEM:n julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto.
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että koko maassa vuosina 2006-2011 (kuvio 17). Lisäksi pitkien, yli 30 päivän jaksojen 

osuus on vähentynyt samana ajanjaksona. Yli 10 päivän jaksojen osuus on hieman 

pienentynyt Uudellamaalla, mutta pysynyt verrattain vakaana koko maassa.

Työpaikkojen ilmoittaminen ja sijainti

TEM:n julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriai-

neistosta saadaan tiedot Uudenmaan siivousalan ilmoitetuista työpaikoista ja niiden 

kehityksestä vuosina 2002-2011. Kuviosta 19 nähdään, että Uudellamaalla sijaitsevien 

siivousalan työpaikkojen määrä oli vuonna 2011 likipitäen lähtövuoden tasolla. Ilmoi-

tettujen avoimien työpaikkojen määrä kasvoi selvästi nousukauden lopulla ennen 

finanssikriisiä, mutta supistui selvästi ja putosi alle lähtötason vuonna 2009.  Työpaik-

kojen sijaintia tarkastellessa on kuitenkin olennaista erottaa toisistaan Uudellamaalla 

ilmoitetut ja Uudellamaalla sijaitsevat työpaikat. Esimerkiksi työvoiman saatavuushar-

kinnan kannalta olennaista on luonnollisesti se, missä työpaikat sijaitsevat.10

 Kuviosta 19 havaitaan, että noin vuosina 2007-2008 Uudellamaalla ilmoitettujen 

ja sijaitsevien työpaikkojen määrä on eriytynyt selkeästi siten, että Uudellamaalla 

10 Ammattibarometrin tilastotarkasteluissa on aiemmin käytetty ilmoituskuntaa, mutta vuonna 
2011 ilmoitettiin siirtymisestä kuntapohjaisiin tilastolukuihin (Tuomaala, 2011). 
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Kuvio 18. Siivousalan työpaikkojen avoinna olon kestot 2006-2011.

Osuus avoimista työpaikoista tarkoittaa sitä osuutta avoimista työpaikoista, jonka avionna olon kesto ylittää 10 tai 30 
päivää. Avoinna olon kesto = avoinna olon päättymispäivä - avoinna olon alkamispäivä + 1. Työpaikat on ajoitettu avoinna 
olon alkamispäivän mukaan. 
Lähde: TEM:n julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto.
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ilmoitetaan huomattavasti enemmän työpaikkoja kuin mitä siellä sijaitsee. Tässä 

mielessä tilasto käyttäytyy ennustettavasti niin sanotun Goodhartin lain mukaisesti11. 

Työnantajilla on kannustin ilmoittaa työpaikkoja Uudellamaalla, jotta tämä vaikuttaisi 

ELY-keskuksen arvioon alan työvoiman saatavuudesta. 

11 Goodhartin lain mukaan tilastolliset mittarit menettävät selitysvoimaansa, kun niiden perus-
tella ruvetaan vaikuttamaan tehtyyn politiikkaan.  
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Kuvio 20. Siivousalan Uudellamaalla ilmoitetut ja sijaitsevat työpaikat suhteutettuna koko maan sii-
vousalan työpaikkoihin.

Lähde: TEM:n julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto.
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Kuvio 19. Siivousalan Uudellamaalla ilmoitetut ja sijaitsevat työpaikat.  

Lähde: TEM:n julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto.
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Kuviossa 20 on esitetty samat luvut suhteessa kaikkiin Suomen siivousalan työ-

paikkoihin. Kuviosta ilmenee, että Uudellamaalla sijaitsevien avointen työpaikkojen 

osuus koko maan siivousalan avoimista työpaikoista on jatkuvasti laskenut ja toisaalta 

Uudellamaalla ilmoitettujen siivousalan avointen työpaikkojen osuus on jatkuvasti 

kasvanut.

Tilastollinen indikaattori: U/V-suhde, palkat ja avoinna olon kesto

Edellä Uudenmaan siivousalaa käsittelevässä tilastollisessa analyysissä käytettiin 

muuttujia, jotka kuvaavat työmarkkinoiden tilannetta eri ulottuvuuksilla. Ne pyrkivät 

kuvaamaan työmarkkinoiden kireyttä samassa hengessä kuin edellä esitetyt Ison-

Britannian MAC:n indikaattorin komponentit (ks. luku 4). Esimerkkinä mahdollisesta 

lähestymisestä indikaattoreiden rakentamiseen Suomen siivousalan tapauksessa 

yhdistämme kolme mittaria eli V/U-suhteen, ansiotasoindeksillä korjatut palkat ja 

avointen työpaikkojen avoinna olon keston vuositason indikaattorin tuottamiseksi12. 

Tämä tehdään normeeraamalla kaikki kolme muuttujaa vähentämällä niistä keskiarvo, 

jakamalla ne sitten keskihajonnallaan, ja lopuksi summaamalla ne yhteen siten, että 

positiivinen arvo kertoo työmarkkinoiden keskimääräistä suuremmasta tiukkuudesta. 

Siksi käytämme MAC:n indikaattorin esimerkin mukaisesti V/U-suhdetta, emmekä 

muualla käyttämäämme U/V-suhdetta. Olkoon x indikaattorin osakomponentti, sx sen 

keskihajonta, µx sen odotusarvo ja xn sen normeerattu muoto:

xn = x – µx    .
  sx

Indikaattori rakennetaan summaamalla osakomponentit yhteen vuositason ha-

vaintoina. Tässä tapauksessa osakomponentteja on kolme. 

Tässä rakennettava esimerkki-indikaattori tehdään koko maan siivousalasta kah-

desta syystä. Ensimmäinen on se, että voidaan ajatella Suomen olevan yhtenäinen 

työmarkkina-alue. Britanniassa on jopa pohdittu jopa mahdollisuutta ottaa huomioon 

koko Euroopan Unioni, sillä työvoiman liikkuvuus on Euroopan sisälläkin merkittävää 

(UKCES, 2010). Toisekseen käytössämme on palkoista vain koko maan laajuista ai-

12 Tässä esitelty indikaattori tuleekin nähdä vain alustavana avauksena. Eräs olennainen kysymys 
jokaisen muuttujan kohdalla on niiden saama paino sekä se, tarkastellaanko muuttujan tasoa 
vai muutosta. Tässä esimerkissä jokainen muuttuja saa saman painon.



42

neistoa, mikä rajoittaa mahdollisuutta rakentaa vain Uudenmaan siivousalaa kuvaava 

indikaattori.  

Kuviossa 21 on esitetty sekä indikaattorin pistearvo että sen muutokset. Indikaat-

torin pistearvo ei välttämättä sinällään merkitse kovinkaan paljon, sillä käytössä on 

kovin lyhyt vertailuperiodi, mutta indikaattorin muutos kertoo kolmen yhdessä käy-

tetyn muuttujan kertoman suunnan. MAC:n indikaattorissa yhdistellään absoluuttisia 

Kuvio 21. Siivousalan työmarkkinatilannetta kuvaava indikaattori, koko maa.

Korkea luku tarkoittaa tiukempaa työmarkkinatilannetta. 
Lähde: TEM:n julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto, Toimiala Online ja Tilas-
tokeskus.
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Kuvio 22. Siivousalan työmarkkinatilannetta kuvaavan indikaattorin osakomponentit, koko maa. 

Korkea luku tarkoittaa tiukempaa työmarkkinatilannetta. 
Lähde: TEM:n julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto, Toimiala Online ja Tilas-
tokeskus.
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arvoja ja muutoksia muuttujasta riippuen. Tässä esimerkki-indikaattorissa on laskettu 

kaikista muuttujista niiden normeerattu arvo ja näiden arvojen muutos. Muunlai-

nenkin lähestyminen on luonnollisesti mahdollista. Indikaattori ei ole yhtä laaja kuin 

MAC:n indikaattori, jossa on 12 muuttujaa, mutta käyttämämme kolme muuttujaa ovat 

työmarkkinoiden tilan kuvaamisen kannalta keskeisiä. Jos indikaattoria lähdetään 

jatkossa laajemmin kehittämään, olisi toivottavaa, että tällöin pystyttäisiin käyttämään 

laajempaa mittaristoa. Kunkin indikaattorin osakomponentin arvo on esitetty kuviossa 

22. Kaikki antavat hyvin samansuuntaisen käsityksen työmarkkinoiden tilasta.

Rakentamamme indikaattorin perusteella aiemman analyysin antama kuva 

vahvistuu. Siivousalan työmarkkinoiden tilanne on tarkasteluperiodin aikana ollut 

tiukimmillaan juuri ennen finanssikriisiä. Vuonna 2009 työmarkkinoilla on ollut 

työnhakijan kannalta huonoin tilanne. Vuosina 2010 ja 2011 indikaattorin arvo nousi 

siten, että lähes saavutettiin tällä mittarilla koko maan siivousalalla vuosien 2006-2011 

keskimääräinen työmarkkinatilanne.

Laskimme myös indikaattorin arvon Uudellamaalla käyttäen koko maan palkka-

tietoja, sillä Uudenmaan palkkatiedot eivät olleet saatavilla. Indeksin kehitys Uudel-

lamaalla on negatiivisempi kuin koko maassa (kuvio 23). Ennen kaikkea V/U-suhde 

Kuvio 23. Siivousalan työmarkkinatilannetta Uudellamaalla kuvaava indikaattori. 

Korkea luku tarkoittaa tiukempaa työmarkkinatilannetta. 
Lähde: TEM:n julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto, Toimiala Online ja Tilas-
tokeskus.
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painaa indeksin arvoa (kuvio 24). Tämä indeksi ja sen osakomponentit eivät tue käsi-

tystä Uudenmaan siivousalan tarkasteluajanjaksolla tiukentuneista työmarkkinoista.

Työmarkkina-alueen määrittely

Oikean työmarkkina-alueen ei ole yksikäsitteistä ja esimerkiksi Ison-Britannian 

MAC:n indikaattori tehdään koko maan alueelle. Lisäksi eri ammateille oikea maan-

tieteellisen työmarkkina-alueen määritelmä voi jo lähtökohtaisesti olla eri. Suomessa 

Kuvio 24. Siivousalan työmarkkinatilannetta Uudellamaalla kuvaavan indikaattorin osakomponentit. 

Korkea luku tarkoittaa tiukempaa työmarkkinatilannetta. 
Lähde: TEM:n julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto, Toimiala Online ja Tilas-
tokeskus.
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Kuvio 25. Muuttoliike 1987-2012. 

Lähde: Tilastokeskus.
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työmarkkinatilan määrittelyssä lähtökohtana on yksittäisen TE-keskuksen tilanne ja 

käytäntö korostaa yksittäisen työssäkäyntialueen roolia. Kysymys oikeasta tarkastelu-

tasosta on tärkeä ja nykyistä käytäntöä kannattaa jatkossa arvioida muun muassa siitä 

näkökulmasta, että muuttoliikekehityksen perusteella työmarkkina-alueiden koko 

on luultavasti suurempi kuin se on ollut esimerkiksi 80-luvulla (kuvio 25). Jopa koko 

EU:n taso voi olla merkittävä joidenkin ammattien kohdalla. 
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6. Johtopäätöksiä 

Tässä raportissa olemme kuvanneet työvoimapulan käsitettä talousteorian valossa ja 

toisaalta olemme tarkastelleet työvoimapulan käytännön mittaamista. Tässä yhteydessä 

päähuomio on kohdistunut erityisesti Ammattibarometriin, josta on muodostunut 

työvoimahallinnon keskeisin väline mitata työmarkkinoiden kireyttä.  Konkretisoimme 

analyysiamme yhden esimerkin valossa ja tämä esimerkki on siivousalan tilanne Uudel-

lamaalla. Rakensimme myös Ison-Britannian MAC:n (Migration Advisory Committee) 

työmarkkinaindikaattoria mukailevan tilastotietoihin perustuvan esimerkkimittarin 

työmarkkinoiden kireydelle. Pyrkimyksenä on osoittaa, että Ammattibarometrin anta-

maa kuvaa työmarkkinoiden tilasta on mahdollista täydentää käyttämällä tilastotietoja 

systemaattisesti hyväksi.  

 Siivousala muuttui Uudenmaan ELY-keskuksen arvion mukaan vaikean työ-

voiman saatavuuden alaksi vuonna 2012 (Työlupalinjaus, 2012). Johtopäätöksemme 

Uudenmaan siivousalaa koskevasta analyysistä on kuitenkin se, että tilastojen valossa 

alan työvoiman saatavuus ei vaikeutunut tarkastelujaksolla 2006-2011. Vuodesta 2009 

lukien työmarkkinat ovat muodostuneet kireämmiksi, mutta päätevuoden tilastotiedot 

viittasivat kuitenkin parempaan työvoiman saatavuuteen verrattuna viime vuosi-

kymmenen puolivälin tilanteeseen. Tarkastelussamme olemme hyödyntäneet tietoja 

työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen suhteesta, avoimien työpaikkojen 

avoinna olon kestosta sekä palkkakehityksestä. 

Tarkastelumme antaa osviittaa myös joihinkin huomioihin Ammattibarometrin 

kehittämiseksi. Sen kehittämistä kannattaisi jatkaa siten, että siinä otettaisiin käyt-

töön vuoden viiteajanjakso. Tämä vuoden tarkastelujakso koskisi niin Ammattiba-

rometrin tekemisen tukena olevia toteutuneita tilastotietoja kuin ennusteaikaväliä. 

Näin vältyttäisiin vuoden sisäisen kausivaihtelun tuottamista ongelmista barometrin 

tulkinnassa. Vaihtoehtoisesti voitaisiin käyttää jotakin kausivaihtelusta puhdistettua 

käsitettä, mutta tämä olisi luultavasti vaikeaselkoisempaa. Toisaalta ennustamisen 

sijaan Ammattibarometrissa voitaisiin keskittyä enemmän nykytilanteen kuvailemi-

seen. Tämä voisi toimia parempana pohjana politiikkasuosituksille, sillä tulevaisuuden 

ennustaminen tuottaa sinällään jo vaikeaan työmarkkinoiden nykytilan kuvaamiseen 

vielä lisää epävarmuutta.

Ammattibarometrissa korostuvat työvoimaviranomaisten ammatti- ja aluekoh-

taiset näkemykset. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, mikä on oikea aluetaso tämän 
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tyyppisissä tarkasteluissa. Esimerkiksi työlupa-asiat perustuvat alueellisiin linjauk-

siin "ulkomaisen työvoiman käytön yleisistä edellytyksistä" ja keskeisessä roolissa on 

juuri Ammattibarometrin mukainen ammattikohtainen arvio työmarkkinatilanteesta.  

Käytännössä luvat kuitenkin oikeuttavat työskentelemään koko maan alueella. Tämä 

voi olla ongelma, jos valtakunnan tasoinen ohjeistus on suurpiirteistä. Luultavasti 

valtakunnallinen lähestyminen olisikin usein perustellumpaa, mutta jopa koko EU 

voi olla perusteltu työmarkkina-alue joissakin yhteyksissä.

Työmarkkina-, maahanmuutto- ja koulutuspolitiikan tueksi voitaisiin rakentaa 

laaja-alainen julkisesti saatavilla oleviin aineistoihin perustuva tilastollinen indi-

kaattori, joka kuvaisi työmarkkinoiden tilaa ja muutosta entistä moniulotteisemmin. 

Tässä esikuvana voi toimia Ison-Britannian MAC:n rakentamaa indikaattori. Tällai-

sen indikaattorin rakentaminen auttaisi ymmärtämään laajemmin ennen kaikkea 

paradoksiongelma-aloja, joilla on paljon samanaikaisesti sekä työttömiä työnhakijoita 

että avoimia työpaikkoja. Indikaattori tulisi myös rakentaa sellaisten muuttujien 

varaan, joihin ei voida strategisesti vaikuttaa esimerkiksi avointen työpaikkojen il-

moituspaikkaa manipuloimalla. Siksi on tärkeää, että Ammattibarometrin luonnissa 

ollaan siirtymässä käyttämään avointen työpaikkojen aineistoa, joka perustuu aidosti 

työpaikan sijaintiin eikä TE-toimiston sijaintiin. 

Työluparatkaisuissa ovat viime aikoina korostuneet matalapalkka-alat, kuten 

siivousala. Matalan koulutuksen aloille on yleensä helpompaa perehdyttää uutta 

työvoimaa nopeammin kuin korkeampaa koulutusta vaativille aloille. Kohtuullisen 

palkkatason takaaminen riittää tällöin estämään työmarkkinoiden pullonkaulojen 

syntymisen näillä aloilla. On hyvä muistaa, että viime kädessä työvoimapula ilmenee 

pulana aina tietyistä taidoista ja tietystä osaamisesta. Toimivien työmarkkinoiden 

kannalta kriittisempää lieneekin se, että varmistetaan korkeammin koulutettujen ja 

erityistaitoja omaavien osaajien saanti.   

Tarkastelumme osoittaa, että rekrytointiongelmien syyt vaihtelivat huomattavasti 

sen mukaan, perustuivatko käsitykset työnantajien vai työvoimaviranomaisten näke-

myksiin. Aloittaisen työmarkkinatilanteen kuvaileminen vaatii monipuolista mittaristoa 

ja luotettavat tiedot myös rekrytointivaikeuksien syistä parantaisivat tutkijoiden ja 

virkamiesten ymmärrystä kunkin alan erityisistä ongelmista. Erityisesti siivousalan 

kaltaisten paradoksiongelma-alojen kuvaileminen vaatii laajempaa mittaristoa kuin 

pelkän tiedon U/V-suhteesta. Valitettavasti Ammattibarometrin mukana lopetettiin 

niin sanotun vaikeasti täytettävät työpaikat -aineiston kerääminen ja samalla poistui 

mahdollisuus saada tietoa työvoimaviranomaisten arvioista rekrytointiongelmien syistä. 
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Liite 1 

Liitetaulukko 1. Vuoden aikana ongelmallisiksi ilmoitetut ammatit aiempiin työvoimatoimistokyselyihin 
(TEM) ja Avoimet työpaikat -aineistoon (TK) perustuen.

Vuosi TEM TK
2012  • laatoittaja

 • taksinkuljettaja
 • myyjä
 • henk. koht. avustaja
 • ohjelmistosuunnittelija
 • tarjoilija
 • parturi-kampaaja
 • sairaanhoitaja
 • lastentarhaopettaja
 • sosiaalityöntekijä
 • lähihoitaja

2011  • sairaanhoitaja
 • lähihoitaja
 • lääkäri
 • lastentarhanopettaja
 • lastenhoitaja
 • siivooja
 • kokki
 • erityisopettaja
 • hammaslääkäri
 • psykologi

2010  • myyntineuvottelija
 • kokki
 • siivooja
 • parturi-kampaaja
 • sairaanhoitaja
 • henk. koht. avustaja
 • tarjoilija
 • mainosten jakaja
 • taksinkuljettaja
 • lähihoitaja
 • terveyskeskuslääkäri
 • myyntiedustaja
 • kiinteistönhoitaja

 • sairaanhoitaja
 • lähihoitaja
 • lastentarhanopettaja
 • lääkäri
 • luokanopettaja
 • hammaslääkäri
 • kokki
 • lastenhoitaja
 • laitoshuoltaja
 • hammashoitaja

2009  • myyntineuvottelija
 • siivooja
 • sairaanhoitaja
 • myyntiedustaja
 • kokki
 • tuuraaja (palv. alan tehtävät)
 • parturi-kampaaja
 • puhelinmyyjä
 • lähihoitaja
 • tarjoilija
 • taksinkuljettaja
 • ilmaislehtien jakaja
 • hammaslääkäri

 • sairaanhoitaja
 • lastenhoitaja
 • lähihoitaja
 • lääkäri
 • lastentarhanopettaja
 • hammaslääkäri
 • sosiaalityöntekijä
 • tarjoilija
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Vuosi TEM TK
2008  • sairaanhoitaja

 • siivooja
 • myyntiedustaja
 • kokki
 • tarjoilija
 • lähihoitaja
 • parturi-kampaaja
 • ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja
 • taksinkuljettaja
 • CNC-koneistaja
 • mansikanpoimija
 • myyntineuvottelija
 • lehdenjakaja
 • linja-autonkuljettaja
 • perushoitaja
 • hitsaaja

 • lastenhoitaja
 • lastentarhanopettaja
 • lääkäri
 • sairaanhoitaja
 • lähihoitaja
 • hammaslääkäri
 • perhepäivähoitaja
 • myyjä
 • laitosapulainen

2007  • tuotantotyöntekijä
 • hitsaaja
 • siivooja
 • sairaanhoitaja
 • ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja
 • koneistaja
 • myyntiedustaja
 • kirvesmies
 • kokki
 • tarjoilija
 • perushoitaja/lähihoitaja
 • puutarhatyöntekijät
 • parturi-kampaaja

 • sairaanhoitaja
 • lääkäri
 • lähihoitaja
 • lastentarhanopettaja
 • levyseppä-hitsaaja
 • lastenhoitaja
 • koneistaja¨
 • linja-autonkuljettaja
 • hammaslääkäri
 • laitoshuoltaja

TEM: TE-toimistojen ilmoittamat rekrytoinnin kannalta ongelmalliset ammatit
TK: Työnantajien ilmoittamat rekrytoinnin kannalta ongelmalliset ammatit
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Liite 2

Ammattibarometrin arvioiden ja U/V-suhteiden tilastollisesta yhteydestä 

Ammattibarometrit laaditaan kolme kertaa vuodessa; tammikuussa, toukokuussa ja 

syyskuussa. Laatijoina toimivat TE-toimistot, jotka arvioivat tulevan kuuden kuukau-

den työmarkkinoiden kehitystä noin 250 ammatin kohdalla. TE-toimistojen arvioi-

den perusteella luodaan kaikille ELY-keskuksille omakohtaiset arviot. Yhteenvetona 

kaikkien viidentoista ELY-keskuksen arvioista johdetaan vielä koko maan kattava 

arvio työmarkkinoiden kehityksestä. Toistaiseksi on julkaistu yhteensä seitsemän 

koko maan kattavaa ammattibarometria. Ensimmäinen julkaistiin toukokuussa 2011 

ja viimeisin toukokuussa 2013. 

Tässä liitteessä rakennamme regressiomallin, jolla pyrimme tarkastelemaan sitä 

miten hyvin ammattibarometrien arviot työmarkkinoiden kehityksestä vastaavat 

todellista kehitystä. Analyysiin valikoimme kymmenen ammattia ja kolme maan-

tieteellistä aluetta. Valikoidut ammatit ovat silmämääräisesti kymmenen avoimilla 

työpaikoilla mitattuna suurinta ammattia.13 Valikoidut maantieteelliset alueet ovat 

Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset. Aineistona käytäm-

me ammattibarometrien lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä Toimiala 

Online -tietojärjestelmästä saatuja työnhakijoita ja avoimia työpaikkoja koskevia am-

mattikohtaisia lukuja. Näiden tietojen avulla tarkastelemme sitä, miten työmarkkinat 

ovat kehittyneet valikoitujen alueiden ja ammattien kohdalla, ja kuinka tämä kehitys 

korreloi ammattibarometrien arvioiden kanssa.

Regressiomallin selittävä muuttuja on Arvio. Arvio on ammattibarometrin laati-

mishetkellä luotu ennuste seuraavan kuuden kuukauden työmarkkinatilanteen kehi-

tyksestä. Arvio voi saada viisi eri arvoa: paljon pulaa hakijoista (1), pulaa hakijoista (2), 

tasapaino (3), liikaa hakijoita (4) sekä paljon liikaa hakijoita (5).

Selitettävä muuttuja U/V on keskimääräistä työttömät työnhakijat/avoimet työpai-

kat -suhdetta edustava luku ammattibarometrin laatimishetkeä edeltävältä kuudelta 

kuukaudelta. Laatiessaan ammattibarometrin arvioita TE-toimistot hyödyntävät sa-

malta ajanjaksolta saatuja työttömiä työnhakijoita ja avoimia työpaikkoja koskevia 

13 Valitut ammatit ovat: siivoojat, perushoitajat, lääkintävahtimestarit ja lähihoitajat, kokit, 
keittäjät ja kylmäköt, toimistotyöntekijät, myyjät, hovimestarit ja tarjoilijat, myyntiedustus ja pu-
helinmyyjät, sairaanhoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja hoitajat sekä keittiö- ja ravintolatyöntekijät.
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lukuja. On siis oletettavaa, että muuttujien U/V ja Arvion välillä voisi olla riippuvuus, 

minkä vuoksi valikoimme muuttujan U/V ensimmäiseksi selitettäväksi muuttujaksi. 

Mallin toinen selitettävä muuttuja U/Vt+6kk on ammattibarometriä seuraavan kuuden 

kuukauden keskimääräinen U/V -suhdeluku. Ammattibarometrissä annetaan arvio 

työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana, eli ennusteiden onnistuessa 

muuttujien Arvio ja U/Vt+6kk välillä tulisi olla merkitsevä positiivinen korrelaatio.

Mallissamme on kuusi eri ryhmää, joista selittävän ja selitettävien muuttujien lu-

vut johdetaan. Kolme ensimmäistä ryhmää ovat ELY-keskukset Uusimaa, Pirkanmaa 

ja Varsinais-Suomi, joissa tarkastellaan regressioanalyysiin valikoituja kymmentä 

eri ammattia kullakin alueella. Maantieteellisten alueiden ryhmissä kiinteinä vaiku-

tuksina kontrolloidaan ammattia sekä aikaa. Edellä mainitut ELY-keskukset yhdessä 

muodostavat neljännen ryhmän, Alueet yhteensä, jossa tarkastellaan samoja kymmentä 

eri ammattia. Tässä ryhmässä kiinteinä vaikutuksina ovat kontrolloituina alue, aika 

sekä ammatti. Viimeisissä kahdessa ryhmässä tarkastellaan yksittäin siivoojien ja sai-

raanhoitajien ammatteja Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. 

Näissä kahdessa ryhmässä kiinteinä vaikutuksina kontrolloituina ovat alue ja aika.

Regressioanalyysin tuloksista (taulukko 1) käy ilmi, että ammattibarometrien arviot 

eivät kykene tilastollisesti merkitsevästi ennustamaan työmarkkinoiden kehitystä 

seuraavan kuuden kuukauden ajalta. Ainoa merkitsevä yhteys regressiomallissa löytyy 

sairaanhoitajien ryhmässä, jossa menneen kuuden kuukauden työmarkkinatilanne 

korreloi positiivisesti ammattibarometrin arvion kanssa (p<0,05). Yksi regressiomal-

limme merkittävä puute on havaintojen vähäinen määrä, mikä johtuu osaltaan siitä, 

että ammattibarometrejä on julkaistu vasta seitsemän kappaletta. Yksi tapa lisätä 

havaintoja olisi ottaa tarkasteluun enemmän alueita ja ammatteja. 
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Liitetaulukko 2. Regressioanalyysin tulokset.

Selittävä muuttuja: 
Arvio

Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-
Suomi

Alueet 
yhteensä

Siivoojat Sairaan-
hoitajat

U/V -0,356
(0,286)

1,014 
(0,697)

0,285 
(1,056)

0,392 
(0,437)

0,158 
(0,296)

1,304** 
(0,517) 

n 70 70 70 210 21 21
R2 0,666 0,681 0,622 0,581 0,006 0,316
U/Vt+6 kk -0,232 

(0,358)
-0,068 
(1,659)

-1,139 
(1,840)

-0,478 
(0,758)

0,718 
(0,887)

-1,033
(0,643)

n 50 50 50 150 15 15
R2 0,673 0,603 0,621 0,539 0,049 0,007

* p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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