
Suomen talous ja työmarkkinat

TES-neuvottelut 2020 –
koulutus- ja tutkimusala



Suomen talous



BKT:n pudotus trendiltä
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Lähde: Tilastokeskus



Keskeisiä ennusteita

4
Lähde: VM



Tuottavuuden muutos

5
Lähde: Tilastokeskus



Työllisyys- ja työttömyysaste

6

Lähde: VM



Työmarkkinoiden kireys: avoimien 
työpaikkojen suhde työttömiin 
työnhakijoihin

7Lähde: VM ja TEM



Potentiaalinen tuotanto ja osatekijät
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Lähde: VM



Kustannuskilpailukyky

9
Lähde: VM ja EU komissio



Talous tiukassa kilpailussa

• BKT tipahtanut trendiltään: BKT per capita vajonnut länsimaiselle 
keskitasolle

• Työllisyyskehitys pysähtynyt – vakava kohtaanto-ongelma

• Tuottavuuskehityskin tipahtanut trendiltään – eikä ole lähtenyt 

kiihtymään

• Globaalikilpailu haastanut etenkin keskipalkatut työpaikat – ei 

pelkästään viennin osalta: jatkossa haastaa palvelut ja yksittäiset 
työtehtävätkin
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Julkinen talous



Julkisen talouden ”raami”
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Huoltosuhde
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Lähde: VM ja Tilastokeskus



Pieni syntyvyys ja ikääntynyt väestö 
kunnissa

14

Lähde: VM ja Tilastokeskus



Julkinen velka

15
Lähde: VM ja Tilastokeskus



Työllisyysaste – julkisen talouden 
tasapaino
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Lähde: Hetemäki



Julkiset ja julkisesti rahoitetut 
palvelut haasteissa

• Nykyisen tiedon valossa tuottavuuden ja työllisyyden kasvu eivät 
riitä rahoittamaan lakisääteisiä julkisia palveluita ja etuuksia.

• -> Tarvitaan ratkaisuja, joilla edistetään innovaatioita, kasvuyrityksiä 

ja tuottavimman toiminnan vientiä

• -> Kertaantuu positiivisena työllisyytenä

• -> Julkinen talous saadaan kuntoon
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Hallitusohjelma 2019-2023

Pitkän aikavälin 

vaikutus

Vaikutus julkisen talouden kustannuksiin, yht, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet 2020 2021 2022 2023 2024

Peruskoulu

Perusopetus Oppilashuolto (arvio 15 milj.) 5 10 15 15 15

Laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 2020-22 66,7 61,7 61,6

Toinen aste

Lukiot

Yksikköhinnan vahvistaminen (18 

milj.), saavutettavuus ja laatu (20 

milj. 2020-22), opiskelijahuolto 

(arvio 7 milj.)

24,7 26,7 29,6 25 25 25

Ammatillinen peruskoulutus 

(29.20.30)

Opettajien palkkaaminen (5 v.) 

(235 milj. euroa 2020-22), 

opiskelijahuolto (arvio 7 milj.)

80 83 80 7 7 7

Oppivelvollisuus 2021-

Vapaa sivistystyö

Työvoimapoliittinen ja 

maahanmuuttajien koulutus

Korkeakoulut - suora

Yliopistot (29.40.50) määrärahat 10 20 30 40 40 40

AMK (29.40.55) määrärahat 5 10 15 20 20 20

Korkeakoulut - epäsuora

Suomen Akatemia

Business Finland avustukset ja lainat 

(32.20.40) ja (32.20.83)
43 43 43 43 43 43

Varhaiskasvatus

Subjektiivinen oikeus 17 17 17 17 17

Ryhmäkokojen pienentäminen 16 16 16 16 16

Laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 2020-22 70 70 65

YHTEENSÄ 299,4 352,4 367,2 183 183 183
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Koulutuksen järjestäjien talous



Julkisten koulutusmenojen rakenne, 
% koulutuksen kokonaismenosta



Julkiset koulutusmenot, 
% kokonaismenoista



Julkiset koulutusmenot, % BKT:stä



Reaaliset käyttömenot opiskelijaa 
kohden koulutussektoreittain



Yliopistojen yli/alijäämä ilman 
varainhankinta- ja sijoitustuottoja

€



Yliopistojen henkilöstön kehitys 
2012-2018

• Henkilöstömäärä laski 3 700 (yli 10 %)

• Opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä laski 900 (5 %)

– htv -600

• Muun henkilöstön määrä laski vajaat 2 800 (20 %)

– htv -2 200
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Ammattikorkeakoulujen nettotulos-%

€



AMK:n henkilöstön kehitys 2012-2018

• Henkilötyövuodet laski 1 500 (13 %)

• Opetushenkilöstön henkilötyövuodet laski 1 000 (yli 15 %)

• TKI-henkilöstön htv ennallaan

• Muun henkilöstön henkilötyövuodet laski vajaat 500 (13 %)
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Ammattikoulutus: rahoitus ja 
opiskelijat 

Lähde: AMKE, Tilastokeskus ja VM

>-300

milj. €



Ammatilliset oppilaitokset

• AMKE:n jäsentiedustelun mukaan (kevät 2017): alijäämä 85 

milj. € v. 2017
• AMKE:n jäsentiedustelun mukaan (joulu 2017): 

– Rahoitus vähenee valtaosalla (43), km. reilut 1 milj. € per 
koulutuksen järjestäjä v. 2018; tutkintokoulutuksen rahoitus jopa 

-60 % joillakin

– Rahoitus säilyy entisellään 2:lla ja nousee 16:lla, km. 1 milj. € 
per järjestäjä

• AMKE:n jäsentiedustelun mukaan (syksy 2018):

– Opetushenkilöstö -1600 (15 %) 2013-2018

– Muu henkilöstö -1800 (20 %)

– Yhteensä -3400 (17 %)

Lähde: AMKE



Koulutuksen järjestäjien talous 
tiukoilla

• Reaalisesti puhutaan lähes 1,5 mrd. euron leikkauksista 
koulutuksessa kuluvalla vuosikymmenellä

• Näkynyt volyymin laskuna (opintosuoritukset, seinät, laitteet ja 

työpaikat)

• Nykyisen hallituksen ohjelma lupailee parempaa, mutta pysyvän 

rahoituksen nousu hyvin maltillista

– Lisäksi rahoitus ehdollista julkisen talouden tasapainolle v. 2023
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Ansiotason ja ostovoiman kehitys



Ansiokehitys
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Lähde: VM ja Tilastokeskus



Palkansaajien ostovoima
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Lähde: VM ja Tilastokeskus



Henkilöstön ansiokehitys 
keskimäärin 2010/11-2018

Lähde: Sivistystyönantajat



Ansiokehitys ja inflaatio: yliopistot

Lähde: Sivistystyönantajat



Ansiokehitys ja inflaatio: yksityinen 
opetusala ja aikuiskoulutuskeskukset

Lähde: Sivistystyönantajat



Ansio- ja työllisyyskehitys: opetus- ja 
tutkimushenkilöstö yliopistoissa

Lähde: Sivistystyönantajat



Ansio- ja työllisyyskehitys: muu 
henkilöstö yliopistoissa

Lähde: Sivistystyönantajat
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