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ESIPUHE

Työvoimapula vai halvan työvoiman pula? Koronakriisi muutti talous- ja työllisyyskeskustelua huomat-
tavalla tavalla. Keväällä 2020 yhteiseksi huoleksi muodostui yritysten ja työpaikkojen selviäminen äkilli-
sestä ja globaalista kysynnän romahduksesta. Useilla toimialoilla markkinat katosivat lähes täydellisesti, 
uudet tilaukset hidastuivat ja pahimmassa tapauksessa loppuivat kokonaan. Hallitus ja työmarkkinajär-
jestöt ryhtyivät nopeisiin toimiin ihmisten toimeentulon varmistamiseksi.

Mistä puhuttiin ennen koronaa? On tärkeää muistaa talous- ja työllisyyskeskustelun pitkä linja, sillä 
ennemmin tai myöhemmin tulemme palaamaan jonkinlaiseen normaaliin. Suomelle normaali tarkoittaa 
edelleen ikääntyvää väestöä, laskevaa syntyvyyttä ja kiihtyvää kaupungistumista. Pandemiaa edeltä-
vänä aikana yksi yleisimmistä työllisyyteen liittyvistä puheenaiheista oli työvoimapula. Julkisessa kes-
kustelussa kiinnitettiin toistuvasti huomiota avointen työpaikkojen korkeaan määrään, vaikka samalla 
työttömiä työnhakijoita on monikertaisesti suhteessa avoimiin työpaikkoihin. Puhuttiin työvoiman koh-
taantoon tai rekrytointeihin liittyvistä ongelmista sekä kannustinloukuista.

Työvoimapoliittisessa keskustelussa jää liian usein huomiotta, millä ehdoin työtä tarjotaan ja mikä on 
avointen työpaikkojen laadun vaikutus niiden täyttöaikaan. Palkansaajien tutkimuslaitos PT laati SAK:n 
toimeksiannosta kattavan rekisteritutkimuksen, joka käsittelee työvoimapulaa ja työvoimakapeikkoja 
12 ammattiryhmässä suhteessa työpaikkojen laatuun.

Syyt työvoiman ja työpaikkojen kohtaamattomuuteen ovat monitahoiset. Työpaikkojen laadun ohel-
la kyse voi olla ammattiosaamisesta tai asuinkunnan vaikeasta työllisyystilanteesta. Työvoiman liikku-
vuutta ohjaa työn perässä muuttamisesta koettu suhteellinen hyöty: kuinka paljon omat ja läheisteni 
elämänolosuhteet paranevat muuttamisen myötä, löytyykö työpaikkakunnalta kohtuuhintainen asun-
to, millaiset ovat lasten päivähoitomahdollisuudet ja koulut, liikenneyhteydet ja sosiaaliset verkostot? 

Aito pula työvoimasta on haitallinen kansantaloudelle. Talouskasvu, työllisyys ja yhteinen hyvinvointi 
edellyttävät osaavan työvoiman saatavuutta. Työvoiman kohtaanto-ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista 
yksittäisellä toimella, vaan sitä on käsiteltävä laajana talous- ja yhteiskuntapoliittisena ilmiönä. Talous-
teorian ja tutkimuskirjallisuuden näkökulmasta työvoimapulan tulisi näyttäytyä ansiotason nousuna ja 
työehtojen parantumisena. Vaikka palkkatiedot eivät kuuluneet tämän tutkimuksen aineistoon, julki-
sista lähteistä on todettavissa, että useilla tarkasteluun valituilla aloilla työvoimapula ei olennaisesti ole 
nostanut ansioita.

Tässä tutkimuksessa keskityttiin selvittämään avointen työpaikkojen laatua työvoimapulaa selittä-
vänä tekijänä. Tutkimus osoittaa heikkojen työehtojen olevan yhteydessä pitkittyneisiin työpaikkojen 
täyttöaikoihin. Heikompilaatuisten avoimien työpaikkojen täyttäminen voi siten kestää kauemmin ja 
selittää osaltaan koettua työvoimapulaa.

SAK puolustaa työntekijän oikeutta kunnollisiin työehtoihin ja kohtuulliseen toimeentuloon. Työstä 
saatavalla palkalla on tultava toimeen. Rakennamme työelämää, joka tunnustaa työn tekijän osaamisen 
arvon sekä oikeuden vaikuttaa työpaikalla ja yhteiskunnassa. Toivomme, että tämä tutkimus tarjoaa uu-
sia tapoja suhtautua ja vaikuttaa työvoimapulaan ja työvoimakapeikkoihin.

Helsingissä 22. kesäkuuta 2020
Jarkko Eloranta
puheenjohtaja
SAK
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TIIVISTELMÄ 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoimapulaa ja työvoimakapeikkoja sekä koko-
naistasolla että valituissa SAK:laisissa ja muutamissa muissa ammattiryhmissä. Eri-
tyisen kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa on näillä ammattialoilla avoinna olevien 
työpaikkojen laatu, jolla on myös merkitystä rekrytointiongelmien esiintymiselle. 

Pääasiallisina aineistoina tilastollisissa tarkasteluissa ja analyyseissa hyödynnetään 
työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietoja, ammattibarometritietoja, Tilas-
tokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston tietoja sekä tuoreinta saatavilla olevaa julkisen 
työnvälityksen avointen työpaikkojen rekis-teriaineistoa vuodelta 2018. Mittaristona 
tarkasteluissa on siis sekä tilastoihin perustuvia objektiivisia mittareita että erilaisiin 
kyselyihin/arvioihin perustuvia mittareita. 

Erityistarkasteluun valitut ammattiryhmät ovat liike-elämän ja hallinnon asiantun-
tijat, asiakaspalvelutyöntekijät, palvelutyöntekijät, myyjät, kauppiaat, hoivapalvelun 
ja terveydenhuollon työntekijät, suojelu- ja vartiointityöntekijät, konepaja- ja valimo-
työntekijät sekä asentajat ja korjaajat, teollisuustuot-teiden kokoonpanijat, kuljetus-
työntekijät, siivoojat ja kotiapulaiset, teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 
sekä avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät. Näiden lisäksi tarkasteluun valittiin kokit ja 
postinjakajat.

Tarkastelumme mukaan avoimien työpaikkojen suhde työttömiin työnhakijoihin on 
noussut Suomessa vuodesta 2016 lähtien. Vaikka suhde on ollut nousussa, työttömiä 
työnhakijoita on vielä mo-nikertainen määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin. Tämä 
viittaa siihen, että koko talouden tasolla työmarkkinat eivät ole kovin kireät, vaikka 
alakohtaisesti näin voi ollakin. 

Tässä tutkimuksessa tehty tarkempi ammattiryhmittäinen eri tilastoihin ja kyselyihin 
perustuvien mittarien tarkastelu osoitti, että osassa tarkastelluista ammattiryhmistä 
työvoiman saavuudessa ammattiryhmätasolla esiintyy ongelmia, toisin sanoen työvoi-
makapeikkoja. Osan ammattiryhmistä kohdalla työmarkkinatilanne on tasapainoinen.

Rekisteriaineiston tietosisällön rajoituksista johtuen avoimien työpaikkojen laa-
dun tarkastelussa keskityttiin avointen työpaikkojen epätyypillisten piirteiden kuten 
ei-kokopäiväisen työn, kestoltaan lyhyiden työsuhteiden sekä muun kuin palkkatyön 
osuuksiin tarjolla olevista avoimista työpaikoista. Lisäksi avointen työpaikkojen laa-
tua eri ammattiryhmissä tarkasteltiin myös tutkimuksessa muodostetun työn laadun 
yhdistelmäindikaattorin perusteella. Verrattuna kaikkiin ammattiryhmiin keskimäärin 
valtaosassa tarkastelun kohteena olleista ammattiryhmistä avoinna olevat työpaikat 
sisälsivät enemmän epätyypillisen työn piirteitä. Valitut ammattiryhmät sijoittuvat avoi-
mien työpaikkojen laatuindikaattorissa sekä heikoimpaan että keskiryhmään.
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ABSTRACT

This study examines labour shortages at the aggregate level and in 12 selected oc-
cupational groups in the Finnish labour market. In addition, the main aim is to put 
under closer scrutiny job quality of vacancies in these selected 12 occupations. The 
data of the study comes from a variety of sources: The Ministry of Economic Affairs 
and Employment's Employment service statistics, Occupational Barometer, Statistics 
Finland's Job vacancy survey, and the most recent available Register Data on Vacan-
cies Notified to Public Employment Service 2018. Thus, the instruments used to me-
asure labour shortages are based on 'objective' statistical measures as well as on more 
subjective estimates. 

The selected occupations for a more detailed  analysis are business and administra-
tion associate professionals, customer services clerks, personal service workers, sales 
workers, personal care workers, protective services workers, metal, machinery and 
related trades workers, assemblers, drivers and mobile plant operators, cleaners and 
helpers, laborers in mining, construction, manufacturing and transport, and food pre-
paration assistants. In addition, the study examines cooks and mail carriers.

Our results show that at the aggregate level the V/U-ratio has increased from year 
2016 onwards. Despite the growth of V/U-ratio the number of unemployed is still ma-
nyfold in relation to the number of vacancies. This would suggest that at the aggregate 
level the Finnish labour market is still not very tight. More detailed occupation-specific 
analyses suggest that different instruments of labour market shortage may also give 
a slightly different picture of the recruitment difficulties.

Due to the data limitations our job quality analyses of vacancies focused strongly 
on the atypical job features of the vacancies such as shares of non-full-time jobs, of 
commission and entrepreneur jobs and of short-term contract jobs. We also asses-
sed the job quality of vacancies in the selected occupations based on a composite 
job quality indicator. Compared to all occupations on average the vacancies in the se-
lected occupations of our study contained more atypical job features. On the basis of 
the composite job quality indicator values the vacancies in the selected occupations 
belonged either to the medium or the weakest group.
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1. JOHDANTO

Työvoimapula on usein nousukausilla esille nouseva käsite, kun työllisyyden kohentu-
essa työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat nousevat ajankohtaisiksi (Kauhanen 
ym. 2018). Usein rekrytointiongelmat kuitenkin liittyvät pulaan tietyn ammattiryhmän 
osaajista ja kyse on harvemmin yleisestä työvoiman vähäisyydestä kysyntään nähden 
(Ilmakunnas ym. 2013). Työvoimapulaa käsittelevässä kansainvälisessä tutkimuskir-
jallisuudessa kohteena onkin varsin yleisesti osaavan työvoiman pula (skilled labour 
shortage).

Suomessakin työttömiä (avoimet työttömät + piilotyöttömät) on työllisyyden ylei-
sestä viime vuosien kasvusta huolimatta paljon samalla kun työpaikkoja on myös run-
saasti avoinna. Tällaisessa tilanteessa, jos työvoimapulaa esiintyy, on ilmeistä, että se 
on osittainen tiettyjä ammattiryhmiä tai mahdollisesti alueita koskeva ongelma, jonka 
laajuutta on vaikea päätellä aggregaattitason havainnoista (Sinko ja Vihriälä 2007). 
Työmarkkinoiden tiettyjä toimialoja, ammattiryhmiä ja alueita koskevia ongelmia työ-
voiman saatavuudessa voidaan kutsua työvoimakapeikoiksi (Kauhanen 2018 ym.).

Taustalla voi olla kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus: tarjolla oleva työvoima 
ja avoimet työpaikat eivät kohtaa erinäisistä syistä johtuen. Kyse voi olla ammatillisesta 
kohtaamattomuudesta, ts. tiettyyn ammattitaitoon liittyvästä työn tarjonnan vajeesta 
kysyntään nähden. Työmarkkinoiden epätasapainot voivat liittyä myös kysynnän ja tar-
jonnan alueelliseen jakautumiseen. Lyhyemmän aikavälin työvoimapulan ohella huolta 
on kannettu myös pidemmän aikavälin työvoiman riittävyydestä väestön ikääntymisen 
vuoksi (Ilmakunnas ym. 2013). 

Toisaalta kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa tulisi arvioida myös työn hinnan 
muutosten eli palkkakehityksen perusteella (Kauhanen ym. 2018; Ilmakunnas ym. 
2013). Talousteorian mukaan kysynnän ja tarjonnan muutosten tulisi heijastua palk-
koihin. Vähemmälle huomiolle työvoimapulakeskustelussa on jäänyt kysymys, heijas-
tuuko työvoimapula työpaikan muihinkin laadun piirteisiin palkan ohella. Barnow et al. 
(2013) mukaan työolojen parantaminen on tehokas tapa houkutella uusia työntekijöitä 
tai vähentää työvoiman vaihtuvuutta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on katsoa tarkemmin työvoimapulaa ja työvoima-
kapeikkoja valituissa SAK:laisissa ammattiryhmissä täydennettynä muutamilla muilla 
ammattiryhmillä. Erityisen kiinnostuksen kohteena on myös pyrkiä tarkastelemaan näil-
lä ammattialoilla avoinna olevien työpaikkojen laatua. Tarkempien ammattiryhmäkoh-
taisten tarkastelujen ohella työvoimapulaa tarkastellaan kokonaistasolla hyödyntäen 
mittareina sekä tilastoihin perustuvia objektiivisia mittareita että erilaisiin kyselyihin/
arvioihin perustuvia mittareita. Tämän avulla pystymme myös suhteuttamaan ammat-
tiryhmäkohtaisia tuloksia kaikkiin aloihin keskimäärin.

Tarkempaan tarkasteluun tutkimuksessa on valittu seuraavat (kaksinumerotason) 
ammattiryhmät:
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33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat
42 Asiakaspalvelutyöntekijät
51 Palvelutyöntekijät
52 Myyjät, kauppiaat ym.
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat
83 Kuljetustyöntekijät
91 Siivoojat, kotiapulaiset ym.
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät

Näiden ammattiryhmien lisäksi tarkastellaan erikseen kokkeja (51201) ja postinjaka-
jia (44121).

Ammattiryhmien valinnassa on osin hyödynnetty myös ammattiryhmittäistä saa-
tavuusongelmatarkastelua, joka tehtiin vuoden 2019 tietojen perusteella. Saatavuus-
ongelma määriteltiin kaksinumerotason ammattiryhmille vuoden 2019 eri kuukausien 
työttömät työnhakijat/avoimet työpaikat (U/V) -suhdeluvun keskiarvon perusteella.  

Tutkimuksessa tarkastellaan mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä tarkoitetaan työvoi-
mapulalla ja työvoimakapeikoilla? Mitkä tekijät selittävät avoinna olevien työpaikko-
jen täyttymisen tehokkuutta tutkimuskirjallisuuden mukaan? Miten työvoimapulaa ja 
työvoimakapeikkoja tyypillisesti mitataan ja miltä Suomen työmarkkinoiden tilanne 
näyttää näillä eri mittareilla kuvattuna (objektiiviset ja subjek-tiiviset mittarit)? Min-
kälaisia ovat laadultaan avoinna olevat työpaikat julkisessa työnvälitystilastossa (mm. 
työn kesto, työaika, työn osa-/kokoaikaisuus, työpaikan tyyppi)? Onko työvoimapu-
lalla yhteyttä avoinna olevien työpaikkojen laatuun?

Pääasiallisina aineistoina tilastollisissa tarkasteluissa hyödynnetään työ- ja elin-
keinoministeriön työnvälitystilaston tietoja mm. avoimista työpaikoista ja avointen 
työpaikkojen keskimääräisestä kestosta, ammattibarometritietoja, Tilastokeskuksen 
toimipaikkahaastatteluihin perustuvaa avoimet työpaikat -tilaston tietoja sekä julki-
sen työnvälityksen tuoreinta saatavilla olevaa avointen työpaikkojen rekisteriaineis-
toa vuodelta 2018. 

Tarkastelut tehdään valikoidusti koko maan tasolla, alue- ja ammattikohtaisesti. 
Avoinna olevien työpaikkojen laatua kuvataan yksittäisten piirteiden lisäksi myös erik-
seen muodostettavalla avointen työpaikkojen laadun yhdistelmäindikaattorin avulla. 

Tämän tutkimuksen rakenne on seuraava. Luvussa 2 esitellään työvoimapulan ja työ-
voimakapeikkojen käsitteet, ulottuvuudet sekä mitkä tekijät selittävät avoinna olevien 
työpaikkojen täytön tehokkuutta. Luku 3 käy läpi mittareita, joiden avulla työvoimapu-
laa ja työvoimakapeikkoja voidaan tarkastella. Luvussa 4 tarkastellaan työvoimapulaa 
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ja työvoimakapeikkoja ensin kaikilla aloilla yhteensä ja sitten valituissa ammattiryhmis-
sä keskeisten mittareiden avulla. Luku 5 käsittelee ensin avoinna olevien työpaikkojen 
yksittäisiä laadun piirteitä kussakin ammattiryhmässä ja sen jälkeen käy läpi tutkimuk-
sessa kehitetyn avoimien työpaikkojen laatua kuvaavan indikaattorin tuloksia. Luku 6 
tiivistää tutkimuksen keskeiset tulokset ja esittää johtopäätöksiä.

2. TYÖVOIMAPULAN JA TYÖVOIMA- 

KAPEIKKOJEN MÄÄRITELMISTÄ 

Työvoimapulalla tarkoitetaan yleisesti tilannetta, jossa avointen työpaikkojen määrä 
suhteessa työttömiin työnhakijoihin on suuri (Kauhanen ym. 2018). Tilanteessa, jos-
sa työttömiä on edelleen moninkertainen määrä avoimiin työpaikkoihin verrattuna ja 
esiintyy työvoimapulaa, on ilmeistä, että se on osittainen tiettyjä ammattiryhmiä tai 
mahdollisesti alueita koskeva ongelma, jonka laajuutta on vaikea päätellä aggregaat-
titason havainnoista (Sinko ja Vihriälä 2007). Työmarkkinoiden tiettyjä toimialoja, 
ammattiryhmiä ja alueita koskevia ongelmia työvoiman saatavuudessa on kutsuttu 
työvoimakapeikoiksi (Kauhanen 2018 ym.). Työvoimakapeikkoja voi esiintyä, vaikka 
työmarkkinoiden tila kokonaisuudessaan vaikuttaisi tasapainoiselta, esimerkiksi kun 
pulaa on tietyn kapean alan osaajista. Kuitenkin työvoimakapeikkojen todennäköisyys 
kasvaa, kun työmarkkinoilla esiintyy myös aggregaattitasolla epätasapainoja johtuen 
mm. rakenteellisista tekijöistä (Kauhanen ym. 2018).

Työvoimapulan ja rekrytointiongelmien määritelmissä on myös maiden välisiä eroja. 
Australialaisen määritelmän mukaan (DEEWR 2012) pulaa määritellään esiintyvän am-
mateittain silloin, kun työnantajat eivät perustellulla hakualueellaan kykene täyttämään 
avoimia työpaikkoja tai niiden täyttämisessä ilmenee huomattavia vaikeuksia nykyisel-
lä palkkatasolla ja nykyisin työehdoin. Tämä määritelmä liittää pulan nykyehtoihin eikä 
huomioi sitä, että talousteorian mukaan palkkojen pitäisi reagoida työvoimapulaan.

Julkisessa keskustelussa työvoimapulasta puhutaan yleisesti rekrytointiongelmien 
yhteydessä (Ilmakunnas ym. 2013). Suomen työhallinnossa on eroteltu selvemmin työ-
voimapula ja rekrytointiongelmat (Räisänen ja Tuomaala 2001). Työvoimapulasta on 
kyse silloin, kun sopivaa hakijaa ei löydy ja avoin työpaikka jää kokonaan täyttämättä. 
Rekrytointiongelmista on kyse, kun avoimen työpaikan täyttämisessä kohdataan on-
gelmia ja työpaikan avoinnaolon kesto pitenee ja niiden varanto kasvaa, mutta lopulta 
paikat saadaan täytettyä.

Työvoimapulan ulottuvuudet

Kun puhutaan työvoimapulasta tai työvoiman saatavuusongelmista, on hyvä ottaa huo-
mioon sen eri ulottuvuudet. Yksi keskeisistä ulottuvuuksista on työvoimapulan maan-
tieteellinen ulottuvuus: ammatista ja markkinoiden luonteesta riippuen työmarkkinat 
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voivat olla kansallisia tai alueellisia. Tietyn ammattiryhmän osaajista voi olla kansallisesti 
pulaa, pulaa tietyillä alueilla tai vaikkapa vain yhdellä alueella. Työvoimapulan ajallinen 
kesto voi vaihdella lyhyestä ajanjaksosta pitkäaikaisempaan pulaan. Työvoimapula saat-
taa myös koskettaa tiettyjä toimialoja, ammattiryhmiä ja alueita suhdanneluonteistesti. 
Tämänhetkiset vaikeimmat työvoimapula-alat ja -alueet eivät välttämättä ole samoja 
kuin puoli vuotta sitten. Työvoimapulan vakavuudella on myös merkitystä. Työvoima-
pulan vaikeutta voidaan mitata esimerkiksi sillä, kuinka paljon palkkojen pitäisi muut-
tua tasapainon palauttamiseksi tai kuinka paljon uusia työntekijöitä tarvittaisiin pulan 
lievittämiseksi. Mittaaminen ei ole ongelmatonta, koska yleensä ei havaita tarjonta- ja 
kysyntäkäyrää yksittäisille ammateille. Vaikka ne voitaisiin mitata, ei ole helppoa luo-
kitella pulaa suureksi tai pieneksi, koska eri ammateissa on eroja vaihtelua sinä, mikä 
on normaali vakanssiaste ja palkkahajonta. Joidenkin ammattiryhmien kohdalla työ-
voimapula voi myös kohdistua ammatin sisällä tiettyyn erityisosaamiseen (esimerkiksi 
ensihoitajat) eikä koko ammattiryhmään. Tällaista työvoimapulaa on yleensä vaikeampi 
dokumentoida puuttuvien tilastotietojen vuoksi. (Barnow et al. 2013).

Avoinna olevien työpaikkojen täyttymisen tehokkuutta 
selittäviä tekijöitä

Tutkimuskirjallisuudessa on tuotu esille erilaisia selityksiä, joiden avulla avoinna ole-
vien työpaikkojen täyttymisen, ts. kohtaannon tehokkuutta on pyritty selittämään 
(ks. esim. UKCES 2010; Petrongolo & Pissarides 2001). Pohjautuen tähän kirjallisuu-
teen Ilmakunnas ym. (2013) listaavat raportissaan selitystekijät seuraavasti: 

1) Työttömien ja avoimien työpaikkojen ammatillinen yhteensopivuus: Esimerkiksi 
Suomen 1990-luvun laman jälkeisessä tilanteessa avoimet työpaikat (mm. uudet 
IT-alan työpaikat) poikkesivat hyvin paljon lamassa työttömäksi joutuneiden am-
mattirakenteesta (mm. rakennusala). 

2) Liikkuvuus: Työnhakijat ja avoimet työpaikat eivät useinkaan sijaitse samalla 
paikkakunnalla. Työmarkkinoiden pullonkaulat ovat usein seurausta asuntomark-
kinoiden ja liikenneyhteyksien asettamista rajoituksista. 

3) Informaation saanti: Tehokkaan kohtaannon edellytyksenä on se, että työtön 
työnhakija saa tiedot avoimista työpaikoista nopeasti ja edullisesti ja vastaavas-
ti myös yritykset saavat tietoa työnhakijoista. Julkisen työnvälityksen rooli on 
useimmissa ammateissa olennainen. Käytännössä avoinna olevien työpaikkojen 
täyttyminen riippuu aina myös työmarkkinoiden rakennetekijöistä, vaikka teoria 
ei suoraan anna niistä tyhjentävää listaa. Tässä teoriassa U/V-suhde ja työpaik-
kojen täyttymisen nopeus nousevat esiin olennaisena työmarkkinoiden kireyden 
mittarina. 
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4) Palkanmuodostus: Osa työnantajista voi maksaa vallitsevaa markkinapalkkaa 
korkeampia palkkoja houkutellakseen parhaita työnhakijoita ja vähentääkseen 
työntekijöiden vaihtuvuutta. Vastaavasti osa työnantajista on tähän haluton tai 
kykenemätön, jos esimerkiksi kilpailutus on painanut heidän katteensa minimiin. 
Viimeksi mainitut kokevat tässä tilanteessa rekrytointiongelmia.  

5) Palkkatarjousten ja ns. kynnyspalkkojen suhde (kannustimet): Työttömyyslou-
kun riski on olemassa erityisesti matalapalkkaisissa ja osa-aikaisissa työtehtävissä 
(Suomessa erityisesti korkeiden asumiskustannusten vuoksi). 

6) Suuri työntekijöiden vaihtuvuus alalla: Kun työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, 
rekrytointeja tarvitaan enemmän samalla työllisyyden nettomäärällä. Tämä kas-
vattaa rekrytointikustannuksia ja usein myös rekrytointiongelmia. 

7) Työnantajakuvat: Jos markkinoilla on sekä "hyvämaineisia" että "huonomainei-
sia" työnantajia, tehokkuus kärsii. Hakemukset ohjautuvat ensin mainittuihin 
tungokseen asti, kun taas monet paikat jäävät kokonaan täyttämättä viimeksi 
mainituista.

3. TYÖVOIMAPULAN JA 

TYÖVOIMAKAPEIKKOJEN MITTAREITA

Kuten edellä tuotiin esille, työvoimapula on käsitteenä monimuotoinen. Tämä on heijas-
tunut myös työvoimapulan kvantitatiiviseen arviointiin ja työvoimapulaa onkin kuvattu 
useilla eri mittareilla. (Ilmakunnas ym. 2013). Sekä työvoimapulan että työvoimakapeik-
kojen mittaamisessa on voitu hyödyntää sekä tilastollisia indikaattoreita että laadul-
lisiin arvioihin perustuvia indikaattoreita. Seuraavassa kuvataan lyhyesti indikaattorit, 
joita tässä tutkimuksessa hyödynnetään sekä aggregaattitason työvoimapulan ku-
vaamisessa että tarkempaan tarkasteluun valittujen ammattiryhmien työvoimapulan 
ja työvoimakapeikkojen kuvaamisessa. 

Aggregaattitason työvoiman kohtaantoa kuvaamaan käytämme Beverige-käyrää 
(Blanchard and Diamond 1989). Beveridge-käyrä kuvaa työttömyysasteen ja avoimi-
en työpaikkojen asteen välistä suhdetta. Käyrällä työttömyysaste esitetään vaaka-ak-
selilla ja avoimien työpaikkojen aste pystyakselilla. Kun Beveridge-käyrä siirtyy ylös ja 
oikealle, työttömyys ja avoimien työpaikkojen määrä kasvavat samanaikaisesti, mikä 
viittaa työmarkkinoiden kohtaannon heikkenemiseen. Myös työpaikkojen lopettami-
sen yleistymisellä on vastaava vaikutus Beveridge-käyrän asemaan (Sinko ja Vihriälä 
2007). Kun työttömyysaste nousee ja avoimien työpaikkojen aste laskee, liikkuu käyrä 
oikealle alaviistoon, jolloin kyse on kysyntälamasta. Kun työttömyysaste laskee ja va-
kanssiaste samanaikaisesti nousee, liikkuu käyrä vasemmalle yläviistoon, jolloin kyse 
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on työvoimapulasta. (Kauhanen ym. 2018). Käyrää pitkin liikkuminen on siis tyypillisesti 
tulkittu kuvaavan suhdanneluontoista työmarkkinadynamiikkaa. Sen sijaan Beveridge-
käyrän siirtymisten on tulkittu heijastavan muutoksia työmarkkinoiden kohtaannon 
tehokkuudessa tai rakenteellisia muutoksia työttömyys-avoimet työpaikat-suhteessa 
(Bonthuis et al. 2013).  Työmarkkinoilla, joilla avoimet työpaikat täytetään nopeasti, 
Beveridge-käyrät ovat yleensä matalampia ja lähempänä origoa.

Beveridge-käyrän lisäksi on useita muita tilastollisia indikaattoreita, joita käytetään 
kuvaamaan työmarkkinoiden tilaa. Työmarkkinoiden kireyden indikaattorina käyte-
tään yleisesti V/U-suhdetta eli avointen työpaikkojen lukumäärää suhteessa työttömiin 
työnhakijoihin. Mitä matalampi tämä suhdeluku on, sitä helpompaa yrityksillä on löytää 
työntekijöitä, sillä työnhakijoita on runsaasti yhtä avointa työpaikkaa kohti (Tukuseto 
6/2017). Samalla kuitenkin työttömien työnhakijoiden työnsaantimahdollisuudet ovat 
heikommat, kun avointa työpaikkaa kohden on suuri joukko työnhakijoita. Avointen 
työpaikkojen ja hakijoiden kohtaamisesta kertoo myös avoinna olevien työpaikkojen 
keskimääräinen kesto sekä täyttyneiden työpaikkojen keskimääräinen kesto.

Näiden 'objektiivisten' tilastollisten indikaattoreiden ohella työvoimapulan ja työ-
voimakapeikkojen kuvauksissa hyödynnetään laadullisiin arvioihin perustuvia tietoja 
työvoimapulasta ja työvoimakapeikoista. Nämä laadullisiin arvioihin perustuvat tiedot 
saadaan työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemista ammattibarometreista sekä Tilas-
tokeskuksen toimipaikkahaastatteluihin pohjatuvista avoimet työpaikat -tilastosta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee kaksi kertaa vuodessa (syyskuussa ja maalis-
kuussa) arvion noin 200 ammatin kysyntänäkymistä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
tasapainon kehityksestä tulevan kuuden kuukauden aikana. Ammattien työmarkkina-
näkymien arvion tekevät TE-toimistojen virkailijat asiantuntemukseensa perustuen. Ar-
vion pohjana ovat työnantajilta ja työnhakijoilta haastattelujen ja työnantajakäyntien 
kautta saadut tiedot sekä mm. barometrien ja seurantajärjestelmien tiedot. Ammatti-
barometri palvelee ennen kaikkea alueellisten työmarkkinoiden seurantaa ja erityisesti 
työvoiman paikallista saatavuutta. TE-toimistojen arvioiden perusteella luodaan kai-
kille ELY-keskuksille omat arviot ja yhteenvetona kaikkien viidentoista ELY-keskuksen 
arvioista johdetaan koko maan kattava arvio työmarkkinoiden kehityksestä.

Tilastokeskuksen neljännesvuosittain julkistettava avoimet työpaikat -tilasto pe-
rustuu otospohjaiseen kyselytutkimukseen toimipaikoille avoimista työpaikoista Suo-
messa. Otoskoko on neljännesvuositasolla 2 500 toimipaikkaa ja vuositasolla 10 000 
toimipaikkaa ja mukana ovat kaikki avoimet työpaikat hakukanavasta riippumatta.  
Tulokset kuvastavat työvoiman kysyntää ja siinä tapahtuneita muutoksia työnantajan 
näkökulmasta tarkasteltuna. Tilastossa saadaan sekä neljännesvuositaista että vuosit-
taista tietoa avoimista työpaikoista toimipaikan koon, toimialan, työnantajasektorin ja 
suuralueen mukaan. Tilasto sisältää tietoa työsuhteen tyypistä (työsuhteen pysyvyys/
kokoaikaisuus) sekä vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrästä. Kysely tuottaa myös 
tietoa työnantajien näkemyksistä rekrytointivaikeuksien syistä.

Edellä esitettyjen indikaattoreiden ohella työvoimapula- ja työvoimakapeikkoja kä-
sitteleviä tarkasteluja täydennetään palkkatason muutosten tarkasteluilla. Tämä mittari 
liittyy palkkatasoon ja sen muutoksiin. Tämä kategoria ottaa huomioon talousteoreet-
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tisen käsityksen siitä, että työn kysynnän lisääntyessä tai työn tarjonnan vähentyes-
sä alalla tulisi näkyä palkkapaineita ylöspäin. Tämä mittari on objektiivinen, vaikka on 
otettava huomioon, että palkkojen muutokset eivät ainakaan lyhyellä aikavälillä seuraa 
pelkästään markkinoiden signaaleja.

Työvoimapulaa kuvaamaan on käytetty moninaisia mittareita myös kansainväli-
sesti. Yksi hyvä esimerkki mittaristosta on Britannian Migration Advisory Committeen 
(MAC) kehittämä mittaristo kuvaamaan työvoiman tarvetta eri aloilla. Mittariston etuna 
voi pitää sitä, että se rakentuu tilastollisten indikaattoreiden pohjalle. Yhteensä indi-
kaattoreita on 12 ja ne on luokiteltu kolmeen eri kategoriaan.  Ensimmäisen kategorian 
muuttujat sisältävät osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä indikaattoreita, kuten 
avointen työpaikkojen avoimena olon keskimääräiseen keston sekä ammattikohtai-
sen V/U-suhteen.

Toinen kategoria liittyy palkkapaineen mittareihin kuten alan palkkatasoon ja sen 
muutoksiin. Tämä kategoria ottaa huomioon talousteoreettisen käsityksen siitä, että 
työn kysynnän lisääntyessä tai työn tarjonnan vähentyessä alalla tulisi näkyä palkka-
paineita ylöspäin. Tämä mittari on objektiivinen, vaikka on otettava huomioon, että 
palkkojen muutokset eivät ainakaan lyhyellä aikavälillä seuraa pelkästään markkinoi-
den signaaleja.

Kolmas kategoria sisältää laajempia työmarkkinoiden tilaa kuvaavia mittareita ku-
ten työllisyyden, työttömyyden ja tehtyjen työtuntien muutoksen sekä alle vuoden 
kestäneidentyösuhteiden absoluuttisen muutoksen. Tämä viimeinen indikaattori kuvaa 
työpaikkojen vaihtuvuutta ja on mukana siitä syystä, että vaihtuvuus vaikuttaa työ työ-
paikkojen täyttönopeuteen. Jos avoimia työpaikkoja on runsaasti, mutta vaihtuvuus-
kin on suurta, työpaikkojen täyttö ei välttämättä kestä kauan (Ilmakunnas ym. 2013).

4. TYÖVOIMAPULA JA 

TYÖVOIMAKAPEIKOT – KAIKKI ALAT JA 

VALITUT AMMATTIRYHMÄT

Seuraavassa käydään tarkemmin läpi, miltä työvoimapula ja työvoimakapeikot näyt-
tävät edellisessä luvussa esitetyillä mittareilla mitattuna kaikilla aloilla yhteensä ja tar-
kempaan tarkasteluun valituissa ammattiryhmissä. Mielenkiintoinen kysymys on myös 
se, antavatko eri mittarit samanlaisen kuvan tilanteesta.

Työvoimakapeikkojen tarkempi ammattiryhmittäinen tarkastelu tilastollisten mitta-
reiden osalta tehdään hyödyntämällä TEM:n työnvälitystilaston aineistoja. TEM:n työn-
välitysrekisteriin ilmoitetuista avoimista paikoista ja rekisteröidystä työttömyydestä 
saadaan kuukausittaista tietoa mm. tarkalla alue- ja ammattitasolla. On kuitenkin tärkeä 
ottaa huomioon, että kaikki avoimet työpaikat eivät näy työnvälitysaineistossa, vaan 
julkisessa työnvälityksessä osuus avoimissa työpaikoissa on vaihdellut 40 prosentista 
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60 prosenttiin (Kauhanen ym. 2018)1. Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilasto ku-
vaa koko Suomen avointen työpaikkojen määrää kunakin viiteajankohtana, mutta se 
ei kuitenkaan sovellu tarkkoihin ammattikohtaisiin tarkasteluihin. 

Tärkeä kysymys on myös se, antavatko TEM:n ja Tilastokeskuksen avoimia työpaik-
koja kuvaavien tilastojen erilaisuudesta huolimatta samankaltaisen kuvan avoimien työ-
paikkojen kokonaismäärän kehityksestä. Walleniuksen (2016) mukaan erilaisuudesta 
huolimatta tilastot antavat varsin samanlaisen kuvan avoimien työpaikkojen kokonais-
määrän kehityksestä. Myös kokonaismäärät ovat melko lähellä toisiaan. Vuonna 2019 
avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston mukaan keski-
määrin noin 50 000, kun TEM:n työnvälitystilastossa vastaavien vertailuajankohtien 
keskiarvo oli noin 63 6002.

Beveridge-käyrä Suomessa 1989–2019

Beveridge-käyrällä voidaan tarkastella työttömien ja avoimien työpaikkojen suhdetta. 
Avointen työpaikkojen aste on esitetty pystyakselilla ja vaaka-akselilla on työttömyys-
aste. Siirtyminen käyrällä kohti oikeaa alanurkkaa indikoi taantumasta, jolloin työttö-
mien määrä on korkea, mutta avoimia työpaikkoja on vain vähän. Vasenta ylänurkkaa 
kohti siirrytään etenkin noususuhdanteessa. Silloin avoimia työpaikkoja on paljon työt-
tömien määrään nähden. Jos Beveridge-käyrä siirtyy kohti oikeaa ylänurkkaa, vallitsee 
tilanne, jossa sekä avoimia työpaikkoja että työttömiä on runsaasti. Tällöin on kyse var-
sinaisesta kohtaanto-ongelmasta: työttömät eivät jostain syystä sovi avoinna oleviin 
työpaikkoihin. Syynä voi olla esimerkiksi työpaikan sijainti tai ammattitaitoisen työvoi-
man puute. Beveridge-käyrä voi siirtyä oikealle, jos työvoiman ulkopuolelta siirrytään 
työttömiksi työnhakijoiksi.

Kuvio 1 on kuvattu Beveridge-käyrä Suomessa vuodesta 1989 vuoteen 2019. Aineis-
tossa on katkos vuoden 2006 kohdalla, aikaisempia lukuja ei ole päivitetty. Avoimien 
työpaikkojen aste on laskettu kaavalla: TEM:n avoimet työpaikat / (Tilastokeskuksen 
työlliset + TEM:n avoimet työpaikat). Vuosikeskiarvot on laskettu kuukausittaisista 
tiedoista. Työttömyysaste on Tilastokeskuksen vuosikeskiarvo ja siinä mukana ovat 
15-74-vuotiaat. Työllisiin on laskettu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 15-74-vuo-
tiaat työlliset.

Kuviossa 1 nähdään, että avoimien työpaikkojen suhde oli 2010-luvun loppupuo-
lella korkeammalla kuin kolmeenkymmeneen vuoteen. Vuoden 2019 työttömyysaste 
(6,7 %) ei kuitenkaan vielä hätyytellyt kahdeksankymmentäluvun lopun parin prosen-

1 Larjan (2019) TK:n tomipaikkahaastatteluaineistoon perustuvien analyysien mukaan työnantajat käyt-
tävät eri kanavia rekrytointeihin. Käytetyin työvoiman hankintakanava oli vuonna 2018 sisäinen rekry-
tointi. TE-toimiston palveluita käytettiin 45 % ja lähes saman verran kontaktoitiin entisiä työntekijöitä. 
Keskimäärin työnantaja käyttää 2,7 rekrytointikanavaa yhtä avointa paikkaa kohti. Toimialoista TE-
toimiston palveluita käyttivät eniten sosiaali- ja terveysala sekä majoitus- ja ravitsemisala.
2  Avointen työpaikkojen suurta määrää työnvälitystilastossa selittävät osin avoimet työpaikat -tilaston 
ulkopuolelle rajatut työpaikat, kuten lyhyet sijaisuudet ja ulkomailla sijaitsevat avoimet työpaikat. On 
mahdollista, että työnvälitystilaston aineistossa yritys voi ilmoittaa saman työpaikan usean eri TE-
toimiston kautta (vaikka näin ei pitäisi tehdä) ja osa työpaikoista näkyy useammin kuin kerran. Samoin 
moninkertaisen kirjauksen riski on olemassa, jos usea työnvälitystoimintaa harjoittava yritys hakee 
työntekijöitä samaan työpaikkaan. (Wallenius, 2016).
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tin työttömyysastetta. Kuviossa 1 erottuu selvästi, miten Beveridge-käyrä lähti voi-
makkaaseen kiertoon kohti ylänurkkaa, pois supusta, missä se teki ympyrää pitkään. 
Vaikka käyrä lähestyi yläreunaa, ei kyse silti ollut koko maan tasolla työvoimapulasta, 
sillä työttömyys oli vielä lähes seitsemän prosenttia. Tarkempi ala- ja aluekohtainen 
tarkastelu voi paljastaa alakohtaisia tai paikallisia työvoimakapeikkoja.

Työttömien ja avoimien työpaikkojen suhde

Työmarkkinoiden kireyden indikaattorina käytetään yleisesti V/U-suhdetta eli avointen 
työpaikkojen lukumäärää suhteessa työttömiin työnhakijoihin. Mitä matalampi tämä 
suhdeluku on, sitä helpompaa yrityksillä on löytää työntekijöitä, koska työnhakijoita 
on runsaasti yhtä avointa työpaikkaa kohti (Tukuseto 6/2017). Kun avoimista paikois-
ta kilpailee suuri joukko työnhakijoita, työttömien työnhakijoiden työnsaantimahdol-
lisuudet heikkenevät. (Kauhanen ym. 2018).

Vuonna 2019 avoimia työpaikkoja oli TEM:n työnvälitystilaston mukaan keskimäärin 
62 909 ja työttömiä työnhakijoita oli 240 280. Avointen työpaikkojen suhde työttö-
miin työnhakijoihin (V/U) on koko maan tasolla ollut kasvussa vuoden 2016 loppu-
puolelta lähtien.

Kuvio 1. Beveridge-käyrä, jossa kuvattuna avoimien työpaikkojen aste ja työttömyysaste. Aineistos-
sa katkos vuoden 2006 kohdalla. Avoimien työpaikkojen aste = TEM:n avoimet työpaikat / (Tilasto-
keskuksen työlliset + TEM:n avoimet työpaikat). (TEM, Tilastokeskus, omat laskelmat.) 
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Kuvio 2. V/U-suhteen trendi 2006–2019 (TEM, omat laskelmat).

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

KAIKKI

2006 2007 2008 20102009 2011 2016 2017 2018 20192015201420132012

V/U-suhteen kehitys on seurannut yleistä taloustilannetta. Kuviossa on esitetty 
trendisarja vuodesta 2006 vuoden 2019 loppuun asti (Kuvio 2). Alimmillaan vakans-
sien ja työttömien suhde oli vuonna 2009, jolloin se vajosi jopa tasolle 0,09, ts. yhtä 
työtöntä työnhakijaa kohti oli 0,09 avointa työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja oli taan-
tumassa vain vähän työttömien määrään nähden. Talouskasvun vauhdittuessa myös 
avointen työpaikkojen määrä kasvaa. Vuoden 2019 lopussa V/U-suhteen trendiluku oli 
korkeimmillaan tarkasteluajanjaksolla (0,29) eli yhtä työtöntä kohti oli noin 0,3 työpaik-
kaa. Vaikka suhde on ollut nousussa, työttömiä työnhakijoita on vielä monikertainen 
määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin. Tämä viittaisi siihen, että aggregaattitasolla 
ei edelleenkään voida puhua kovin kireistä työmarkkinoista.

Avoimien työpaikkojen avoinnaolon kesto 

Työmarkkinoiden kohtaantoa aggregaattitasolla voidaan arvioida myös tarkastelemalla 
avoinna olevien työpaikkojen avoinna olon kestoa. Jos on vaikeuksia täyttää avoinna 
olevia työpaikkoja, näiden vaikeuksien tulisi näkyä avoinnaolon keston pidentymisenä. 
Avoinna olon keston tulisi lyhentyä, kun rekrytointivaikeudet helpottuvat. 

Avoimien työpaikkojen avoinnaolon keskimääräinen kesto kuukauden lopussa on 
esitetty Kuviossa 3. Kuviossa on mukana avoimien työpaikkojen avoinnaolon keston 
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Kuvio 3. Avoimien työpaikkojen avoinnaolon kesto keskimäärin (TEM, omat laskelmat).

Kuvio 4. Täytettyjen työpaikkojen avoinnaolon kesto keskimäärin kuukauden aikana  
(TEM, omat laskelmat).
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trendi sekä kausitasoittamaton aikasarja. Kun työmarkkinat ovat kireät, työpaikkojen 
täyttäminen saattaa kestää kauemmin. Vuoden 2019 lopussa avoin työpaikka oli ollut 
auki keskimäärin 71 päivää. Avoinnaolon keston perusteella työmarkkinat ovat kiristy-
neet vuodesta 2017 alkaen.

Täytettyjen työpaikkojen avoinna olon keskimääräinen kesto kuun aikana on esi-
tetty Kuviossa 4. Kestosta on esitetty trendisarja sekä alkuperäinen kuukausittainen 
aikasarja. Täytettyjen työpaikkojen avoinnaolon kesto nousi tasaisesti vuodesta 2010 
vuoteen 2018, ja kääntyi sitten laskuun. Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon kesto 
vuonna 2019 oli keskimäärin 47 vuorokautta, mikä on kuusi vuorokautta vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2019 lopussa täytetyn työpaikan täyttäminen kesti 
noin 46 päivää. Alimmillaan, noin 19 päivää, kesto oli vuonna 2010.

Työttömien suhde avoimiin työpaikkoihin maakunnissa

Vaihtoehtoinen tapa V/U-suhteelle on tarkastella U/V-suhdetta eli työttömien suhdetta 
avoimiin työpaikkoihin. U/V-suhdeluku kertoo, kuinka monta hakijaa yhtä työpaikkaa 
kohti on keskimäärin. Mitä suurempi suhdeluku on, sitä kireämmät ovat työmarkkinat 
ovat työttömien näkökulmasta eli työttömiä on enemmän suhteessa avoimiin työpaik-
koihin. Kauhanen ym. 2018 tapaan luokittelemme ammatit karkeasti U/V-suhteen pe-
rusteella niin, että saatavuusongelmat ovat yleisiä, jos U/V-suhde on alle kaksi. Kun 
U/V-suhdeluku on 2-5, työmarkkinat ovat tasapainossa. Jos suhdeluku on yli viisi, am-
matista on ylitarjontaa. Vuonna 2019 U/V-suhdeluku oli Suomessa keskimäärin 3,8, 
mikä viittaa keskimäärin tasapainoisiin työmarkkinoihin. 

Kuviossa 5 on esitetty U/V-suhteet maakunnittain vuonna 2019. Avoimet työpai-
kat ja työttömät on laskettu vuosikeskiarvona TEM:n kuukausitilastosta. Korkeimmat 
U/V-suhteet ovat Pohjois-Karjalassa (7,3), Etelä-Karjalassa (6,7) ja Kymenlaaksossa 
(7,3). Näissä maakunnissa työttömiä on paljon verrattuna avointen työpaikkojen mää-
rään. Kireimmät työmarkkinat työnantajan näkökulmasta ovat Pohjanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla, missä työttömiä on yhtä avointa työpaikkaa kohden enää alle kolme. 
Uudellamaalla U/V-suhdeluku oli keskimäärin 3,5.

Avoimet työpaikat -tilaston antama kuva 
työvoimapulasta

Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilasto perustuu otospohjaiseen kyselytutkimuk-
seen toimipaikoille avoimista työpaikoista Suomessa. Otoskoko on neljännesvuositasolla 
2 500 toimipaikkaa ja vuositasolla 10 000 toimipaikkaa ja mukana ovat kaikki avoimet 
työpaikat hakukanavasta riippumatta.  Tulokset kuvastavat työvoiman kysyntää ja siinä 
tapahtuneita muutoksia työnantajan näkökulmasta tarkasteltuna. Kyselyssä toimipai-
koilta kysytään avoimien työpaikkojen määrää, osa-aikaisten ja määräaikaisten tehtävi-
en määrää sekä vaikeasti täytettävien avoimien työpaikkojen määrää. Ryhmät eivät ole 
toisiaan poissulkevia. Vaikeasti täytettävä työpaikka on työpaikka, jonka täyttämisessä 
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Kuvio 5. Työttömien (U) suhde avoimiin työpaikkoihin (V) maakunnittain keskimäärin vuonna 2019. 
Koko maan keskiarvo oli 3,8. (Lähde: TEM, Tilastokeskus).
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työnantaja on omasta mielestään kokenut vaikeuksia aktiivisista yrityksistä huolimatta. 
Työpaikkaan on voitu löytää lopulta työntekijä tai se on jäänyt kokonaan täyttämättä.

Avoimet työpaikat -tilaston mukaan avoimia työpaikkoja oli vuonna 2019 keski-
määrin 50 000. Määrä oli suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018, jolloin avoimia 
työpaikkoja oli 49 400. Heikomman talouskasvun aikaan vuosina 2013–2015 avoimia 
työpaikkoja oli vuositasolla keskimäärin noin 29 000.

Yli puolet avoimista työpaikoista vuonna 2019 oli sellaisia, joilla ei ollut hoitajaa. 
Kyseessä saattoi olla täysin uusi tehtävä, tehtävä, jota kukaan ei hoida tilastoinnin 
ajankohtana tai jota muut työntekijät hoitavat oman tehtävänsä ohella. Osa-aikaisia 
työtehtäviä avoimista työpaikoista oli vuonna 2019 keskimäärin 16,6 prosenttia. Mää-
räaikaisia työtehtäviä oli noin 35 prosenttia avoimista tehtävistä3. Määräaikaisten työ-
paikkojen kohdalla on hyvä muistaa, että avoimet työpaikat -tilastosta on rajattu alle 
kuukauden kestävät työsuhteet tilaston ulkopuolelle. Avoimien osa- ja määräaikaisten 
työpaikkojen osuudet avoimista työpaikoista vuodesta 2013 vuoteen 2019 on esitetty 
Kuviossa 6. Suurimmat muutokset suhteessa ovat tapahtuneet vuoden aikana, eivät 
vuosien välillä. Määräaikaisia työpaikkoja on enemmän tarjolla ensimmäisen puolen vuo-
den aikana ja vähemmän loppuvuodesta. Alkuvuodesta yritykset hakevat kesätyönteki-
jöitä. Vaihtelu osa-aikaisten suhteessa on vähäisempää, eikä yhtä selkeästi kausittaista.

Kuvio 6. Osa- ja määräaikaisten työpaikkojen osuus avoimista työpaikoista  
(Tilastokeskus, Avoimet työpaikat -tilasto).

3 Työnvälitystilaston tilastoissa vuonna 2019 keskimäärin noin 52 prosentilla avoimista työpaikoista työn 
kesto oli korkeintaan vuoden, mutta työnvälitystilaston avoimissa työpaikoissa on mukana myös alle 
kuukauden kestävät avoimet työpaikat.
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Kuvio 7. Vaikeasti täytettävien työpaikkojen osuus avoimista työpaikoista 2013Q1–2019Q4  
(Tilastokeskus, Avoimet työpaikat -tilasto).

Kuvio 8. Avoimet työpaikat toimialoittain v. 2013–2019 (Tilastokeskus, Avoimet työpaikat -tilasto).
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Vaikeasti täytettävien työpaikkojen osuus avoimista paikoista on toimipaikoille teh-
tyjen haastattelujen mukaan kasvanut (Kuvio 7). Vuonna 2019, vaikeasti täytettävik-
si työpaikoiksi arvioitiin 56 prosenttia avoimista tehtävistä. Jopa yli puolet avoimista 
työpaikoista arvioidaan vaikeasti täytettäviksi. Arvio perustuu haastateltujen työnan-
tajien subjektiiviseen kokemukseen työpaikan täyttämisvaikeudesta. Vaikeasti täytet-
tävien työpaikkojen määrän kasvu voi siten johtua todellisista rekrytointivaikeuksista 
tai työnantajien odotusten yhteensopimattomuudesta tarjolla olevien työntekijöiden 
ominaisuuksien suhteen. Kuvio 7 kuvaa hyvin myös kausivaihtelua avoimissa työpai-
koissa; työpaikkoja on auki erityisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuvio 8 kuvaa avoimien työpaikkojen jakautumista toimialoittain. Maa-, metsä-, 
ja kalataloudessa on ollut määrällisesti vähiten avoimia työpaikkoja, mutta niidenkin 
määrä oli loivassa kasvussa. Tässä tutkimuksessa tarkastellut ammattiryhmät sijoittuvat 
eri toimialoille. Teollisuuden avointen työpaikkojen määrä on laskenut vuodesta 2017, 
jolloin se oli korkeimmillaan. Vuonna 2019 avoimia teollisuuden työpaikkoja oli 6 200. 
Rakentamisen työpaikat ovat olleet nousussa, vaikka vuonna 2019 avointen työpaikko-
jen määrä laski hieman edellisvuodesta. Eniten avoimia työpaikkoja on palvelualoilla: 
kauppa, kuljetus- ja varastointi sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Näillä aloille 
avoimien työpaikkojen määrä oli jyrkässä nousussa vuodesta 2014 vuoteen 2018, jol-
loin avoimia työpaikkoja oli 12 900. Vuonna 2019 määrä kääntyi loivaan laskuun. Jul-
kisen hallinnon, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden avointen työpaikkojen 
määrä on ollut nousussa vuodesta 2016 lähtien. Vuonna 2019 tälle alalle oli toiseksi 
eniten avoimia työpaikkoja.

Ammattibarometrin antama kuva työvoimapulasta 

Ammattibarometri on työ- ja elinkeinoministeriön kaksi kertaa vuodessa toteutettava 
arvio noin 200 ammatin kysyntänäkymistä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasa-
painon kehityksestä tulevan kuuden kuukauden aikana. Ammattibarometrin arviot jul-
kaistaan netissä ja arvioita on saatavilla koko maan tarkkuudelta aina seutukuntatasolle. 
Ammattibarometri arvioi nelinumeroisen ammattiluokituksen tarkkuudella 200 amma-
tin työmarkkinatilannetta. Ammattibarometri perustuu TE-toimistojen työntekijöiden 
subjektiivisiin arvioihin työvoimapulasta. Arvioinneissaan TE-toimistot vastaavat kysy-
myksiin miten eri ammattien kysynnän arvioidaan kehittyvän seuraavan 6 kuukauden 
aikana ja millainen on eri ammattien työmarkkinatilanne seuraavan kuuden kuukau-
den aikana. Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikko-
jen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. 

Uusimmassa Ammattibarometrissa (1/2020, julkaistu maaliskuussa 2020, ennen 
koronavirusepidemiaa) on arvioitu seuraavan puolen vuoden työvoiman kysyntänä-
kymiä ja kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä. TOP 15-pula-ammattien joukossa 
on viisi ammattiryhmää, joista ammattibarometrin mukaan on suurta pulaa osaavista 
ammattilaisista (Taulukko 1). Siihen kuuluvat kuulontutkijat, puheterapeutit, sosiaalityön 
erityisasiantuntijat, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, lastentarhaopettajat ja toimis-
to- ja laitossiivoojat. Pulaa on myös lähihoitajista, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten 
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Taulukko 1. Ammattibarometri 1/2020 arvio TOP 15 pula-ammateista koko maassa ja 
Uudellamaalla. (Ammattibarometri.)

myyjistä, kotiapulaisista ja -siivoojista, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, myyntie-
dustajista sekä kodinhoitajista (kotipalvelutoiminta). Koko Suomen tasolla TOP 15-lis-
talla on paljon erilaisista sosiaali- ja terveysalan ammatteja listattuina pula-ammatteina. 
Uudenmaan arvio vastaa hyvin koko Suomen arviota, mutta Uudellamaalla on paljon 
pulaa myös kääntäjistä, tulkeista ja muista kielitietäjistä, kiinteistönhuollon työnteki-
jöistä ja puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä. Ammattien tarpeet vaihtele-
vat jonkin verran alueittain, mutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tarve näkyy 
kaikkialla Suomessa.

Palkkakehitys

Palkkakehityksen tarkastelu on olennainen mittari työmarkkinoiden kohtaannolle. 
Taloustieteen teorian mukaan palkat nousevat, kun työvoimasta on pulaa. Palkkojen 
nousu houkuttelee työmarkkinoille työntekijöitä, joilla on korkeampi reservaatiopalk-

Koko Suomi Uusimaa

Kuulontutkijat ja puheterapeutit Lastentarhanopettajat
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Lastentarhanopettajat Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Toimisto- ja laitossiivoojat ym.

Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Kiinteistöhuollon työntekijät

Yleislääkärit Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät

Lähihoitajat Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät

Ylilääkärit ja erikoislääkärit Kotiapulaiset ja -siivoojat

Psykologit Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Yleislääkärit

Kotiapulaiset ja -siivoojat Psykologit

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Lähihoitajat

Myyntiedustajat Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)

Erityisopettajat Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Tarjoilijat

PALJON PULAA HAKIJOISTA PULAA HAKIJOISTA
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Kuvio 9. Kokoaikaisten palkansaajien mediaanikuukausiansiot, kuluttajahintaindeksi ja ansiotasoin-
deksi. 2015=100. (Tilastokeskus.)
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ka. Työvoiman tarjonta kasvaa ja työn kysyntä ja tarjonta kohtaavat uudessa tasapai-
nossa. Työvoimapulaa tarkasteltaessa on hyvä katsoa myös palkkakehitystä: ovatko 
palkat nousseet pula-aloilla ja helpottaneet työvoiman saatavuutta?

Kokoaikaisten palkansaajien mediaanikuukausipalkkojen indeksin kehitys vuo-
desta 2015 vuoteen 2018 on kuvattu Kuviossa 9. Tilastossa kokoaikaisiksi määritellään 
työsuhteet, joissa viikkotyöaika on yli 90 prosenttia kyseisen alan yleisestä työajasta. 
Kuviossa 9 on esitetty myös ansiotasoindeksi kaikille palkansaajille ja kuluttajahinta-
indeksi. Indeksin perusvuosi on 2015. Kolmessa vuodessa nimelliset palkat nousivat 
noin 4 prosenttia.

Kauhanen ym. (2018) mukaan on vahvoja viitteitä siitä, että jatkavien työntekijöi-
den palkkaliukumat reagoivat voimakkaasti työmarkkinoiden kysynnän (ja ehkä myös 
tarjonnan) muutoksiin. Siten myös palkkaliukuma voisi olla hyvä indikaattori tunnistet-
taessa ammatti- ja aluekohtaisia työvoimakapeikkoja.

Työvoimapula ja työvoimakapeikot valituissa 
ammattiryhmissä

Tässä kappaleessa käydään läpi kahdentoista valitun ammattiryhmän työn kysyntää 
ja tarjontaa keskeisten mittareiden avulla. Lisäksi tarkastellaan erikseen kokkeja ja 
postinjakajia samoilla mittareilla. Ammattiryhmien tarkastelussa hyödynnetään V/U-
suhteen trendin kehitystä, alueellisia eroja U/V-suhteissa, työpaikkojen avoinnaolon 
kestoa, palkkakehitystä sekä Ammattibarometrin arvioita. 

V/U-suhteen trendin kehitys on esitetty ammattiryhmittäin tammikuusta 2006 jou-
lukuuhun 2019. Ammattiryhmän trendin lisäksi kuvioissa on vertailuna kaikkien am-
mattien keskimääräinen V/U-suhde. Ammattiryhmien vuoden 2019 keskimääräiset 
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4 Tuntiansioiden kehityksen sijaan tässä tarkastellaan kuukausipalkkojen kehitystä, joka on saatavissa 
vain kokoaikaisille palkansaajille. Tämä johtuu siitä, että Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston tuntian-
siotiedoissa on katkos vuonna 2018 tuntiansiolaskennassa tapahtuneesta muutoksesta johtuen.

U/V-suhteet maakunnittain on esitetty karttakuvina. Vaalea väri kuvaa U/V-suhdelukua, 
jonka arvo on alle 2 ja tummin sävy U/V-suhdelukua, jonka arvo on yli 5. Avoinna ole-
van työpaikan avoinnaolon keskimääräinen kesto kuun lopussa on esitetty trendisarja-
na tammikuusta 2006 joulukuuhun 2019. Trendisarjan taustalla on kausitasoittamaton 
avoinnaolon kesto. Tarkempi kuvaus avoinnaolon kestosta maakunnittain vuonna 2019 
on esitetty Liittessä 1. Lisäksi vuonna 2019 kuukauden aikana täyttyneiden työpaikko-
jen avoinnaolon kestot on esitetty Liitteessä 2.

Ammattiryhmän palkkakehitystä kuvataan kokoaikaisten palkansaajien mediaa-
nikuukausipalkkojen kehityksellä (2015=100)4. Osassa ammattiryhmistä kokoaikaiset 
työsuhteet ovat yleisempiä kuin toisissa, joten palkkakehityksen kattavuus vaihtelee 
ammattiryhmittäin. Tilastoihin perustuvien mittareiden lisäksi tarkastellaan lyhyesti 
Ammattibarometrin (1/2020) arviota työmarkkinoiden tasapainosta ammattiryhmit-
täin. Maakuntien välillä on eroja eri alojen avoimien työpaikkojen määrissä. Avoimien 
työpaikkojen määrä keskimäärin maakunnittain kuun lopussa vuonna 2019 on esitet-
ty Liitteessä 3.
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Kuvio 10. Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12  
(TEM, omat laskelmat).
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Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat

Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoita (33) ovat esimerkiksi arvioitsijat ja vahinko-
tarkastajat, myyntiedustajat, huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät, johdon sihteerit ja 
osastosihteerit, kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät sekä kirjanpidon ja laskennan asian-
tuntijat. Näillä ammateilla on erilaiset työmarkkinatilanteet. Liike-elämän ja hallinnon 
asiantuntijoiden V/U-suhdeluku on hieman korkeampi kuin muilla aloilla keskimäärin 
(Kuvio 10). Sen perusteella työttömiä työnhakijoita on keskimääräistä vähemmän yhtä 
avointa työpaikkaa kohden. Vuoden 2019 lopussa V/U-suhde oli 0,5 eli keskimääräistä 
korkeampi eli yhtä työtöntä työnhakijaa kohden oli 0,5 avointa työpaikkaa.

Kuviossa 11 on esitetty liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden työttömien ja avoi-
mien työpaikkojen välinen suhde maakunnittain vuonna 2019. U/V-suhteen perusteella 
ammattiryhmän työmarkkinat ovat tasapainossa pääosassa maata. Etelä-Pohjanmaalla, 
Lapissa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa voi esiintyä pulaa työnhakijoista, sillä suhdeluku 
on niissä alle kaksi. Kymenlaaksossa sekä Etelä-Karjalassa työttömiä on paljon avoi-
miin työpaikkoihin verrattuna.

Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden avoimet työpaikat olivat vuoden 2019 lo-
pussa auki keskimäärin 57 päivää. Avoinnaolon kesto on ollut kasvussa, kuten monilla 
muillakin aloilla (Kuvio 12). Vuonna 2019 lyhyin avoinnaolon kesto keskimäärin kuun 
lopussa oli Satakunnassa (37 päivää). Uudellamaalla kesto oli 39 päivää. Pisimpään 
työpaikat olivat olleet auki Etelä-Karjalassa, jossa keskimäärin kuun lopussa avoimen 
työpaikan avoinnaolon kesto oli 146 päivää.

Kokoaikaisten liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden kuukausipalkkojen indeksi 
vuodesta 2015 vuoteen 2018 on esitetty Kuviossa 13. Indeksi nousi vuodesta 2015 vuo-
teen 2018 noin kaksi prosenttia. Palkkakehitys on ollut hitaampaa kuin keskimäärin ja 
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vuosien välillä on ollut vaihtelua. Kokoai-
kaiset työsuhteet ovat alalle tyypillisiä, eli 
palkkakehitys edustaa melko hyvin koko 
ammattiryhmän palkkakehitystä.

Johdon sihteerit ja osastosihteerit 
kuuluvat uusimmassa Ammattibaromet-
rin arviossa TOP 15 ammatteihin, joista on 
ylitarjontaa. Johdon sihteereitä on liikaa 
erityisesti Pohjois-Karjalan alueella sekä 
Keski- ja Etelä-Suomessa. Erityisesti kes-
kuskaupungeissa hakijoita on liikaa ha-
kijoita. Myyntiedustajista on pulaa ja se 
yltääkin 15 eniten pulasta kärsivien alojen 
joukkoon koko maan tasolla. Myyntiedus-
tajilla vaihtuvuus on suurta, joten rekry-
tointimäärät ja avoimeksi ilmoitettujen 
paikkojen määrät ovat suuria, vaikka net-
tovaikutus työllisyyteen voi olla lähellä nol-
laa. Kiinteistönvälittäjistä ja isännöitsijöistä 
on pulaa Uudellamaalla ja Varsinais-Suo-
messa sekä Pohjanmaalla ja Keski-Suo-
messa. Pulaa onkin lähinnä maakuntien 
keskuskaupungeissa ja muualla maassa 
ammatti on tasapainossa.

Kuvio 12. Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden avoimen työpaikan avoinnaolon keskimääräinen 
kesto kuukauden lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).

Kuvio 11. Liike-elämän ja hallinnon asiantunti-
joiden U/V suhteet maakunnittain vuonna 2019 
(TEM, Tilastokeskus, omat laskelmat).
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Kuvio 13. Kokoaikaisten liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden kuukausipalkkojen indeksi 
(2015=100) (Tilastokeskus).
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Asiakaspalvelutyöntekijät

Asiakaspalvelutyöntekijöitä (42) ovat esimerkiksi hotellin vastaanottovirkailijat ja mat-
katoimistovirkailijat, puhelinpalveluneuvojat, informaatiopisteiden asiakasneuvojat, 
tutkimushaastattelijat ja hälytyspäivystäjät. Asiakaspalvelijoiden V/U-suhde on vastan-
nut hyvin kaikkien alojen keskiarvoa (Kuvio 14). Vuoden 2014 jälkeen se oli korkeampi 
kuin koko maassa keskimäärin vuoden 2019 puoleen väliin asti. V/U-suhde oli vuoden 
2019 lopussa 0,34, eli yhtä työtöntä kohden oli noin 0,3 avointa työpaikkaa. Avoimia 
työpaikkoja oli vuoden 2019 lopussa 1072 ja työttömiä 2440.

Kuvio 14. Asiakaspalvelutyöntekijöiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12  
(TEM, omat laskelmat).
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Kuvio 15 esittää työttömien ja avoimi-
en työpaikkojen välisen suhteen maakun-
nittain vuonna 2019. Maakuntien välillä 
on jonkin verran eroja, mutta pääosassa 
maata asiakaspalvelutyöntekijöiden työ-
markkinat vaikuttavat olevan tasapainos-
sa. Suhdeluku on alle kaksi vain neljässä 
maakunnassa: Lapissa, Pohjanmaalla, Kan-
ta-Hämeessä ja Kainuussa. Matalin U/V-
suhdeluku oli Kanta-Hämeessä (0,8). Siellä 
avoimia työpaikkoja oli enemmän kuin 
työttömiä. Korkeimmat U/V-suhdeluvut 
olivat Keski-Pohjanmaalla ja Kymenlaak-
sossa. Korkea luku selittyy erittäin vä-
häisellä avoimien työpaikkojen määrällä 
näissä maakunnissa. U/V-suhdeluku oli 
korkea myös Satakunnassa (6,1), Etelä-
Karjalassa (5,9) ja Pohjois-Karjalassa (5,6).

Avoin työpaikka oli vuoden 2019 lo-
pussa auki keskimäärin 78 päivää (Kuvio 
16). Avoinnaolon kesto on ollut loivassa 
kasvussa vuodesta 2017 alkaen. Pohjois-
Karjalassa vuonna 2019 avoin asiakaspal-
velutyöntekijän työpaikka oli kuun lopussa 
ollut auki 17 päivää ja Kainuussa vastaa-
vasti 201 päivää.

Kuvio 15. Asiakaspalvelutyöntekijöiden U/V-
suhteet maakunnittain vuonna 2019 (TEM, 
Tilastokeskus, omat laskelmat).
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Kuvio 16. Asiakaspalvelutyöntekijöiden avoimen työpaikan avoinnaolon keskimääräinen kesto 
kuukauden lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).
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Kokoaikaisten asiakaspalvelutyöntekijöiden kuukausipalkkojen indeksi vuodesta 
2015 vuoteen 2018 on esitetty Kuviossa 17. Asiakaspalvelutyössä osa-aikaisuudet ovat 
yleisiä, jolloin palkkakehitys kuvaa vain osaa työntekijöistä. Julkiseen työnvälitykseen 
ilmoitetuista asiakaspalvelutyöntekijöiden työpaikoista vuonna 2018, noin 59 prosenttia 
oli kokopäivätyötä. Kokoaikaisten asiakaspalvelutyöntekijöiden palkkakehitys on ollut 
heikompaa kuin kaikilla aloilla keskimäärin.

Ammattibarometrin arvioiden mukaan Suomen tasolla ylitarjontaa on matkatoi-
mistovirkailijoista sekä pankki- ym. toimihenkilöistä. Muuten ammattiryhmä näyttää 
olevan tasapainossa. Osassa maata tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijoista on 
pulaa (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Uusimaa ja Kymenlaakso). Vuoden 2019 U/V-suhtei-
den tarkastelu maakunnittain vastaa Ammattibarometrin arviota.

Palvelutyöntekijät

Palvelutyöntekijöitä (51) ovat esimerkiksi ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, baarimes-
tarit, kampaajat, parturit, kiinteistöhuollon työntekijät, kosmetologit, lentoemännät 
ja purserit. Ravintola- ja suurtaloustyöntekijöihin kuuluvat kokit, keittäjät ja kylmäköt 
sekä ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt. Palvelutyöntekijöiden V/U-suhde on koko 
maan keskiarvoa korkeampi: vuoden 2019 lopussa se oli 0,43. Alalla on vähän työttö-
miä avoimien työpaikkojen määrään nähden (Kuvio 18). Avoimia työpaikkoja oli vuo-
den 2019 lopussa 5 432 ja työttömiä 12 570.

Kuvio 19 esittää palvelutyöntekijöiden työttömien ja avoimien työpaikkojen väli-
sen suhteen maakunnittain vuonna 2019. Kireimmät työmarkkinat ovat Lapissa (1,3) ja 

Kuvio 17. Kokoaikaisten asiakaspalvelutyöntekijöiden kuukausipalkkojen indeksi (2015=100)  
(Tilastokeskus).
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Etelä-Pohjanmaalla (1,6). Keski-Suomes-
sa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa 
ja Päijät-Hämeessa työttömiä on paljon 
avoimiin työpaikkoihin verrattuna. Poh-
jois-Karjalassa oli korkein suhdeluku, 7,1. 
Keski-Suomessa suhdeluku oli toiseksi 
korkein, 6,9. Palvelutyöntekijöiden koh-
dalla kyse ei kuitenkaan välttämättä ole 
pelkästä alueellisista eroista, vaan myös 
ammatillinen kohtaanto voi olla heikkoa, 
sillä ammattiryhmään kuuluu monenlaisia 
osaajia. Muualla maassa työmarkkinat oli-
vat tasapainossa.

Avoin työpaikka oli vuoden 2019 lo-
pussa auki keskimäärin 69 päivää (Kuvio 
20). Kesto on ollut kasvussa vuodesta 2018 
lähtien, mutta vuoden 2019 lopussa kesto 
oli samalla tasolla kuin ennen vuotta 2017. 
Varsinais-Suomessa avoinnaolon kesto oli 
vuonna 2019 41 päivää. Keski-Suomessa 
oli pisin kesto, noin 145 päivää.

Kokoaikaisten palvelutyöntekijöiden 
kuukausipalkkojen indeksi vuodesta 2015 
vuoteen 2018 on esitetty Kuviossa 21. Ko-

Kuvio 18. Palvelutyöntekijöiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12 (TEM, omat laskelmat).
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maakunnittain vuonna 2019  (TEM, Tilastokes-
kus, omat laskelmat).
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koaikaisten palvelutyöntekijöiden nimelliset palkat nousivat noin kolme prosenttia 
vuodesta 2015 vuoteen 2018. Palveluammateissa, kuten ravintolatyöntekijöillä ja kosme-
tologeilla, osa-aikatyöt ovat tyypillisiä. Palkkakehitys on ollut keskimääräistä hitaampaa.

Ammattibarometrin arvion mukaan palvelutyöntekijöiden ammattiryhmä on pää-
osin tasapainossa koko maan tasolla. Tarjoilijoista on pulaa koko maan tasolla. Ravin-
tola- ja suurtaloustyöntekijät ovat 15 suurimman pula-ammatin joukossa. 

Kuvio 20. Palvelutyöntekijöiden avoimen työpaikan avoinnaolon keskimääräinen kesto kuukauden 
lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).
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Myyjät, kauppiaat, ym.

Myyjien ja kauppiaiden ammattiryhmään (52) kuuluvat mm. katu-, ja torikauppiaat, 
kassanhoitajat ja lipunmyyjät, mallit, huoltamotyöntekijät, suoramyyjät ja puhelin- ja 
asiakaspalvelukeskusten myyjät. Kuviossa 22 on esitetty myyjien V/U-suhteen trendi. 
Myyjillä V/U-suhde on tarkasteluajanjaksolla ollut korkeampi kuin keskimäärin. Vuo-
den 2019 lopussa V/U-suhde oli 0,50 eli yhtä työtöntä kohden oli 0,5 työpaikkaa. Työ-
markkinat ovat kiristyneet myös myyjien ammattiryhmässä. Myyjien alalla vaihtuvuus 
on suurta, jolloin uusia avoimia paikkoja ilmoitetaan paljon, vaikka nettovaikutus työl-
lisyyteen voi olla nolla.

Kuviossa 23 on esitetty työttömien suhde avoimiin työpaikkoihin maakunnittain. 
Pääosassa maata työmarkkinat ovat tasapainossa, mutta myyjien avoimia paikkoja 
suhteessa työttömiin on erityisesti Etelä-Pohjanmaalla (0,8) ja Keski-Pohjanmaalla 
(0,9). Näissä maakunnissa alan avoimia työpaikkoja on enemmän kuin työttömiä. Uu-
dellamaalla suhdeluku on 1,8. Missään maakunnassa myyjien U/V-suhdeluku ei ole yli 5.

Myyjien avoimien työpaikkojen avoinnaolon kesto oli vuoden 2019 lopussa keski-
määrin 80 päivää (Kuvio 24). Myyjien työpaikat ovat keskimäärin pidempään auki kuin 
kaikilla aloilla keskimäärin, mutta se kertoo lähinnä jatkuvista rekrytoinneista, jotka 
ovat alalle tyypillisiä. Uudellamaalla avoinnaolon kesto kuun lopussa vuonna 2019 oli 
keskimäärin 43 päivää. Kainuussa, missä työpaikkoja on vähän, avoinnaolon kesto oli 
pidempi, keskimäärin 188 päivää.

Kokoaikaisten myyjien ja kauppiaiden kuukausipalkkojen indeksi vuodesta 2015 
vuoteen 2018 on esitetty Kuviossa 25. Kokoaikaisten myyjien ja kauppiaiden palk-
kakehitys on ollut keskimääräistä nopeampaa. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 palkat 

Kuvio 22. Myyjien, kauppiaiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12 (TEM, omat laskelmat).
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Kuvio 23. Myyjien, kauppiaiden V/U-suhteen ke-
hitys 2006M01-2019M12 (TEM, omat laskelmat).

Kuvio 24. Myyjien ja kauppiaiden avoimen työpaikan avoinnaolon keskimääräinen kesto kuukauden 
lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).
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nousivat noin kuusi prosenttia, mikä oli 
yli keski-määräisen palkkakehityksen. On 
hyvä muistaa, että myyjien ammattiryh-
mässä osa-aikainen työ on hyvin yleistä.

Kokoaikaisten myyjien ja kauppiaiden 
kuukausipalkkojen indeksi vuodesta 2015 
vuoteen 2018 on esitetty Kuviossa 25. Ko-
koaikaisten myyjien ja kauppiaiden palkka-
kehitys on ollut keskimääräistä nopeam-
paa. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 palkat 
nousivat noin kuusi prosenttia, mikä oli 
yli keskimääräisen palkkakehityksen. On 
hyvä muistaa, että myyjien ammattiryh-
mässä osa-aikainen työ on hyvin yleistä.

Ammattibarometrin arvion mukaan 
puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myy-
jistä on pulaa tai paljon pulaa lähes koko 
maassa. Ammattiryhmä yltää 15 isoimman 
pula-ammatin joukkoon. Muutoin myyjien 
ja kauppiaiden työmarkkinat ovat pääosin 
tasapainossa.
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Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät

Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä (53) ovat esimerkiksi koulunkäynti-
avustajat, lastenhoitotyöntekijät, kodinhoitajat ja lähihoitajat. V/U-suhteen tarkastelu 
osoittaa, että hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöiden tilanne vastaa hyvin 
maan keskiarvoa (Kuvio 26). V/U-suhde oli vuoden 2019 lopussa 0,48. Avoimia työ-

Kuvio 25. Kokoaikaisten myyjien ja kauppiaiden kuukausipalkkojen indeksi (2015=100) 
(Tilastokeskus).
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Kuvio 26. Hoivapalvelujen ja terveydenhuollon työntekijöiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-
2019M12 (TEM, omat laskelmat).
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paikkoja oli vuoden 2019 lopussa 6 514 ja 
työttömiä 13 533. Tarkasteluajanjakson 
alussa V/U-suhdeluku oli keskimääräistä 
korkeampi, mutta vuonna 2014 kääntyi 
toisinpäin. Silloin avointa työpaikkaa koh-
den oli lähes kymmenen hakijaa. Suhdelu-
ku kasvoi tarkasteluajanjakson viimeisinä 
vuosina, ja ylitti maan keskiarvon. Yhtä 
avointa paikkaa kohden on noin kaksi työ-
töntä työnhakijaa.

Kuvio 27 esittää alan työttömien ja 
avoimien työpaikkojen välisen suhteen 
maakunnittain vuonna 2019. U/V-suhtei-
den perusteella hoivapalvelun ja tervey-
denhuollon työntekijöiden työmarkkinat 
ovat tasapainossa pääosassa maata. Työ-
voimapulaa voi esiintyä Uudellamaalla ja 
Etelä-Pohjanmaalla, missä U/V-suhdelu-
vut ovat alle kahden. Kymenlaaksossa ja 
Etelä-Karjalassa työttömiä on yli viisi yhtä 
avointa työpaikkaa kohden.

Avoin työpaikka oli vuoden 2019 lopus-
sa auki keskimäärin 97 päivää (Kuvio 28). 
Avoinnaolon kesto on ollut jyrkässä nou-

Kuvio 27. Hoivapalvelun ja terveydenhuol-
lon työntekijöiden U/V suhteet maakunnit-
tain vuonna 2019 (TEM, Tilastokeskus, omat 
laskelmat).
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Kuvio 28. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöiden avoimen työpaikan avoinnaolon keski-
määräinen kesto kuukauden lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).
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sussa vuodesta 2017 alkaen. Etelä-Karjalassa työpaikan avoinnaolon kesto vuonna 2019 
oli keskimäärin 157 päivää. Uudellamaalla avoinnaolon kesto oli keskimäärin 55 päivää.

Kokoaikaisten hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöiden kuukausipalkkojen 
indeksi vuodesta 2015 vuoteen 2018 on esitetty Kuviossa 29. Hoivapalvelun ja tervey-
denhuollon työntekijöiden palkkakehitys on ollut hitaampaa kuin keskimäärin. Palkat 
ovat nousseet keskimäärin 0,5 prosenttia vuodessa.

Lähihoitajat, ja kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) ovat 15 pahimman pula-ammatin 
joukossa koko maan tasolla. Koulunkäyntiavustajahakijoita on koko maan tasolla liikaa. 
Koulutuksella voitaisiin parantaa koulunkäyntiavustajien työllistymistä muille aloille. 
Lähihoitajista on pulaa tai paljon pulaa lähes kaikkialla Suomessa. 

Suojelu- ja vartiointityöntekijät

Suojelu- ja vartiointityöntekijöitä (54) ovat vartijat, palomiehet, vanginvartijat ja polii-
sit. Avoimia työpaikkoja suojelu- ja vartiointialalla oli vuoden 2019 lopulla työttömiin 
työnhakijoihin nähden lähes 1,5-kertaisesti (Kuvio 30). V/U-suhde oli vuoden 2019 lo-
pussa 1,49. Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2019 lopussa 1 394 ja työttömiä 1 156. Avoi-
mien työpaikkojen määrä ylittää työttömien määrän.

Kuviossa 31 on esitetty suojelu- ja vartiointityöntekijöiden U/V-suhteet maakun-
nittain vuonna 2019. Avoimia työpaikkoja on runsaasti työttömien määrään nähden 
lähes koko maassa. Etelä-Pohjanmaan (27,5) ja Pohjois-Karjalan (21,2) korkeat U/V-
suhdeluvut selittyvät sillä, että maakunnissa oli vain hyvin vähän suojelu- ja vartioin-
tialan avoimia työpaikkoja. Suurin osa avoimista työpaikoista sijaitsi Uudellamaalla, 
jossa niitä oli keskimäärin 460. Uudellamaalla suhdeluku oli 0,7. Varsinais-Suomessa 

Kuvio 29. Kokoaikaisten hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöiden palkansaajien kuukausi-
palkkojen indeksi (2015=100) (Tilastokeskus).
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(126) ja Pirkanmaalla (85) oli paljon alan 
avoimia työpaikkoja. Lähes koko maassa 
voi esiintyä pulaa suojelu- ja vartiointi-
työntekijöistä U/V-suhteiden perusteella, 
sillä suhdeluku on alle kahden useimmissa 
maakunnissa.

Suojelu- ja vartiointityöntekijöiden 
avoin työpaikka oli vuoden 2019 lopussa 
auki keskimäärin 109 päivää (Kuvio 32). 
Avoinnaolon kesto lähti jyrkkään nousuun 
vuonna 2015, mutta tasaantui nykyiselle 
tasolleen vuonna 2018. Suojelu- ja vartioin-
tityöntekijöillä avoinnaolon kesto vaihteli 
vuonna 2019 paljon maakunnittain. Avoin-
naolon keskimääräinen kesto Varsinais-
Suomessa oli 500 päivää. Uudellamaalla 
avoinnaolon kesto kuun lopussa oli keski-
määrin 48 päivää. Päijät-Hämeessä avoin-
naolon kesto oli keskimäärin 22 päivää.

Kokoaikaisten suojelu- ja vartiointi-
työntekijöiden kuukausipalkkojen indek-
si vuodesta 2015 vuoteen 2018 on esitetty 
Kuviossa 33. Vaikka suojelu- ja vartiointi 
yleisillä mittareilla mitattuna vaikuttaa pu-

Kuvio 30. Suojelu- ja vartiointityöntekijöiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12  
(TEM, omat laskelmat).
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Kuvio 31. Suojelu- ja vartiointityöntekijöiden 
U/V suhteet maakunnittain vuonna 2019 (TEM, 
Tilastokeskus, omat laskelmat).
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la-alalta, ammattiryhmän palkat eivät ole nousseet. Vuodesta 2016 vuoteen 2017 am-
mattiryhmän palkat nousivat nopeampaa kuin keskimäärin, mutta seuraavana vuonna 
palkat laskivat. Kokoaikaisten suojelu- ja vartiointityöntekijöiden mediaanipalkat nou-
sivat keskimäärin kaksi prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2018.

Ammattibarometrin arvion mukaan alan työntekijöistä on pulaa koko maan tasolla. 
Vartijoista on pulaa erityisesti Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa ja Satakunnassa. 
Muualla maassa työmarkkinat ovat tasapainossa. Joensuussa vartijoista on ylitarjontaa.

Kuvio 32. Suojelu- ja vartiointityöntekijöiden avoimen työpaikan avoinnaolon keskimääräinen kesto 
kuukauden lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).

Kuvio 33. Kokoaikaisten suojelu- ja vartiointityöntekijöiden kuukausipalkkojen indeksi (2015=100) 
(Tilastokeskus).
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Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat

Metallialan työntekijöitä tarkastellaan ammattiryhmänä, johon kuuluvat konepaja- ja 
valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat (72). Metallialan työpaikkojen määrä on 
loivassa kasvussa ja työttömien määrä on vastaavasti vähentynyt. V/U-suhde oli vuo-
den 2019 lopussa 0,25. Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2019 lopussa 2 856 ja työttö-
miä 11 261. Yhtä avointa paikkaa kohden oli vuonna 2019 alle viisi hakijaa, kun ennen 
vuotta 2015 hakijoita oli jopa useampi kymmenen. Vuoden 2008 talouskriisin seurauk-
sena metallialan työttömien määrä kasvoi, mikä näkyy Kuvion 34 käyrän laskuna. V/U-
suhteen tarkastelu osoittaa, että metallialan työntekijöiden kysyntä on ollut kasvussa 
vuodesta 2016 lähtien (Kuvio 34). Suhdeluku metallialalla on ollut pääosin matalampi 
kuin keskiarvoisesti koko maassa. V/U-suhdeluvun kehitys kuvaa hyvin alan syklisyyttä 
yleisen taloustilanteen kanssa: vuoden 2008 jälkeen tuli iso pudotus, mutta nousukau-
della työvoiman kysyntä on kasvanut. Suhdeluku oli vuoden 2019 lopussa matalampi 
kuin kaikilla aloilla keskimäärin.

Kuviossa 35 esitettyjen U/V-suhdelukujen perusteella metallialalla on varsin pal-
jon työttömiä avoimien työpaikkojen määrään nähden. Pahin tilanne on Etelä-Savossa, 
missä työttömien suhde avoimiin työpaikkoihin on 10,6. Pohjois-Karjala (8,2) ja Keski-
Pohjanmaa (7,5), Kymenlaakso (7,4) ja Keski-Suomi (7,3) seuraavat perässä.

Avoin työpaikka oli vuoden 2019 lopussa auki keskimäärin 70 päivää (Kuvio 36). 
Avoinnaolon keskimääräinen kesto on vaihdellut metallialalla paljon. Vuonna 2017 kes-
to laski noin 33 päivään, minkä jälkeen se on ollut tasaisessa nousussa. Uudellamaalla, 
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa keskimääräinen avoinnaolon kesto oli 40 päivää 
vuonna 2019.

Kuvio 34. Metallialan työntekijöiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12 (TEM, omat laskelmat).
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Kuvio 35. Metallialan työntekijöiden U/V 
suhteet maakunnittain vuonna 2019 (TEM, 
Tilastokeskus, omat laskelmat).
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Kuvio 36. Metallialan työntekijöiden avoimen työpaikan avoinnaolon keskimääräinen kesto kuukau-
den lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).
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Kokoaikaisten metallityöntekijöiden kuukausipalkkojen indeksi on esitetty Kuviossa 
37. Metallialan työntekijöiden palkkakehitys on noudattanut kaikkien alojen palkkojen 
kehitystä. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 palkat nousivat noin neljä prosenttia.

Ammattibarometrin arvion mukaan hitsaajista ja kaasuleikkaajista, ohutlevysepistä, 
koneenasettajista ja koneistajista sekä moottoriajoneuvojen asentajista ja korjaajista 
on jonkin verran pulaa lähes koko maassa.

Teollisuustuotteiden kokoonpanijat

Teollisuustuotteiden kokoonpanijoita (82) ovat konepaja- ja metallituotteiden ko-
koonpanijat sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat. Kuvio 38 esitetystä 
V/U-suhteesta näkee, teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden työmarkkinat kiristyivät 
vuoden 2016 jälkeen. V/U-suhteen trendi oli korkeimmillaan vuoden 2018 lopussa, jol-
loin se oli 0,8. Työmarkkinat kiristyivät työnantajien näkökulmasta erityisesti vuoden 
2016 jälkeen. Vuoden 2019 lopussa V/U-suhde oli 0,60. Avoimia työpaikkoja oli vuo-
den 2019 lopussa 1 391 ja työttömiä 2 631. 

U/V-suhteiden perusteella Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa on 
kireimmät työmarkkinat (Kuvio 39). Suurin osa teollisuustuotteiden kokoonpanijoi-
den avoimista työpaikoista sijaitsi Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla, Uudellamaalla, 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Pohjanmaalla U/V-suhdeluku oli vain 0,3. Myös 
Keski-Pohjanmaalla avoimia työpaikkoja oli enemmän kuin työttömiä. U/V-suhdeluku 
oli korkea maakunnissa, joissa alan avoimia työpaikkoja oli keskimäärin alle kymme-
nen, kuten Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Kainuussa.

Kuvio 37. Kokoaikaisten metallityöntekijöiden kuukausipalkkojen indeksi (2015=100)  
(Tilastokeskus).
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Kuvio 38. Teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12  
(TEM, omat laskelmat).
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Avoin työpaikka oli vuoden 2019 lo-
pussa auki keskimäärin 95 päivää (Kuvio 
40). Kesto on ollut jyrkässä kasvussa vuo-
desta 2017 lähtien. Keskimääräinen kesto 
on vaihdellut yleisen taloustilanteen mu-
kaan. Avoinna olon kesto nousi vuoden 
2008 talouskriisin jälkeen hetkellisesti. 
Pisimpään teollisuustuotteiden kokoon-
panijoiden työpaikat olivat auki Etelä-Kar-
jalassa, missä ne olivat auki keskimäärin 
253 päivää. 

Kokoaikaisten teollisuustuotteiden ko-
koonpanijoiden kuukausipalkkojen indek-
si on esitetty Kuviossa 41. Teollisuustuot-
teiden kokoonpanijoiden mediaanipalkat 
ovat nousseet ja laskeneet vuosittain kol-
me prosenttia.

Ammattibarometrin arvion mukaan 
konepaja- ja metallituotteiden kokoon-
panijoista on pulaa Etelä-Pohjanmaalla, 
Pirkanmaalla ja Lapissa. Muilla alueilla työ-
markkinat ovat tasapainossa.

Kuvio 39. Teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden 
U/V-suhteet maakunnittain vuonna 2019 (TEM,  
Tilastokeskus, omat laskelmat).
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Kuvio 40. Teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden avoimen työpaikan avoinnaolon keskimääräinen 
kesto kuukauden lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).

Kuvio 41. Kokoaikaisten teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden kuukausipalkkojen indeksi 
(2015=100) (Tilastokeskus).
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Kuljetustyöntekijät

Kuljetustyöntekijöitä (83) ovat esimerkiksi 
ahtaajat ja trukinkuljettajat, henkilö-, taksi- 
ja pakettiauton kuljettajat, kansimiehistö 
sekä kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen 
kuljettajat. Kuviossa 42 on esitetty kulje-
tustyöntekijöiden V/U-suhteet. Kuljetus-
työntekijöiden V/U-suhteessa vaihtelu on 
ollut suurempaa kuin keskimäärin. Vuoden 
2008 jälkeen työttömiä oli paljon avoimiin 
paikkoihin nähden, mutta vuonna 2019 
suhdeluku oli lähellä keskimääräistä. V/U-
suhde oli vuoden 2019 lopussa 0,30. Avoi-
mia työpaikkoja oli vuoden 2019 lopussa 
2 886 ja työttömiä 10 385.

Kuviosta 43 nähdään, että kuljetus-
alalla työttömyys oli melko korkeaa lähes 
kaikkialla maassa. Kuljetustyöntekijöiden 
työmarkkinat olivat kireimmät Uudella-
maalla, missä U/V-suhdeluku oli vuonna 
2019 1,7.

Avoin työpaikka oli vuoden 2019 lo-
pussa auki keskimäärin 59 päivää (Ku-
vio 44). Avoinnaolon kesto on laskenut 
vuoden 2014 jälkeen isoina hyppäyksinä. 
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Kuvio 42. Kuljetustyöntekijöiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12 (TEM, omat laskelmat).

Kuvio 43. Kuljetustyöntekijöiden U/V suhteet 
maakunnittain vuonna 2019 (TEM, Tilastokeskus, 
omat laskelmat).
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Kuvio 44. Kuljetustyöntekijöiden avoimen työpaikan avoinnaolon keskimääräinen kesto kuukauden 
lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).

Vuonna 2019 Etelä-Savossa kuljetustyöntekijöiden työpaikat olivat keskimäärin auki 
31 päivää. Etelä-Pohjanmaalla oli pisimpään avoinna olleet työpaikat, keskimääräinen 
kesto oli 114 päivää.

Kokoaikaisten kuljetustyöntekijöiden kuukausipalkkojen indeksi on esitetty Kuvi-
ossa 45. Kuljetustyöntekijöiden palkat nousivat vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin kol-
me prosenttia, ja laskivat sitten 1,5 prosenttia. Vuonna 2018 palkat nousivat noin kaksi 
prosenttia edelliseen vuoteen nähden.

Ammattibarometrin mukaan henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajista, kuorma-
auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajista sekä maansiirtokoneiden kuljettajista on pu-
laa. Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajista on pulaa niin Etelä-Suomen isommissa 
kaupungeissa kuin Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla. Kuljettajia tarvitaan isoissa kau-
pungeissa, joissa ihmisiä on enemmän. Pienemmillä paikkakunnilla heikko julkinen lii-
kenne kasvattaa taksikuljettajien kysyntää. Koko maan tasolla kuorma-auton ja erikois-
ajoneuvojen kuljettajista on pulaa, mutta alueelliset erot ovat suuria. Keski-Suomessa 
on paljon liikaa hakijoita. Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa hakijoista on paljon 
pulaa. ELY-keskusten sisälläkin erot ovat huomattavia.
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Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät

Ammattiryhmään siivoojat ja kotiapulaiset (91) kuuluvat muun muassa kotiapulaiset ja 
-siivoojat sekä toimisto- ja laitossiivoojat. Ilmakunnas ym. (2013) kuvaavat siivousalaa 
paradoksiammatiksi eli työvoiman kysyntä ja tarjonta näyttävät olevan tasapainossa, 
mutta avoimia työpaikkoja on paljon. Siivousalalla V/U-suhde on keskimääräistä kor-
keampi (Kuvio 46). V/U-suhdeluku oli vuoden 2019 lopussa 0,79. Avoimia työpaikkoja 

Kuvio 45. Kokoaikaisten kuljetustyöntekijöiden kuukausipalkkojen indeksi (2015=100)  
(Tilastokeskus).
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Kuvio 46. Siivoojien ja kotiapulaisten V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12  
(TEM, omat laskelmat).
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oli vuoden 2019 lopussa 4 822 ja työttömiä 
5 426. Suhdeluku lähti kasvuun erityisesti 
vuoden 2016 jälkeen. Vuonna 2019 avoimia 
paikkoja oli lähes yhtä paljon kuin työttö-
miä työnhakijoita.

Kuviossa 47 on esitetty U/V-suhde-
luvut maakunnittain. Niiden perusteella 
koko Suomessa siivoojien työmarkkinat 
ovat kireät. Lapissa työttömien suhde avoi-
miin paikkoihin oli 0,8 ja Pirkanmaalla 0,9. 
Molemmissa maakunnissa avoimia siivous-
alan paikkoja oli keskimäärin auki paljon. 
Uudellamaalla työttömien suhde avoimiin 
työpaikkoihin oli 1,7. Korkein U/V-suhde-
luku oli Pohjois-Karjalassa, jossa työttö-
miä oli 3,6 yhtä avointa paikkaa kohden.

Siivousalan avoimien työpaikkojen 
avoinnaolon kesto oli vuoden 2019 lopus-
sa korkeimmillaan (Kuvio 48). Silloin se oli 
keskimäärin auki 64 päivää. Avoinnaolon 
keston pituus kasvoi vuodesta 2017 alkaen. 
Avoinnaolon kesto oli lyhyin Uudellamaal-
la, missä se oli vuonna 2019 keskimäärin 
42 päivää. Etelä-Pohjanmaalla avoinna-
olon kesto oli 114 päivää.

Kuvio 47. Siivoojien ja kotiapulaisten U/V 
suhteet maakunnittain vuonna 2019 (TEM, 
Tilastokeskus, omat laskelmat).
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Kuvio 48. Siivoojien ja kotiapulaisten avoimen työpaikan avoinnaolon keskimääräinen kesto kuu-
kauden lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).
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Kokoaikaisten siivoojien, kotiapulaisten ja muiden puhdistustyöntekijöiden kuukau-
sipalkkojen indeksi on esitetty Kuviossa 49. Kuvio ei kuitenkaan kerro koko totuutta 
palkkojen kehityksestä, sillä osa-aikaiset työsuhteet ovat alalle tyypillisiä. Siivoojien 
palkat nousivat vuodesta 2015 vuoteen 2018 vajaat kolme prosenttia.

Ammattibarometrin mukaan toimisto- ja laitossiivoojista sekä kotiapulaisista ja -sii-
voojista on pulaa Suomessa. Ne kuuluvat TOP 15 pula-ammattiin. Myös muista siivous-
alan työntekijöistä on pulaa koko maan tasolla. Siivoojista on erityisesti pulaa Uudella-
maalla ja Varsinais-Suomessa. Kysyntää siivoojille on lähes koko maassa.

Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät

Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät (93) ovat esimerkiksi käsinpakkaajia, 
rahdinkäsittelijöitä ja varastotyöntekijöitä. Kuvio 50 esittää teollisuuden ja rakentamisen 
avustavien työntekijöiden V/U-suhteen. Työmarkkinat ovat kiristyneet vuodesta 2016 
alkaen. Työttömiä on vain vähän avointen paikkojen määrään nähden. Vuoden 2019 
lopussa V/U-suhde oli 0,67, eli yhtä työtöntä työnhakijaa kohden olin noin 0,7 avoin-
ta työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2019 lopussa 4 863 ja työttömiä 7 952. 

Kuviossa 51 on esitetty ammattiryhmän U/V-suhteet keskimäärin vuonna 2019. Alu-
eelliset erot ovat melko suuria. Uudellamaalla työmarkkinat ovat kireät, suhdeluku on 
1,6, mutta esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa työttömiä on paljon suhteessa 
avoimiin työpaikkoihin. Myös Uudenmaan viereisessä maakunnassa Kymenlaaksossa 
U/V-suhdeluku on korkea: 6,8.

Kuvio 49. Kokoaikaisten siivoojien, kotiapulaisten ja muiden puhdistustyöntekijöiden kuukausipalk-
kojen indeksi (2015=100) (Tilastokeskus).
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Avoin työpaikka oli vuoden 2019 lo-
pussa auki keskimäärin 73 päivää (Kuvio 
40). Avoinnaolon keskimääräinen kesto 
on ollut jyrkässä nousussa ja se oli vuonna 
2019 korkeampi kuin aikaisemmin tarkas-
teluajanjaksolla. Vuoteen 2017 työpaikko-
jen avoinnaolon kesto oli keskimäärin 20-
30 päivää. Avoinnaolon kesto oli vuonna 
2019 pisin Keski-Pohjanmaalla, noin 207 
päivää. Pohjois-Karjalassa teollisuuden 
ja rakentamisen avustavat tehtävät olivat 
auki 31 päivää.

Kokoaikaisten teollisuuden ja raken-
tamisen avustavien työntekijöiden kuu-
kausipalkkojen indeksi on esitetty Kuvi-
ossa 53. Lyhyet ja osa-aikaiset työsuhteet 
ovat tyypillisiä teollisuuden ja rakentami-
sen avustavissa tehtävissä, joten kokoai-
kaisten palkansaajien ansioiden kehitys ei 
edusta koko ammattiryhmän palkkojen 
kehitystä. Ammattiryhmän kokoaikaisil-
la työntekijöillä palkkakehitys oli hitaam-

Kuvio 50. Teollisuuden ja rakentamisen avustavien työntekijöiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-
2019M12 (TEM, omat laskelmat).
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Kuvio 51. Teollisuuden ja rakentamisen avus-
tavien työntekijöiden U/V suhteet maakunnit-
tain vuonna 2019 (TEM, Tilastokeskus, omat 
laskelmat).
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paa kuin kaikilla aloilla keskimäärin. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 palkat nousivat noin 
kaksi prosenttia.

Ammattibarometrin mukaan teollisuuden ja rakentamisen avustavien työntekijöi-
den työmarkkinatilanne on koko maan tasolla tasapainossa. Maa- ja vesirakentamisen 
avustavista työntekijöistä on pulaa osassa maata.

Kuvio 52. Teollisuuden ja rakentamisen avustavien työntekijöiden avoimen työpaikan avoinnaolon 
keskimääräinen kesto kuukauden lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).

Kuvio 53. Kokoaikaisten teollisuuden ja rakentamisen avustavien työntekijöiden kuukausipalkkojen 
indeksi (2015=100) (Tilastokeskus).
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Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät

Avustavia keittiö- ja ruokatyöntekijöitä (94) ovat avustavat keittiötyöntekijät ja pika-
ruokatyöntekijät. Kuvio 54 esittää avustavien keittiö- ja ruokatyöntekijöiden V/U-suh-
teen kehityksen. Suhdeluku on ollut hyvin lähellä keskimääräistä, mutta vuonna 2019 
se lähti selvään nousuun. Ammattiryhmässä työmarkkinat ovat kiristyneet: työttömien 
työnhakijoiden määrä lähestyy avointen työpaikkojen määrää. Avoimia työpaikkoja oli 
vuoden 2019 lopussa 1 736 ja työttömiä 3 207. V/U-suhde oli vuoden 2019 lopussa 0,59.

U/V-suhteiden maakunnittainen tarkastelu osoittaa, että alan työmarkkinat ovat 
kireät erityisesti Lapissa (Kuvio 55). Siellä avustavien keittiö- ja ruokatyöntekijöiden 
avoimia työpaikkoja ja työttömiä on yhtä paljon. Pohjois-Karjalassa on paljon työttö-
miä suhteessa avoimiin työpaikkoihin. Alan avoimia työpaikkoja on siellä vain vähän. 
Myös Päijät-Hämeessä avustavista keittiö- ja ruokatyöntekijöistä on ylitarjontaa, siel-
lä suhdeluku on 5,9.

Avoin työpaikka oli vuoden 2019 lopussa auki keskimäärin 77 päivää (Kuvio 56). 
Keskimääräinen avoinnaolon kesto laski vuonna 2017 140 päivästä 30 päivään. Keski-
määräinen kesto on ollut nousussa vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2019 alan työpaik-
ka Pohjois-Savossa oli kuun lopussa ollut auki keskimäärin 45 päivää ja Kainuussa 285 
päivää. Uudellamaalla avustavien keittiö- ja ruokatyöntekijöiden avoimet työpaikat 
olivat olleet kuun lopussa auki 61 päivää.

Kuvio 54. Avustavien keittiö- ja ruokatyöntekijöiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12 (TEM, 
omat laskelmat).
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Kokoaikaisten avustavien keittiö- ja 
ruokatyöntekijöiden kuukausipalkkojen 
indeksi on esitetty Kuviossa 57. Alalle ovat 
tyypillisiä osa-aikaiset työsuhteet. Vuoden 
2018 avoimien työpaikkojen aineistossa 
lähes puolet avoimista työpaikoista olivat 
osa-aikaisia. Avustavien keittiö- ja ruoka-
työntekijöiden palkat laskivat vuodesta 
2015 vuoteen 2017. Vuonna 2018 palkat 
nousivat noin prosentin.

Ammattibarometrin viimeisimmän ar-
vion mukaan avustavien keittiö- ja ruo-
katyöntekijöiden työmarkkinat olivat 
tasapainossa. Osassa maata, kuten Uudel-
lamaalla, Lapissa, Pohjanmaalla ja Pohjois-
Savossa, työntekijöistä oli kuitenkin pulaa.

Kuvio 56. Avustavien keittiö- ja ruokatyöntekijöiden avoimen työpaikan avoinnaolon keskimääräi-
nen kesto kuukauden lopussa, trendisarja (TEM, omat laskelmat).
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Kuvio 57. Kokoaikaisten avustavien keittiö- ja ruokatyöntekijöiden kuukausipalkkojen indeksi 
(2015=100) (Tilastokeskus).
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Kokit

Kokit kuuluvat ammattiryhmäluokituksessa palvelutyöntekijöihin. Samaan ryhmään 
kuuluvat myös esimerkiksi kosmetologit, lentoemännät ja stuertit, konduktöörit, li-
puntarkastajat, eräoppaat, maskeeraajat, eläintenhoitajat, liikenneopettajat, siivous-
työnjohtajat, suntiot ja talonmiehet. Palvelutyöntekijöitä on toisin sanoen paljon ja 
heidän työmarkkinatilanteensa poikkeavat paljon toisistaan. Ammattiluokituksen ne-

Kuvio 58. Ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12  
(TEM, omat laskelmat).
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Kuvio 59. Ravintola- ja suutaloustyöntekijöiden 
U/V-suhteet vuonna 2019 (TEM, Tilastokeskus, 
omat laskelmat).

linumerotasolla ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä ovat esimerkiksi kokit, suurtalous-
keittäjät, suurtalousemännät, hovimestarit, ravintolan vuoroesimiehet ja ruokahuollon 
palveluvastaavat.

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden V/U-suhteen kehitys on seurannut hyvin tar-
kasti yleistä kehitystä (Kuvio 58). Vuoden 2019 lopussa V/U-suhde oli 0,4. Vakanssien 
suhde työttömiin on ollut nousussa vuodesta 2015 alkaen.

Koko maassa ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden U/V-suhdeluku oli 3,1 (Kuvio 
59). Vain Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla U/V-suhde oli alle kaksi vuonna 2019. Uudella-
maalla U/V-suhdeluku on 2,2 eli neljänneksi matalin Suomessa. Vuoden 2019 keskimää-
räisten U/V-suhteiden perusteella ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden työmarkkinat 
ovat pääosin tasapainossa, ja joillain alueilla hakijoita on liikaa. Kymenlaaksossa yhtä 
avointa työpaikkaa kohden on 8,9 työtöntä. Pohjois-Karjalassa U/V-suhdeluku oli 8,2.

Ammattibarometrin arvion mukaan kokeista oli pulaa lähes koko maan tasolla. Ko-
keista ei ollut pulaa Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Satakunnassa. 
Paljon pulaa hakijoista oli Pohjanmaalla, Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Savossa, Kainuus-
sa ja Varsinais-Suomessa. Ammattibarometrin arvion mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli 
paljon pulaa hakijoista, mikä näyttää todennäköiseltä myös maakunnan U/V-suhdelu-
vun perusteella. Varsinais-Suomessa U/V-suhde oli 4,1, mutta Ammattibarometri arvioi 
alueella olleen paljon pulaa hakijoista. Kymenlaaksossa oli Ammattibarometrin arvion 
mukaan pulaa hakijoista, mutta U/V-suhdeluku oli siellä maan korkein.
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Postinjakajat

Postinjakajat kuuluvat ammattiryhmään 
Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyönte-
kijät (44). Tarkastelut postinjakajille oli 
mahdollista tehdä neljän numeron tark-
kuudella. Ryhmään 4412 kuuluvat postin-
jakajat ja -lajittelijat.

Postinjakajien ja -lajittelijoiden V/U-
suhde oli vuoden 2019 lopussa 1,1 (Kuvio 
60). Avoimia työpaikkoja oli enemmän 
kuin alan työttömiä työnhakijoita. Suh-
deluku on noussut vuodesta 2016 alkaen. 
Postinjakajien ja -lajittelijoiden työmarkki-
nat ovat kireät. Vuoteen 2017 asti postin-
jakajien ja -lajittelijoiden V/U-suhdeluku 
oli lähellä 0,2.

Postinjakajien ja -lajittelijoiden U/V-
suhdeluku on esitetty maakunnittain Ku-
viossa 61. Pääosassa maata työmarkki-
nat ovat tasapainossa, mutta paikoitellen 
työvoimapulaa voi esiintyä. Etelä-Pohjan-
maalla työttömien suhde avoimiin paikkoi-
hin on vain 0,3. Myös Pirkanmaalla, Uudel-

Kuvio 60. Postinjakajien ja -lajittelijoiden V/U-suhteen kehitys 2006M01-2019M12  
(TEM, omat laskelmat).

Kuvio 61. Postinjakajien ja -lajittelijoiden U/V-
suhteet vuonna 2019 (TEM, Tilastokeskus, omat 
laskelmat).
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lamaalla ja Pohjois-Savossa avoimia paikkoja on enemmän kuin työttömiä. Kymenlaak-
sossa postinjakajista ja -lajittelijoista saattaa olla ylitarjontaa.

Ammattibarometrin arvion mukaan postinjakajien ja -lajittelijoiden työmarkkinat 
olivat tasapainossa. Pohjois-Savossa postinjakajista ja -lajittelijoista oli paljon pulaa, 
Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa hakijoista oli pu-
laa. Muualla maassa työmarkkinat olivat tasapainossa.

Yhteenveto keskeisistä mittareista valituissa 
ammattiryhmissä

Edellä tarkasteltiin työvoimakapeikkojen esiintymistä kahdentoista valitun ammatti-
ryhmän osalta keskeisten mittareiden avulla. Nämä ammattiryhmäkohtaiset tarkaste-
lut on koottu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 2). Työttömien ja avoimien paikkojen 
suhde kuvaavat keskimääräistä tilannetta vuonna 2019. Ammattibarometri arvioi tilan-
netta kuusi kuukautta eteenpäin, joten taulukossa esitetty arvio kuvaa vuoden 2020 
alkupuolen työvoimapulaa. Muutokset saatavuusongelmissa voivat olla hyvinkin no-
peita joissakin ammattiryhmissä, joten Ammattibarometrin arvio ja tilastojen antama 
kuva eivät siksi ole suoraan verrattavissa. Suojelu- ja vartiointityöntekijöillä oli korkein 
V/U-suhde vuonna 2019. Silloin yhtä työtöntä työnhakijaa kohden oli yli yksi avoin 
työpaikka. Alan avoimia työpaikkoja oli enemmän kuin työttömiä. Suojelu- ja varti-
ointityöntekijöiden avoimet paikat olivat kuun lopussa olleet keskimäärin 103 päivää. 
Pitkät avoimien työpaikkojen avoinnaoloajat viittaavat osaltaan työvoimapulaan alal-
la. Toiseksi kireimmät työmarkkinat olivat postinjakajilla, alan työttömiä oli lähes yhtä 
paljon kuin alan työpaikkoja. Työnantajan näkökulmasta löysimmät työmarkkinat oli-
vat metallityöntekijöillä vuonna 2019. Yhtä työtöntä metallialan työntekijää kohden 
oli 0,26 avointa työpaikkaa. Silti Ammattibarometri arvioi alan pula-ammatiksi. Tämä 
voi johtua työttömien ja avoimien työpaikkojen heikosta alueellisesta kohtaannosta tai 
työmarkkinatilanne on voinut muuttua nopeastikin alkuvuonna 2020 edellisvuoteen 
verrattuna. Kyseessä voi olla myös ammatillinen kohtaanto, jos työttömien metalli-
työntekijöiden taidot eivät kohtaa avoimien työpaikkojen kanssa. Vuonna 2019 keski-
määräinen metallialan työpaikka oli auki 62 päivää, mikä oli sama kuin kaikkien alojen 
keskiarvo. Keskimääräistä löysemmät työmarkkinat olivat myös kuljetustyöntekijöillä 
ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijöillä. Suurin osa tarkastelluista ammattiryhmistä oli 
Ammattibarometrin arvion mukaan tasapainossa maaliskuussa 2020. Kuitenkin sii-
voojista oli paljon pulaa lähes kaikkialla Suomessa. Suojelu- ja vartiointityöntekijöistä, 
metallityöntekijöistä, teollisuustuotteiden kokoonpanijoista ja ravintola- ja suurtalous-
työntekijöistä oli pulaa Suomessa. 



V/U- 
suhde  
2019

U/V-
suhde
2019

Avoinnaolon 
keskimääräinen kesto 
kuun lopussa 2019

Ammatti- 
barometrin arvio 
1/2020

Liike-elämän ja hallinnon 
asiantuntijat 0,42 2,4 50 Tasapaino

Asiakaspalvelutyöntekijät 0,41 2,4 63 Tasapaino

Palvelutyöntekijät 0,38 2,6 63 Tasapaino

Myyjät, kauppiaat ym. 0,47 2,1 65 Tasapaino

Hoivapalvelun ja terveydenhuollon 
työntekijät 0,48 2,1 78 Tasapaino

Suojelu- ja vartiointityöntekijät 1,05 1,0 103 Pulaa

Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä 
asentajat ja korjaajat 0,26 3,8 62 Pulaa

Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 0,66 1,5 80 Pulaa

Kuljetustyöntekijät 0,31 3,3 53 Tasapaino

Siivoojat, kotiapulaiset ym. 0,69 1,4 57 Paljon pulaa

Teollisuuden ja rakentamisen 
avustavat työntekijät 0,46 2,2 64 Tasapaino

Avustavat keittiö- ja 
ruokatyöntekijät 0,48 2,1 75 Tasapaino

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 0,34 3,0 Pulaa

Postinjakajat 0,89 1,1 Tasapaino

Kokonaistilanne koskien kaikkia 
aloja Suomessa 0,35 2,8 62
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Selite: Taulukon U/V-suhde- sarakkeessa niiden ammattien, jossa työttömiä per paikka, ts. U/V-
suhde on alle 2, on taustoitettu vaalean sinisellä ja ammatit, joissa suhdeluku on välillä 2-5, on 
taustoitettu turkoosilla. Väreillä on karkeasti luokiteltu ammatit niihin, joissa työvoiman saatavuus-
ongelmat ovat yleisiä (suhdeluku alle 2) ja ammatteihin, joissa työmarkkinat ovat varsin tasapainoi-
sia (työvoiman saatavuusongel-miakin on) (suhdeluku välillä 2-5). Yksikään taulukon ammateista ei 
ollut sellainen, jossa työvoimasta on ylitarjontaa (suhdeluku yli 5).

Taulukko 2. Yhteenveto keskeisistä mittareista valituissa ammattiryhmissä.
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U/V-suhteiden perusteella työvoiman saatavuusongelmia esiintyi vuonna 2019 
erityisesti suojelu- ja vartiointityöntekijöiden, teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden, 
siivoojien ja kotiapulaisten sekä postinjakajien kohdalla. Muiden tarkemmassa tarkas-
telussa olleiden ammattiryhmien osalta tilanne oli vuonna 2019 varsin tasapainoinen 
U/V-suhteen perusteella katsottuna.

Ammattibarometrin mukaan tarkastelluista ammattiryhmistä koko Suomen tasolla 
pulaa on siivoojista ja lähihoitajista Ammattiryhmät ovat heterogeenisiä niiden sisäl-
tämien ammattien kuin maantieteellisen sijainnin kannalta. 

Kuten koostetaulukko osoittaa tilastoihin perustuvat ja kyselyihin/arvioihin perustu-
vat mittarit antavat osittain eriävän kuvan työmarkkinoiden kohtaannosta. Erot voivat 
johtua mm. arvioitsijoiden näkemyseroista, rekisteritietojen puutteista sekä työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan kohdentumisen alueittaisista rakenteellisista eroista (Kauhanen 
ym. 2018), mutta myös siitä, mitä ajankohtaa ne tarkkaan ottaen kuvaavat.

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu työvoimakapeikkoja 2-numerotason ammattiryh-
mille. Toki on mahdollista, että saman ammattiryhmän sisälläkin voi olla paljon vaihtelua, 
eivätkä kaikkien työttömien taidot ja avoimien työpaikkojen vaatimukset välttämättä 
kohtaa. Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat saattavat myös sijaita eri alueilla.
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5. AVOIMIEN TYÖPAIKKOJEN LAATU 

MIKROAINEISTON PERUSTEELLA 

Työvoiman saatavuusongelmista ja niiden syistä saadaan tietoa Tilastokeskuksen toi-
mipaikkahaastatteluihin perustuvasta avoimet työpaikat - tilastosta. Työnantajien mu-
kaan rekrytointiongelmat johtuvat yleensä useasta tekijästä, mutta yleisimpinä tekijöinä 
työvoiman saatavuusongelmien taustalla ovat monesti henkilöstön osaamiseen liittyvät 
syyt: riittämätön koulutus, työkokemus tai puutteet muissa työn vaatimissa taidoissa.

Vuoteen 2010 asti työ- ja elinkeinoministeriö (aikaisemmin työministeriö) teki kol-
me kertaa vuodessa kartoituksen avoimista työpaikoista ja samalla myös vaikeasti 
täytettävistä työpaikoista (ks. esimerkiksi Tuomaala 2010). Siihen asti oli mahdollista 
vertailla aineistojen antamaa kuvaa rekrytointiongelmista.

Vertailun mukaan rekrytointiongelmien syyt eroavat selvästi eri tietolähteissä ja erot 
ovat jopa hämmästyttävän suuria (Kuvio 62). Työnantajat korostavat työnhakijoiden 
osaamisen puutteita rekrytointiongelmien taustalla. Niihin verrattuna epäsopivat työ-
ajat ja palkkaus ovat huomattavasti harvemmin ilmaistuja syitä ko. ongelmille. Työvoi-
matoimistojen näkemyksissä puolestaan painottuivat työpaikkaan liittyvät syyt (mm. 
palkkaus ja työajat), ts. syyt, jotka liittyivät avoinna olevien työpaikkojen ominaisuuksiin.

Kuvio 62. Rekrytointiongelmien syyt Tilastokeskuksen ja työministeriön aineistoissa 2009  
(Lähde: Ilmakunnas ym. 2013, s. 22).
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Työpaikan laadun piirteiden yhteys työvoimapulaan

Taloustieteen teorian mukaan palkkojen pitäisi nousta, kun työvoimasta on pulaa. Voisi 
olettaa, että myös muiden työn laadun piirteiden/ työolojen pitäisi muuttua, jos yrityk-
sillä on vaikeuksia työvoiman hankkimisessa. Barnow et al. (2013) mukaan työolojen 
parantaminen on tehokas tapa houkutella uusia työntekijöitä tai vähentää työvoiman 
vaihtuvuutta. Työolojen parantaminen voi olla erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa 
työpaikkoja avautuu suuren työvoiman vaihtuvuuden vuoksi.

Yritystasolla ilmoitetut työvoimapulat ja vaikeudet työpaikkojen täyttämisessä saat-
tavat johtua tarjotusta palkasta ja työoloista tai rekrytointiprosessin tehokkuudesta sen 
sijaan, että työnetsijöiden joukosta ei löytyisi sopivia ehdokkaita (Brunello et al. 2019; 
Kerekes & Molnar 2017; Cedefop 2015). Yritysten, jotka ovat maksaneet keskimääräistä 
parempia palkkoja samassa ammatissa työskenteleville tietyllä alueella, ovat raportoi-
neet kärsineensä vähemmän työvoimapulasta (Haskel and Martin, 2001; Directorate 
General for Internal Policies, European Parliament, 2015). Eberth et al. (2016) mukaan 
yksi pääkeinoista, jolla työnantajat voivat lisätä hoivatyön suhteellista houkuttelevuutta, 
on työolojen (muiden kuin palkkauksen) muuttaminen. Tutkimus osoittaa, että myös 
ei-rahallisilla työpaikan piirteillä on merkitystä sairaanhoitajien työvoiman tarjontaan.

Backes-Geller and Tuor (2010) tarkastelevat tutkimuksessaan keinoja, joilla yksit-
täiset yritykset voivat parantaa osaavan työvoiman saatavuutta. Keinoina he tuovat 
esille työpaikan korkeamman laadun signaloinnin.

Avoimien työpaikkojen laadun arviointi

Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin avoinna olevien työpaikkojen ominaisuuksia/laa-
tua sekä aggregaattitasolla että tarkemmin valittujen ammattiryhmien osalta. Aineistona 
hyödynnetään työ- ja elinkeinoministeriön kattavaa avointen työpaikkojen rekisteriai-
neistoa vuodelta 2018. 

Työpaikan laatu on moniulotteinen ilmiö ja koostuu useista eri tekijöistä, jotka edistä-
vät työntekijöiden hyvinvointia (Green 2006). Tarkastelu aloitetaan kuvaamalla aineiston 
sallimissa rajoissa avoinna olevien työpaikkojen eri ominaisuuksia, joilla on tutkimuskirjal-
lisuudessa käytetty tyypillisesti kuvaamaan työpaikkojen laatua. Avointen työpaikkojen 
ominaisuuksien pohjalta laaditaan myös karkea avointen työpaikkojen laatuindikaattori 
yhdistelmäindikaattorina laadun eri piirteistä. Koska työpaikan laatu on moniulotteinen 
ilmiö ja koostuu useista eri tekijöistä, myös tutkimuskirjallisuudessa aiemmin esitetyt laa-
tuindikaattorit ovat tyypillisesti yhdistelmäindikaattoreita useista eri tekijöistä. Esimer-
kiksi eurooppalainen työn laatuindikaattori koostuu seuraavista alaindikaattoreista, jotka 
kuvaavat työpaikan laadun eri ulottuvuuksia: palkat, epätyypillisten työsuhteiden osuus, 
työn ja muun elämän tasapaino ja työajat, työolot ja työsuhdeturva, työnantajan mak-
sama koulutus ja urakehitys sekä yhteistoimintamahdollisuudet (Leschke et al. 2008).

Aineistorajoitukset vaikuttavat siihen, mitä työpaikan laadun ulottuvuuksia työpaikko-
jen laadun kuvauksessa ja yhdistelmäindikaattoria muodostettaessa voidaan ottaa mu-
kaan. Tässä tutkimuksessa avoimien työpaikkojen laatua kuvataan seuraavien yksittäisten 
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avoimien työpaikkojen laadun piirteiden avulla, jotka ovat saatavilla julkiseen työnväli-
tykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineistosta: avointen työpaikkojen 
työsuhteen kesto, työajat (mm. kokoaikaisuus/osa-aikaisuus) sekä työn tyyppi (palkka-
työ, yrittäjätyö, provisiopalkkaus). Näiden avointen työpaikkojen piirteiden perusteella 
muodostetaan myös laadun yhdistelmäindikaattori. Nämä avointen työpaikkojen piirteet 
ovat sellaisia, joita aiemmissa työpaikkojen laadun indikaattoreissa on sisällytetty mu-
kaan yhdistelmäindikaattorin osina.  

Avointen työpaikkojen työsuhteen kestoa kuvaava osamuuttuja kuvaa niiden työ-
suhteiden osuutta avoimista työpaikoista, joiden työsuhteiden kesto on alle 6 kuukaut-
ta (x1). Työaikaa kuvaava osamuuttuja kuvaa puolestaan niiden avointen työpaikkojen 
osuutta kaikista työpaikoista, jotka ovat muuta kuin kokoaikaista päivätyötä (x2). Työn 
tyypin osamuuttuja kertoo niiden avointen työpaikkojen osuuden, jotka ovat muuta kuin 
palkkatyötä, ts. ovat provisiopalkkaista työtä tai yrittäjyyttä (x3). Lisäksi mukana on nii-
den avointen työpaikkojen osuus, joissa yhdistyy työsuhteen lyhyt kesto (alle 6 kk) ja 
ei-kokopäivätyö (x4). Yhdistelmäindikaattorin arvo muodostetaan aritmeettisena keski-
arvona edellä mainituista työn laadun osapiirteistä⁵:

Aineistorajoituksellisista syistä indikaattorimme painottuu pitkälti kuvaamaan avoin-
ten työpaikkojen työsuhteiden epätyypillisyyttä. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, 
että epätyypillisiin työsuhteisiin liittyy niiden laadun suhteen ongelmallisia piirteitä 
kuten suurempaa työsuhteen epävarmuutta, heikompia koulutus- ja kehittymismah-
dollisuuksia, vähäisempää työn autonomiaa ja heikompaa palkkausta (Scheele 2002; 
Eurofound 2003; Leschke 2007; Kauhanen and Nätti 2015). Siksi niiden ottaminen 
huomioon työpaikkojen laadun tarkastelussa on erittäin tärkeää.

On hyvä kuitenkin ottaa huomioon, että kun muodostetaan avointen työpaikkojen 
laatua kuvaavia indikaattoreita, ne ovat suhteellisia indikaattoreita: työpaikkojen laa-
tu luokitellaan huonompiin ja parempiin keskimääräisen avointen työpaikkojen laa-
dun perusteella. 

Aineisto

Laatuindikaattorin pohjana on käytetty Työ- ja elinkeinoministeriön Julkiseen työn-
välitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineistoa vuodelta 2018. Ai-
neistossa on yhteensä 381 121 avointen työpaikkojen ilmoitusta. Avoimia työpaikkoja 
työpaikkailmoituksissa on 720 960. Aineisto sisältää tiedon työpaikan tyypistä, sijain-
tikunnasta, ammatista, toimialasta, koulutusvaatimuksesta, työajasta, työn kestosta, 
henkilökunnan koosta ja työnantajan sektorista. Aineistossa on työpaikan viimeinen 
hakupäivä, työn alkamispäivä ja avoinnaolon alkamis- sekä päättymispäivä. Avoimen 
työpaikan täyttötieto on myös ilmoitettu. Lisäksi aineistoon on laskettu avoinnaolon 

5  Koska työpaikkojen laatua kuvaavat osamuuttujat ovat osuuksia kaikista avoimista muuttujista, niitä ei 

tarvitse normalisoida välille 0 ja 1.
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kesto, rekrytointiaika ja täyttöviive. Tässä tutkimuksessa rakennetussa laatuindikaat-
torissa hyödynnetään työaikaa, työn tyyppiä sekä työnsuhteen kestoa. 

Aineisto kattaa avoimien työpaikkojen ilmoitukset. Yhdessä ilmoituksessa on tyy-
pillisesti yksi avoin työpaikka (noin 71 prosentissa ilmoituksista). Noin 14 prosentissa 
avoimien työpaikkojen ilmoituksia oli avoinna kaksi työpaikkaa, ja kuudessa prosentis-
sa kolme avointa työpaikkaa. Ammattiryhmien välillä ei ole suuria eroja siinä, montako 
paikkaa yhdessä ilmoituksessa on ilmoitettu. Teollisuuden ja rakentamisen avustavissa 
tehtävissä on useammin monta avointa paikkaa kuin vain yksi. Hoivapalvelun ja terve-
ydenhuollon työntekijöitä haetaan lähes 80 prosentissa tapauksista vain yhtä työnte-
kijää ilmoitusta kohden.

Kuviossa 63 on kuvattu tarkasteltavien ammattiryhmien avointen työpaikkojen 
määrät. Määrällisesti isoimmat ammattiryhmät olivat erilaiset palvelualan tehtävät. 
Eniten avoimia paikkoja oli tarjolla myyjille ja kauppiaille (75 000). Liike-elämän ja 
hallinnon asiantuntijoiden avoimia paikkoja oli toiseksi eniten, noin 59 000. Hoivapal-
velun ja terveydenhuollon työpaikkoja, joihin kuuluvat lähihoitajat ja lastenhoitajat, oli 
kolmanneksi eniten tarkastelluista ammattiryhmistä eli noin 54 000. Suojelu- ja var-
tiointityöntekijöiden avoimia työpaikkoja oli määrällisesti vähiten, vaikka kyse onkin 
pula-ammatista (noin 8 000).

Kaksinumerotason ammattiryhmien lisäksi tarkempaan tarkasteluun otettiin kokit 
ja postinjakajat. Vuoden 2018 avoimien työpaikkojen aineistossa oli 8 744 ilmoitusta, 
joissa haettiin kokkia (ammattiluokitus viiden numeron tarkkuudella). 80 prosentissa 
ilmoituksista haettiin yhtä kokkia. Yhteensä avoimia kokin paikkoja oli 12 635 ilmoi-
tuksissa ilmoitettujen avoimien työpaikkojen perusteella. 42 prosenttia kokkien avoi-
mista työpaikoista sijaitsi Uudellamaalla. 9 546 eli 76 prosenttia avoimista paikoista 
sijaitsi kaupunkimaisessa kunnassa. Vuonna 2018 avoimia postinjakajan työpaikkoja oli 
4 619. Postinjakajien avoimien työpaikkojen suhde työttömiin lähti jyrkkään nousuun 
vasta vuonna 2019. Työvoiman kysynnän kasvu ei näy vielä vuoden 2018 aineistossa.

Kuvio 63. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrät ammattiryhmittäin 
vuonna 2018 (TEM).
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Yritykset ilmoittivat eniten avoimia työpaikkoja julkiseen työnvälitykseen. Kunnissa 
oli toiseksi eniten avoimien työpaikkoja. Lähes kaikki ilmoitetut avoimet työpaikat oli-
vat palkkatyötä. Yrityksillä oli myös jonkin verran töitä, joissa oli provisiopalkka. Vuo-
rotteluvapaan sijaisuuksia oli valtion työpaikoista neljä prosenttia, loput olivat palkka-
työtä. Kuntien avoimista työpaikoista kaksi prosenttia oli vuorotteluvapaan sijaisuuk-
sia, loput palkkatyötä. 

Avoinna olevien työpaikkojen laadun eri piirteitä 
valituissa ammattiryhmissä

Rekisteriaineiston työaika -muuttuja kertoo, onko avoimessa työpaikassa kyse yötyöstä, 
kokopäivätyöstä, iltatyöstä, 2-, 3-, tai 5-vuorotyöstä, viikonlopputyöstä, osapäivätyös-
tä tai muusta osa-aikatyöstä. Valitettavasti nämä ovat toisiaan poissulkevia vaihtoeh-
toja aineistossa, joten ei voida tarkastella kuinka paljon avoimiin työpaikkoihin liittyy 
samanaikaisesti useampia työajan piirteitä kuten vaikkapa ilta- ja viikonlopputyötä 
yhdistettynä osa-aikatyöhön.

Valittujen ammattiryhmien avoimissa työpaikoissa työn osa-aikaisuus ja vuorotyö 
näyttäisi olevan keskimääräistä tyypillisempää (Kuvio 64). Osapäivätyötä oli seitsemän 
prosenttia ja muuta osa-aikatyötä oli 14 prosenttia. Keittiö- ja ruokatyöntekijöiden alal-
la osa-aika-, vuoro-, ilta- ja viikonlopputyö kattoivat yhteensä 73 prosenttia avoimis-
ta paikoista. Vastaavasti hoivapalveluiden ja terveydenhuollon avoimista paikoista 66 
prosenttia oli vuorotyötä tai osa-aikatyötä. Myyjien ja kauppiaiden avoimista paikoista 
40 prosenttia oli kokopäivätyötä, mutta enimmäkseen myyjille oli tarjolla osa-aikatyötä 
(47 %). Puolet avoimista paikoista kokeille olivat kokopäivätyötä, toiseksi yleisintä oli 
vuorotyö. Eniten osa-aikatyötä oli postinjakajille: 90 prosenttia avoimista paikoista oli 
osa-aikatyötä. Postinjakajien avoimista paikoista vain 9 prosenttia oli kokopäivätyötä. 
Teollisuudessa ja hoitoalalla vuorotyö oli tyypillistä.

Keskimäärin 64 prosenttia avoimista työpaikoista vuonna 2018 oli kokopäivätyö-
tä. Ammattiryhmien välillä on isoja eroja kokopäivätyön tarjonnassa. Liike-elämän ja 
hallinnon asiantuntijoiden avoimista työpaikoista kokopäivätyötä oli 95 prosenttia, 
mutta avustavien keittiö- ja ruokatyöntekijöiden paikoissa kokopäivätyötä oli vain 27 
prosentissa avoimista paikoista.

Suurin osa julkiseen työnvälitykseen vuonna 2018 ilmoitetuista avoimista työpai-
koista oli kestoltaan 12 kuukautta tai yli (53 %) (Kuvio 65). Yli 12 kuukauden työpaikat 
ovat joko pitkiä määräaikaisia työsuhteita tai vakituisia työsuhteita. Vähiten yli 12 kuu-
kauden työpaikkoja oli teollisuuden ja rakentamisen avustaville työntekijöille (20 %). 
Myös teollisuustuotteiden kokoonpanijoille ja avustaville keittiö- ja ruokatyöntekijöil-
le oli tarjolla enimmäkseen alle vuoden kestäviä työsuhteita. Eniten pitkiä työsuhtei-
ta oli liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoille (63 %) sekä siivoojille, kotiapulaisille ja 
muille puhdistustyöntekijöille (63 %). Alle 11 päivän työsuhteita oli noin kaksi prosent-
tia avoimista työpaikoista. Toiseksi yleisimpiä olivat 3-6 kuukauden (17 %), 6-12 kuu-
kauden (13 %) ja 1-3 kuukauden (13 %) työsuhteet. Avoimista kokkien työpaikoista alle 
kuuden kuukauden työsuhteita oli noin 39 prosenttia. 95 prosenttia avoimista työpai-
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Kuvio 64. Työaikajakaumat yhteensä ja ammattiryhmän mukaan julkiseen työnvälitykseen ilmoite-
tuista työpaikoista vuonna 2018 (TEM).
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Kuvio 65. Työsuhteen keston jakaumat yhteensä ja ammattiryhmittäin julkiseen työnvälitykseen 
ilmoitetuissa avoimissa työpaikoissa vuonna 2018 (TEM).
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koista postinjakajille oli määräaikaisia alle vuoden työsuhteita. Loput olivat yli vuoden 
kestäviä määräaikaisia tai jatkuvia työsuhteita.

Kuviossa 66 on esitetty avoimet työpaikat, jotka ovat sekä alle vuoden kestäviä että 
osa-aikaisia. Keskimäärin kaikilla aloilla lyhyitä osa-aikaisia avoimia työpaikkoja oli 19 
prosenttia. Metallityöntekijöille ja kuljetustyöntekijöille vastaavia työpaikkoja oli alle 
10 prosenttia avoimista paikoista. Postinjakajien avoimista paikoista lähes kaikki olivat 
lyhyitä osa-aikaisuuksia. Toiseksi eniten lyhyitä osa-aikaisuuksia oli avustaville ruoka-
työntekijöille. 38 prosenttia avustavien ruokatyöntekijöiden avoimista työpaikoista oli 
sekä osa-aikaisia että lyhytkestoisia. Lyhyitä osa-aikaisuuksia oli paljon myös tervey-
denhuollon työntekijöille ja palvelutyöntekijöille (30 %).

Työpaikan tyypillä tarkoitetaan sitä, onko avoin työpaikka palkkatyö, provisiotyö, 
yritys vai vuorotteluvapaan sijaisuus. Suurin osa julkiseen työnvälitykseen ilmoitetuis-
ta työpaikoista tarkastelluilla ammattialoilla oli odotetusti palkkatyötä (93 %) (Kuvio 
67). Provisiopalkkauksen osuus avoimista työpaikoista oli keskimäärin 1,7 prosenttia. 

Kuvio 66. Alle vuoden kestävien ei-kokopäivätyötä olevien avoimien työpaikkojen osuus keskimää-
rin ja ammattiryhmittäin vuoden 2018 aineistossa (TEM).
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Eniten provisiopalkkausta oli palvelutyöntekijöiden avoimissa työpaikoissa (n. 5,1 %) 
sekä kuljetustyöntekijöillä (3,8 %). Yrittäjätyötä avoimista paikoista oli 4,7 prosenttia 
ja vuorotteluvapaan sijaisuuksia ainoastaan 0,6 prosenttia. Eniten yrittäjätyötä oli tar-
jolla liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden (28 %), kuljetustyöntekijöiden (15,1 %) ja 
myyjien (11,6 %) avoimissa työpaikoissa.

Avoimista työpaikoista suurin osa sijaitsi kaupunkimaisissa seutukunnissa. Keski-
määrin kolme prosenttia avoimista työpaikoista sijaitsi ulkomailla. Avoimista hoivapal-
velujen ja terveydenhuollon työntekijöiden työpaikoista 11 prosenttia sijaitsi maaseu-
tumaisissa seutukunnissa ja 15 prosenttia taajaan asutuissa seutukunnissa. Vain kaksi 
prosenttia avoimista teollisuuden ja rakentamisen tehtävistä sekä liike-elämän ja hal-
linnon asiantuntijatehtävistä sijaitsi maaseutumaisissa seutukunnissa. Avoimista asia-
kaspalvelutehtävistä seitsemän prosenttia sijaitsi ulkomailla.

Laatuindikaattori ammattiryhmittäin

Avoimien työpaikkojen laadun arvioimista varten muodostettiin edellä kuvattu yh-
distelmäindikaattori (Kuvio 68), jonka osatekijöinä ovat ei-kokopäivätyön osuus, alle 
kuusi kuukautta kestävien työpaikkojen osuus ja ei-palkkatyön osuus avoimista työ-
paikoista. Lisäksi osamuuttujana oli alle kuusi kuukautta kestävien ei-kokopäivätöiden 
osuus. Yhdistelmäindikaattorin arvo muodostettiin aritmeettisena keskiarvona edel-
lä mainituista työn laadun osapiirteistä (Cronbachin α= 0,58). Kuviossa 68 on esitetty 
laatuindikaattori kaikille aineiston 2-numerotason ammattiryhmille.

Ammattikohtaiset avoimet työpaikat luokiteltiin niiden saaman laatuindikaattorin 
arvon perusteella kolmeen eri ryhmään. Luokittelussa hyödynnettiin kaikille aloille las-
kettua aritmeettista laatuindikaattorin keskiarvoa. Kaikille aineiston avoimille työpaikoil-
le laskettu laatuindikaattorin keskiarvo oli 0,19. Hyvälaatuisten työpaikkojen ryhmään 
kuuluvat ammattiryhmät, joiden avoimien työpaikkojen indikaattoriarvo on alle 0,10. 
Keskiryhmään kuuluvat indikaattorin arvot 0,10 – 0,25. Heikoimmassa ryhmässä ovat 
ammattiryhmät, joiden avoimien työpaikkojen saama indikaattorin arvo oli suurempi 
kuin 0,25. Indikaattorissa korkeamman arvon saa laadultaan epätyypillisiä piirteitä si-
sältävä työ eli esimerkiksi lyhytkestoinen osa-aikatyö, jossa on provisiopalkkaus. Par-
haan arvon saa yli 12 kuukautta kestävä kokopäiväinen palkkatyö. 

Palkka on yksi keskeisimpiä työpaikan laadun indikaattoreita. Käyttämämme rekis-
teriaineisto ei kuitenkaan sisällä tietoja avoinna olevien työpaikkojen palkkauksesta. 
Tästä syystä palkkausta ei voitu sisällyttää yhdistelmäindikaattorimme osamuuttujaksi. 
Lukuun ottamatta liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoita vuonna 2018, kaikkien tar-
kemmassa tarkastelussa olleiden ammattiryhmien mediaanituntipalkka oli alhaisem-
pi kuin kaikilla aloilla keskimäärin. Yhdistelmäindikaattorin arvo korreloi negatiivisesti 
mediaanituntipalkan kanssa. Korrelaatio on -0,68. Ammateissa, joissa on keskimää-
räistä enemmän epätyypillisen työn piirteitä, on myös keskimääräistä heikompi palkka.

Työpaikkojen laadulla vaikuttaisi olevan merkitystä myös sille, kuinka nopeasti ne 
täyttyvät. Indikaattorin arvon ja avoinnaolon keston välillä on positiivinen korrelaatio 
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Kuvio 67. Työn tyyppi yhteensä ja ammattiryhmittäin (TEM).
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Upseerit, aliupseerit ja sotilasammatti-
henkilöstö

Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat

Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan 
persuspalvelujen johtajat

Tieto- ja viestintäteknilogian 
erityisasiantuntijat

Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan 
ja muiden palvelualojen johtajat

Johtajat, ylimmät virkamiehet ja 
järjestöjen johtajat

Luonnontieteen ja tekniikan 
erityisasiantuntihat

Terveydenhuollon asiantuntijat

Liike-elämän ja hallinnon erityisasian-
tuntijat

Opettajat ja muut opetusalan 
erityisasiantuntijat

Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat

Informaatio- ja tietoliikenneteknologian 
asiantuntijat

Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät

Laskennan ja varastoinnin 
toimistotyöntekijät

Rakennustyöntekijät ym. (pl 
sähköasentajat)

Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä 
asentajat ja korjaajat

Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan
erityisasiantuntijat

Toimistotyöntekijät

Terveydenhuollon asiantuntijat

Elintarvike-, puutyö ja vaatetus- ja 
jalkinealan valmistustyöntekijät ym.

Metsä- ja kalatuotteiden työntekijät

Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat

Kuljetustyöntekijät

Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja 
kulttuurialan asiantuntijat

Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaan-
ikot sekä painoalan työntekijät

Asiakaspalvelutyöntekijät

Teollisuustuotteiden kokoonpanijat

Teollisuuden ja rakentamisen avustavat 
työntekijät

Siivoojat, kotiapulaiset ja muut 
puhdistustyöntekijät

Suojelu- ja vartiotyöntekijät

Palvelutyöntekijät

Maanviljelijät ja eläinkasvattajat ym.

Hoivapalvelun terveydenhuollon 
työntekijät

Prosessityöntekijät

Tuntematon

Maa- metsä- ja kalatalouden avustavat 
työntekijät

Myyjät, kauppiaat ym.

Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät

Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon 
työntekijät

Katumyyjät, kengänkiillottajat ym.

Muut toimisto- ja asiakaspalve-
lutyöntekijät

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Kuvio 68. Avoimien työpaikkojen laatuindikaattori ammattiryhmittäin.
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0,43, ts. indikaattorin kuvaamien heikompilaatuisten avoimien työpaikkojen täyttämi-
nen voi kestää kauemmin.

Tässä tutkimuksessa tarkastelluista ammattiryhmistä yksikään ei yltänyt parhaaseen 
ryhmään avoimien työpaikkojen laatuindikaattorin perusteella (Taulukko 3). Laadultaan 
keskiryhmään kuuluvat metallialan työntekijöiden, liike-elämän ja hallinnon asiantun-
tijoiden, kuljetustyöntekijöiden, asiakaspalvelutyöntekijöiden ja teollisuustuotteiden 
kokoonpanijoiden avoimet työpaikat. Heikoimpaan ryhmään yhdistelmäindikaattorin 
perusteella kuuluvat teollisuuden ja rakentamisen avustavat tehtävät, siivoojien, koti-
apulaisten ja muiden tehtävät, suojelu- ja vartiointialan työtehtävät, palvelutyönteki-
jöiden, hoivapalvelun työntekijöiden, myyjien ja kauppiaiden sekä avustavien keittiö- ja 
ruokatyöntekijöiden avoimet työpaikat. Postinjakajien laatuindikaattorin arvoksi muo-
dostui 0,64. Tarkastelluista ammattiryhmistä postinjakajien avoimet paikat kuuluivat 
jaottelussamme heikompilaatuisten ryhmään ja saivat siinäkin ryhmässä korkeimman 
indikaattorin arvon6. 

Räisänen (2004) erottaa toisistaan ”tyypilliset” ja ”epätyypilliset” työt työn työ-
ajan, tyypin ja keston perusteella. Tyypillisiä töitä ovat yli kolme kuukautta kestävät 
päivätyöt palkkatyössä (Räisänen, 2004). Tässä tutkimuksessa käytetty avoimien työ-
paikkojen laatuindikaattori painottuu pitkälti kuvaamaan avointen työpaikkojen työ-
suhteiden epätyypillisyyttä.

Edellä on tarkasteltu avoinna olevien työpaikkojen laatua koko maan tasolla. Mie-
lenkiintoinen kysymys on, poikkeavatko tarkastelussa olevien ammattien avoimet työ-
paikat laadultaan eri puolilla Suomea. Laatuindikaattorin arvot on esitetty Liitteessä 
4 maakunnittain.

Maakunnittaisesta tarkastelusta havaitaan, että samassa ammattiryhmässä on 
maakuntien välillä suuriakin eroja työpaikkojen laadussa. Eri ammattiryhmistä suurin-
ta vaihtelua maakuntien välillä oli asiakaspalvelutehtävien ammattiryhmässä. Korke-
an työttömyysasteen maakunnissa (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Kainuu) oli tarjolla 
”parempilaatuisia” asiakaspalvelutehtäviä kuin esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla, jossa 
työttömyysaste oli hyvin matala (4,4 % v. 2018). 

Kuljetustyöntekijöiden sekä avustavien teollisuuden ja rakentamisen työntekijöiden 
avoimet työpaikat olivat laadultaan hyvin samankaltaisia kaikissa maakunnissa. Vaihtelu 
maakuntien välillä on kuitenkin osassa ammattiryhmistä niin suurta, että ne kuuluvat 
laadultaan eri kategoriaan. Osassa maakuntia ammattiryhmien avoimien työpaikko-
jen määrät olivat niin vähäisiä, ettei indikaattorin arvoa pysty arvioimaan luotettavasti. 

6 Tarkastelimme avointen työpaikkojen laatua myös hieman erilaisista osamuuttujista koostuvan yhdistel-

mäindikaattorin avulla. Vaihtoehtoinen avoimen työpaikan laadun yhdistelmäindikaattori muodostettiin 

osamuuttujista: osa-aikatyön osuus, alle kuusi kuukautta kestävien työpaikkojen osuus, ei-palkkatyön osuus 

ja alle kuusi kuukautta kestävien ei-kokopäivätöiden osuus. Indikaattorin keskiarvo oli 0,16. Cronbachin alfa 

oli 0,59. Eroa indikaattoreiden luotettavuudessa ei siten ollut. Indikaattorin arvojen vaihteluväli oli 0,01-0,54 

ja keskiarvo oli 0,16. Ammattiryhmien järjestys pysyi lähes samana. Postinjakajat saivat tässäkin indikaat-

torissa arvon 0,64.
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Indikaattorin erot kuitenkin tasoittuvat, kun tarkastellaan indikaattorin arvoja suuralu-
eiden välillä. Suurimmat alueittaiset erot ovat suojelu- ja vartiointityöntekijöiden avoi-
missa paikoissa. Etelä-Suomessa avoimet työpaikat saavat indikaattorin arvon 0,35, 
kun Helsinki-Uudellamaalla indikaattorin arvo on 0,23. Asiakaspalvelijoiden, myyjien 
ja kauppiaiden sekä metallityöntekijöiden työpaikat ovat laadultaan hyvin samankal-
taisia kaikilla suuralueilla. Keskimäärin heikoimmat avoimet työpaikat tarkasteltavista 
ammattiryhmistä sijaitsevat Pohjois- ja Itä-Suomessa. Helsinki-Uudellamaalla on tar-
jolla keskimäärin parempilaatuisia avoimia paikkoja kuin muilla alueilla.

Yhdistelmäindikaattorin arvo kokeille oli koko maassa 0,25 (Kuvio 69). Maakuntien 
välillä avoimien työpaikkojen laadun indikaattori vaihteli Uudenmaan 0,20:stä Etelä-

Indikaattorin arvon perusteella tehty luokittelu 3 ryhmään:  1) paras ryhmä - indikaattoriarvo alle 
0.10, 2) keskiryhmä -  indikaattoriarvo välillä 0.10-0,25, 3)  heikoin ryhmä - indikaattorin arvo suu-
rempi kuin 0,25. Indikaattorissa korkeamman arvon saa enemmän epätyypillisiä piirteitä sisältävä 
työpaikka

Ammattiryhmä Indikaattorin arvo

Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 0,13

Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 0,19

Kuljetustyöntekijät 0,20

Asiakaspalvelutyöntekijät 0,22

Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 0,24

Kokit 0,25

Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 0,26

Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 0,26

Suojelu- ja vartiointityöntekijät 0,27

Palvelutyöntekijät 0,28

Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 0,28

Myyjät, kauppiaat ym. 0,31

Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 0,34

Postinjakajat 0,64

Taulukko 3. Yhdistelmäindikaattorin arvot tarkastelluissa ammattiryhmissä.
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Pohjanmaan 0,38:aan. Yrityksen koolla ei ole suurta vaikutusta kokkien avoimien työ-
paikkojen laatuun. Mikroyrityksissä (alle 10 henkilöä), indikaattorin arvo oli 0,23, kun 
suuremmissa yrityksissä se oli noin 0,30.

Aiemman tutkimuskirjallisuuden mukaan (esim. Wagner 1997; Bryson et al. 2019) 
yrityksen koolla on merkitystä työpaikkojen laadulle, joskin saadut tulokset yrityksen 
koon ja laadun yhteydestä eivät ole olleet yksiselitteisiä. Seuraavassa tarkastelemme, 
näkyykö avoimien työpaikkojen laatuindikaattorilla mitattuna eroja avoimissa työpai-
koissa yrityksen koon mukaan.  Käyttämässämme rekisteriaineistossa on tietoa avoimia 
työpaikkoja tarjoavien yritysten henkilömäärästä, jonka perusteella olemme jakaneet 
avoimia työpaikkoja tarjoavat yritykset neljään luokkaan: mikro-, pien-, Pk- ja suur-
yrityksiin. Mikroyrityksissä on alle 10 henkilöä, pienyrityksissä 10-49 ja Pk-yrityksissä 
50-199. Suuryrityksiä ovat ne, joissa on yli 200 henkilöä. Vuoden 2018 avoimien työpaik-
kojen aineistossa oli tieto 679 289 avoimen työpaikan työnantajaorganisaation koosta. 

Keskimäärin indikaattorin arvo ei vaihtele yrityksen koon mukaan. Erot avointen 
työpaikkojen laadussa ovat siten melko pysyviä ammattiryhmän sisällä erikokoisissa 
työpaikoissa. Kuviossa 70 on koottu indikaattorin arvot tarkasteltavien ammattiryh-
mien mukaan erikokoisissa yrityksissä. Laatuindikaattori osoittaa, että eroja on jonkin 
verran, mutta ne ovat hyvin pieniä. Liiketoiminnan ja hallinnon asiantuntijoille parhaat 
työpaikat sijaitsevat pienyrityksissä (0,12) ja keskimäärin heikoimmat Pk-yrityksissä. 
Asiakaspalvelutyöntekijöiden, palvelutyöntekijöiden, hoivapalvelun ja terveydenhuol-
lon työntekijöiden, metallityöntekijöiden, teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden, kulje-
tustyöntekijöiden, siivousalan työntekijöiden, teollisuuden ja rakentamisen avustavien 
työntekijöiden sekä avustavien keittiö- ja ruokatyöntekijöiden avoimet työpaikat ovat 

Kuvio 69. Avoimien työpaikkojen laatuindikaattori kokeille maakunnittain. Koko maan keskiarvo 
0,25 (TEM, omat laskelmat).
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laadultaan samankaltaisia erikokoisissa yrityksissä. Suurin vaihtelu työpaikan laadun 
välillä on vartijoilla: avoimet paikat mikroyrityksissä olivat laadultaan heikompia kuin 
isommissa yrityksissä. Myyjillä ja kauppiaille parhaat työpaikat sijaitsevat Pk-yrityksissä, 
heikoimmat vastaavasti pienyrityksissä. Erot ovat kuitenkin melko pieniä.

6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin työvoimapulaa ja työvoimakapeikkoja kokonais-
tasolla että valituissa SAK:laisissa ja muutamissa muissa ammattiryhmissä Erityisen 
kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa oli tarkastella näillä ammattialoilla avoinna ole-
vien työpaikkojen laatua, jolla on myös merkitystä rekrytointiongelmien esiintymisel-
le. Talousteorian mukaan kysynnän ja tarjonnan muutosten tulisi heijastua palkkoihin. 
Vähemmälle huomiolle työvoimapulakeskustelussa on jäänyt kysymys, heijastuuko 
työvoimapula työpaikan muihinkin laadun piirteisiin palkan ohella. 

Pääasiallisina aineistoina tilastollisissa tarkasteluissa ja analyyseissa hyödynnettiin 
työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietoja, ammattibarometritietoja, Tilas-
tokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston tietoja sekä tuoreinta saatavilla olevaa julki-
sen työnvälityksen avointen työpaikkojen rekisteriaineistoa vuodelta 2018. Mittaristo-
na tarkasteluissa oli siis sekä tilastoihin perustuvia objektiivisia mittareita että erilaisiin 
kyselyihin/arvioihin perustuvia mittareita. 

Kuvio 70. Laatuindikaattorin arvo henkilöstön koon mukaan.

Li
ik

e-
el

äm
än

 ja

ha
lli

nn
no

n 
as

ia
nt

un
ti
ja

t

A
si

ak
as

p
al

ve
lu

ty
ö
nt

ek
ijä

t
P
al

ve
lu

ty
ö
nt

ek
ijä

t
M

yy
jä

t, 
ka

up
p
ia

at
 y

m
.

H
o
iv

ap
al

ve
lu

n 
ja

te
rv

ey
d
en

hu
o
llo

n.
..

S
uo

je
lu

- 
ja

 v
ar

ti
o
in

ti
ty

ö
nt

ek
ijä

t

K
o
ne

p
aj

a-
 ja

va
lim

o
ty

ö
nt

ek
ijä

t 
se

kä
...

T
eo

lli
su

us
tu

o
tt

ei
d
en

ko
ko

o
np

an
ija

t
K
ul

je
tu

st
yö

nt
ek

ijä
t

S
iiv

o
o
ja

t, 
ko

ti
ap

ul
ai

se
t 
ym

.

T
eo

lli
su

ud
en

 ja
 r
ak

en
ta

m
is

en
...

A
vu

st
av

at
 k

ei
tt

iö
-

ja
 r
uo

ka
ty

ö
nt

ek
ijä

t

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

Mikro Pien PK Suur



77

Tarkastelumme mukaan avoimien työpaikkojen suhde työttömiin työnhakijoihin 
on noussut Suomessa vuodesta 2016 lähtien. Vaikka suhde on ollut nousussa, työt-
tömiä työnhakijoita on vielä moninkertainen määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin. 
Tämä viittaisi siihen, että aggregaattitasolla ei edelleenkään voida puhua kovin kireis-
tä työmarkkinoista. 

Tässä tutkimuksessa tehty tarkempi ammattiryhmittäinen työvoimakapeikko-
jen tarkastelu osoitti, että eri tilastoihin perustuvat ja kyselyihin/arvioihin perustuvat 
mittarit antoivat osittain erilaisen kuvan näillä aloilla esiintyvistä ongelmista työvoi-
man saavuudessa, ts. työvoimakapeikoista. Osittaisia eroja löytyi mm. U/V-suhteiden 
ja ammattibarometrin antaman kuvan välillä. U/V-suhteiden perusteella työvoiman 
saatavuusongelmia esiintyi vuonna 2019 tarkemmassa tarkastelussa olleista ammat-
tiryhmistä erityisesti suojelu- ja vartiointityöntekijöiden, teollisuustuotteiden kokoon-
panijoiden, siivoojien ja kotiapulaisten sekä postinjakajien kohdalla. Muiden ammatti-
ryhmien osalta työmarkkinat olivat varsin tasapainoisia koko maan tasolla, vaikkakin 
alueellisia eroja löytyy. Ammattibarometrin mukaan tarkastelluista ammattiryhmistä 
koko Suomen tasolla pulaa on siivoojista ja lähihoitajista (hoiva- ja terveyspalveluiden 
ammattiryhmän alaryhmä). Eri mittarien antaman kuvan erot voivat johtua mm. ar-
vioitsijoiden näkemyseroista, rekisteritietojen puutteista sekä työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan kohdentumisen alueittaisista rakenteellisista eroista (Kauhanen ym. 2018).

Avointen työpaikkojen laatua tarkasteltiin tarkemmin kattavan julkisen työnvälityk-
sen avointen työpaikkojen rekisteriaineiston perusteella. Rekisteriaineiston tietosisällön 
rajoituksista johtuen työpaikan laadun tarkastelussa keskityttiin avointen työpaikkojen 
epätyypillisten piirteiden kuten ei-kokopäivän työn osuuteen, kestoltaan lyhyiden työ-
suhteiden osuuteen sekä muun kuin palkkatyön osuuteen tarjolla olevista avoimista 
työpaikoista. Työpaikkojen epätyypillisen työn osapiirteiden ohella avointen työpaik-
kojen laatua eri ammattiryhmissä tarkasteltiin myös muodostetun työn laadun yhdis-
telmäindikaattorin perusteella.

Verrattuna kaikkiin ammattiryhmiin keskimäärin valtaosassa tarkastelun kohteena 
olleista ammattiryhmistä avoinna olevat työpaikat sisälsivät enemmän epätyypillisen 
työn piirteitä, ts. saivat keskiarvoa suuremman työpaikan laadun yhdistelmäindikaat-
torin arvon. Yhdistelmäindikaattorin arvon perusteella tehdyn luokittelun perusteella 
yhdenkään tarkastellun ammatin avoimet työpaikat eivät sijoittuneet laadultaan par-
haaseen kolmannekseen. Indikaattorin arvon ja avoinna olevien työpaikkojen välillä 
havaittiin positiivinen korrelaatio, ts. heikompilaatuisten avoimien työpaikkojen täyt-
täminen voi myös kestää kauemmin.

On hyvä muistaa, että tilastomittariston osalta tarkempi ammattikohtainen tarkas-
telu perustui julkisen työnvälitystilaston tietoihin ja Suomessa julkiseen työnvälitykseen 
ilmoitetaan aiempien tietojen perusteella noin 40-60 prosenttia avoimista työpaikois-
ta. Aiemman vertailun (Wallenius 2016) mukaan sekä edustava Tilastokeskuksen avoi-
met työpaikat -tilaston ja työnvälitystilaston erilaisuudesta huolimatta tilastot antavat 
kuitenkin varsin samanlaisen kuvan avoimien työpaikkojen kokonaismäärän kehityk-
sestä. Myös kokonaismäärät ovat melko lähellä toisiaan. Oman vertailumme mukaan 
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vuoden 2018 luvut olivat melko lähellä toisiaan näissä eri aineistoissa myös avoimien 
työpaikkojen osa-aikaisuuden ja määräaikaisuuden osalta7. 

Työvoiman saatavuuteen liittyvien ongelman taustalla voi olla moninaisia syitä. Kyse 
voi olla ammatillisesta kohtaamattomuudesta, ts. tiettyyn ammattitaitoon liittyvästä 
työn tarjonnan vajeesta kysyntään nähden. Työmarkkinoiden epätasapainot voivat liit-
tyä myös kysynnän ja tarjonnan alueelliseen jakautumiseen. Tilastokeskuksen toimi-
paikkahaastattelujen perusteella työnantajat arvioivat rekrytointiongelmien johtuvan 
yleensä useasta tekijästä, mutta yleisimpinä tekijöinä työvoiman saatavuusongelmien 
taustalla ovat monesti henkilöstön osaamiseen liittyvät syyt. Aiemmin rekrytointiongel-
mia kysyttiin myös työvoimatoimistojen virkailijoilta. Näissä työvoimatoimistojen näke-
myksissä puolestaan painottuivat työpaikkaan liittyvät syyt (mm. palkkaus ja työajat), 
ts. syyt, jotka liittyivät avoinna olevien työpaikkojen ominaisuuksiin. Nykyäänkin tarvit-
taisiin rekrytointiongelmien syistä myös TE-toimistojen tuottamia arvioita. Kyselyiden 
ohella myös tilastoihin perustuvien avoimien työpaikkojen laadun tarkastelua tarvitaan.

7Avoimet työpaikat -tilaston mukaan vuonna 2018 osa-aikaisten työpaikkojen osuus avoimista työpaikoista 

oli keskimäärin 19,6 prosenttia. Julkisen työnvälityksen rekisteriaineiston mukaan osa-aikaisten työpaikko-

jen osuus oli 20,9 prosenttia vuonna 2018. Määräaikaisten työpaikkojen osuus oli avoimet työpaikat -tilaston 

mukaan vuonna 2018 36,6 prosenttia ja julkisen työnvälityksen aineistossa alle vuoden kestoisten työsuh-

teiden osuus oli noin 47 prosenttia, joista vajaa 5 prosenttia oli kestoltaan korkeintaan yhden kuukauden. 

Määräaikaisten työsuhteiden osalta vertailu on tosin vaikeampaa, koska työnvälitystilastossa yli 12 kuukautta 

kestävien työsuhteiden osalta määräaikaisia ja pysyviä työsuhteita ei voida erottaa toisistaan.
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Liike-elämän 
 ja hallinnon  
asiantuntijat

39 44 37 56 48 46 39 146 50 63 30 52 74 51 120 62 127 79

Asiakas- 
palvelu- 
työntekijät

37 27 21 54 60 164 109 120 76 98 17 86 149 172 101 102 201 64

Palvelu- 
työntekijät

42 41 77 49 54 113 51 112 81 97 68 145 106 77 103 89 71 75

Myyjät,  
kauppiaat  
ym.

43 40 69 50 67 69 94 102 135 78 43 121 99 48 77 67 188 115

Hoiva-palvelun  
ja terveyden- 
huollon  
työntekijät

55 65 60 59 77 96 107 157 94 85 44 126 115 80 76 104 144 115

Suojelu- ja  
vartiointi- 
työntekijät

48 50 63 41 79 22 73 37 41 153 34 100 38 80 93 71 60 136

Metalli- 
työntekijät

40 40 40 65 42 72 93 93 98 70 46 97 84 62 41 61 41 72

Teollisuus- 
tuotteiden  
kokoon- 
panijat

57 45 125 70 61 209 29 253 189 92 34 153 159 137 36 134 27 194

Kuljetus- 
työntekijät

35 39 52 66 53 55 69 71 31 84 59 54 114 79 113 63 107 69

Siivoojat,  
kotiapulaiset  
ja muut

42 48 74 26 56 78 75 99 86 91 56 73 114 69 69 51 81 54

Teollisuuden  
ja rakentamisen 
avustavat  
työntekijät

63 43 55 69 35 163 74 126 136 96 31 157 128 88 207 59 138 42

Avustavat  
keittiö- ja  
ruokatyön- 
tekijät

61 69 75 63 53 122 153 170 89 45 96 89 83 77 83 49 285 104

Liite 1. Avoimien työpaikkojen avoinnaolon kesto kuun lopussa keskimäärin vuonna 
2019 (TEM).
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Liite 2. Täytettyjen työpaikkojen avoinna olon kesto kuun aikana keskimäärin vuonna 
2019 (TEM).
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Liike-elämän 
ja hallinnon 
asiantuntijat

17 28 36 31 81 41 23 26 35 57 26 36 34 93 7 50 11 39

Asiakas- 
palvelu- 
työntekijät

19 29 111 50 9 30 9 20 12 12 42 42

Palvelu- 
työntekijät

19 43 80 33 88 43 24 22 49 76 61 36 58 76 64 78 34 64

Myyjät,  
kauppiaat  
ym.

16 26 47 26 51 34 22 17 25 29 23 19 29 24 29 37 22 26

Hoivapalvelun  
ja terveyden- 
huollon  
työntekijät

28 40 46 31 67 45 31 23 29 37 22 43 37 34 30 56 30 44

Suojelu-  
ja vartiointi- 
työntekijät

27 34 112 37 69 31 30 11 27 13 49 18 38 10 135

Metalli- 
työntekijät

22 43 62 33 87 27 29 22 31 52 60 26 41 40 20 59 12 67

Teollisuus- 
tuotteiden 
kokoonpanijat

17 45 21 20 79 23 4 39 10 9 28 19 56 17

Kuljetus- 
työntekijät

24 41 49 31 94 39 28 28 38 49 51 39 51 44 29 70 40 54

Siivoojat,  
kotiapulaiset  
ja muut

27 32 50 30 97 49 24 26 39 47 35 42 38 69 23 52 48 52

Teollisuuden 
 ja rakentami-
sen avustavat 
työntekijät

17 24 34 20 95 24 15 9 7 37 24 23 29 13 13 45 38

Avustavat 
keittiö- ja 
ruoka-
työntekijät

24 35 48 29 96 41 26 21 34 46 31 40 37 46 34 60 37 51
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Liite 3. Avoimien työpaikkojen määrä kuun lopussa keskimäärin vuonna 2019 (TEM)
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Liike-elämän  
ja hallinnon  
asiantuntijat

933 244 76 66 321 106 54 42 70 215 98 183 103 53 23 232 40 120

 Asiakas- 
palvelu- 
työntekijät

284 54 15 73 70 28 9 19 21 32 19 35 15 31 6 62 20 84

Palvelu- 
työntekijät

1643 372 125 82 326 121 86 79 120 254 76 116 157 105 31 367 63 517

Myyjät,  
kauppiaat  
ym.

1949 528 163 185 501 193 144 128 252 436 273 431 445 171 142 327 64 185

Hoivapalvelun  
ja terveyden- 
huollon  
työntekijät

1913 456 139 172 479 235 107 66 190 323 149 291 343 136 46 386 95 234

Suojelu- ja  
vartiointi- 
työntekijät

460 126 53 18 85 26 59 9 13 20 9 33 7 15 8 30 11 30

Metalli- 
työntekijät

575 311 119 55 364 90 67 60 39 222 57 103 97 75 22 203 36 102

Teollisuus- 
tuotteiden  
kokoon- 
panijat

252 350 68 81 148 35 9 7 22 58 17 25 66 299 30 157 8 15

Kuljetus- 
työntekijät

1314 211 57 73 280 72 59 40 39 116 56 55 60 39 16 174 46 112

Siivoojat,  
kotiapulaiset  
ja muut

985 290 167 81 472 104 80 70 94 203 62 178 121 92 32 342 90 247

Teollisuuden  
ja rakentamisen 
avustavat  
työntekijät

1731 283 40 121 310 103 54 26 27 140 26 82 84 46 24 223 20 60

Avustavat  
keittiö- ja 
ruoka- 
työntekijät

467 99 46 36 109 31 41 27 45 94 18 46 60 39 12 121 29 126
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Liite 4. Avoimien työpaikkojen määrä kuun lopussa keskimäärin vuonna 2019 (TEM).

33 42 51 52 53 54 72 82 83 91 93 94

Uusimaa 0,16 0,24 0,24 0,28 0,25 0,23 0,12 0,23 0,21 0,20 0,23 0,28

  Pääkaupunkiseutu 0.16 0.25 0.24 0.27 0.24 0.23 0.13 0.20 0.21 0.20 0.22 0.28

  Muu Uusimaa 0.15 0.14 0.24 0.33 0.28 0.28 0.11 0.27 0.18 0.21 0.26 0.29

Varsinais-Suomi 0,18 0,19 0,31 0,35 0,29 0,35 0,12 0,23 0,17 0,26 0,23 0,38

Satakunta 0,20 0,18 0,30 0,42 0,32 0,20 0,11 0,24 0,17 0,30 0,25 0,38

Kanta-Häme 0,15 0,22 0,23 0,33 0,35 0,36 0,09 0,21 0,22 0,28 0,30 0,29

Pirkanmaa 0,19 0,15 0,24 0,30 0,29 0,38 0,12 0,23 0,14 0,29 0,23 0,32

Päijät-Häme 0,21 0,21 0,27 0,33 0,32 0,26 0,13 0,19 0,20 0,30 0,31 0,42

Kymenlaakso 0,21 0,23 0,28 0,35 0,30 0,38 0,13 0,18 0,24 0,27 0,30 0,40

Etelä-Karjala 0,25 0,26 0,38 0,29 0,29 0,30 0,12 0,24 0,28 0,41 0,29 0,38

Etelä-Savo 0,27 0,13 0,30 0,40 0,30 0,26 0,15 0,35 0,24 0,38 0,29 0,38

Pohjois-Savo 0,26 0,23 0,28 0,28 0,30 0,24 0,14 0,26 0,22 0,28 0,26 0,39

Pohjois-Karjala 0,20 0,13 0,38 0,30 0,29 0,25 0,15 0,28 0,23 0,29 0,28 0,34

Keski-Suomi 0,21 0,26 0,32 0,30 0,29 0,24 0,14 0,25 0,18 0,25 0,34 0,37

Etelä-Pohjanmaa 0,22 0,47 0,38 0,46 0,31 0,31 0,16 0,32 0,19 0,31 0,36 0,43

Pohjanmaa 0,11 0,20 0,27 0,31 0,25 0,21 0,13 0,25 0,15 0,26 0,27 0,26

Keski-Pohjanmaa 0,12 0,15 0,27 0,35 0,30 0,35 0,15 0,25 0,16 0,28 0,27 0,35

Pohjois-Pohjanmaa 0,20 0,16 0,32 0,29 0,29 0,22 0,20 0,32 0,20 0,27 0,35 0,42

Kainuu 0,26 0,13 0,29 0,23 0,29 0,31 0,14 0,20 0,20 0,31 0,29 0,33

Lappi 0,17 0,33 0,35 0,33 0,28 0,24 0,27 0,21 0,19 0,37 0,32 0,34

Yhteensä 0,19 0,22 0,28 0,31 0,28 0,27 0,13 0,24 0,20 0,26 0,26 0,34

Liite 5. Ammattiryhmien numerokoodit

33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat

42 Asiakaspalvelutyöntekijät

51 Palvelutyöntekijät

52 Myyjät, kauppiaat ym.

53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät

54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät

72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat

82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat

83 Kuljetustyöntekijät

91 Siivoojat, kotiapulaiset ym.

93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät
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