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Johdanto

Yksityiset palvelualat alkoivat vuonna 2021 pääosin toipu-
maan koronaepidemian vaikutuksista. Erityisesti majoitus- 
ja ravitsemistoiminnan toimiala kärsi kuitenkin yhä epide-
miasta ja sen johdosta asetetuista rajoituksista, eikä vahva 
kesäkausi riittänyt nostamaan alan tuotantoa tai tehtyjä työ-
tunteja koronaa edeltäneelle tasolle. Kaupan alalla erikois-
kauppa ja tavaratalokauppa kirittivät koko vähittäiskaupan 
alan kasvua, vaikka myös useat erikoiskaupan pienemmistä 
toimialoista tavoittelivat yhä koronaepidemiaa edeltänyttä 
myynnin tasoa. 

Talouden toipuminen korona-ajasta näkyi myös avoimien 
työpaikkojen voimakkaana kasvuna lähes kaikilla tarkas-
telluista toimialoista. Myös osa-aikaisten ja määräaikaisten 
työntekijöiden osuudet kääntyivät väliaikaisen laskun jäl-
keen jälleen laajalti kasvuun. Samalla ansioiden kasvu jäi 
palvelualoilla pääasiassa erittäin maltilliseksi, kun heikot ja 
osin jopa negatiiviset palkkaliukumat hillitsivät sopimusko-
rotusten vaikutusta.

Palvelualojen taskutilasto koostuu tavalliseen tapaan pää-
asiassa julkaisua edeltävään vuoteen ulottuvista vuositilas-
toista tai kuukausittaisten tilastojen vuosikeskiarvoista. Osa 
tarkastelluista tilastoista ilmestyy kuitenkin alkuperäisissä 
julkaisuissaan useamman vuoden viiveellä.
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Palkansaajien määrä ja tausta

Palkansaajien lukumäärä kehittyi palvelualoilla vuonna 
2021 vaihtelevasti. Kiinteistön- ja maisemanhoidon palkan-
saajien lukumäärä ei palautunut koronaepidemian aiheutta-
masta pudotuksesta, ja myös tukkukaupassa nähtiin laskua.  
Vähittäiskaupan sekä turvallisuus-, vartiointi ja etsiväpal-
veluiden palkansaajien määrät kasvoivat sen sijaan merkit-
tävästi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan osalta kehitys oli 
yhtä lailla myönteistä, mutta koronaepidemiaa ja rajoitustoi-
mia edeltäneestä palkansaajien määrästä jäätiin yhä kauas. 

Vähittäiskauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta ovat 
selkeästi naisvaltaisia toimialoja. Tukkukaupassa sekä 
turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalveluissa työskente-
lee puolestaan merkittävä miesenemmistö. Kiinteistön- ja 
maisemanhoidon toimialan, joka sisältää sekä siivous- että 
kiinteistöhuoltoalan, sukupuolijakauma on tasaisempi.  
Palkansaajien ikäjakaumassa erottuvat selkeästi vähittäis-
kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä turvallisuus-, 
vartiointi- ja etsiväpalvelut, joilla työskentelevistä noin  
puolet ovat alle 35-vuotiaita. 

Koulutusjakaumassa erottuu puolestaan asiantuntijaval-
tainen tukkukauppa, jolla työskentelevistä joka toisella on 
korkeakoulututkinto. Myös vähittäiskaupan alalla korkea-
koulutettujen osuus on muihin palvelualoihin verrattuna 
suuri. Toisessa ääripäässä kiinteistön- ja maisemanhoi-
don toimialalla 27 prosentilla työntekijöistä ei ole lainkaan  
perusasteen jälkeistä koulutusta.
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Palkansaajien koulutusaste toimialoittain 2021

Lähde: Tilastokeskus

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuus  
ammateittain*  2010–2019
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työntekijöiden sekä suojelu- ja vartiointityöntekijöiden joukossa on runsaasti muitakin 
kuin PAMin toimialoilla työskenteleviä henkilöitä.
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Sairauspoissaolot ja lasten tai omaisten hoito

Pitkäkestoisten sairauspoissaolojen määrän muutokset 
palkansaajien määrää kohden ovat olleet palvelualoilla 
pääasiassa maltillisia koronaepidemian jatkumisesta huo-
limatta. Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalveluiden sekä 
kiinteistön- ja maisemanhoidon sairauspoissaolot jatkoivat 
laskuaan vuonna 2021. Majoitus- ja ravitsemistoiminnas-
sa poissaolojen määrä puolestaan kasvoi jälleen merkittä-
västi ollen selkeästi yli kaikkien toimialojen keskiarvon.  
Kaupan alalla ei havaittu suuria muutoksia pitkäkestoisten 
sairauspoissaolojen määrässä.

Poissaolot lasten ja omaisten hoitamiseksi ovat puolestaan 
lisääntyneet kaikilla tarkastelluilla toimialoilla. Selkein-
tä kasvu on ollut miesvaltaisella tukkukaupan alalla, jolla  
hoitopoissaolot palkansaajien määrää kohden peräti kym-
menkertaistuivat vuoden takaisesta. Yleisimpiä hoitopoissa-
olot ovat tarkastelluista toimialoista olleet tukkukaupan sekä 
majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla. Turvallisuus-, 
vartiointi- ja etsiväpalveluiden kohdalla lapsia tai omai-
sia hoitaneiden otos on jäänyt niin pieneksi, ettei tietoa ole  
julkaistu vuosien 2020 ja 2021 osalta. 

Sairauspoissaolojen ja lapsien tai omaisten hoidon takia 
poissa olleiden prosenttiluku tulkitaan vuoden keskiarvona 
niiden palkansaajien osuudesta, jotka ovat olleet koko tut-
kimusviikon poissa töistä sairauden tai lapsen tai omaisen 
hoitamisen takia.
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Työsuhteiden tyyppi toimialoittain

Osa-aikaisten työntekijöiden osuus kääntyi vuonna 2021 
jälleen kasvuun kaikilla toimialoilla yhteensä sekä useim-
milla tarkastelluista palvelualoista. Kyseessä oli paluu koh-
ti trendiä koronaepidemiasta aiheutuneen väliaikaisen  
osa-aikaisten osuuden laskun jälkeen. Poikkeuksina olivat 
tukkukauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta, joiden 
kohdalla osa-aikaisten osuus kasvoi vuonna 2020.

Määräaikaisten työntekijöiden osuudessa nähtiin samal-
la tavoin useimmilla toimialoilla kasvua koronaepidemian 
aiheuttaman väliaikaisen pudotuksen jälkeen. Huomatta-
vinta kasvu oli kiinteistön- ja maisemanhoidon toimialalla. 
Merkittävin poikkeus oli puolestaan vähittäiskauppa, jossa 
määräaikaisten osuus jatkoi laskuaan. 

Vastentahtoinen osa-aikatyö on erittäin yleistä yksityi-
sillä palvelualoilla. Kokoaikatyön puute oli vuonna 2021 
merkittävin syy osa-aikaisuuteen kaikissa tarkastelluissa 
ammateissa vartijoita lukuun ottamatta ja erityisen tyy-
pillistä osa-aikaisten kampaajien ja partureiden, tarjoilijoi-
den sekä kokkien, keittäjien ja kylmäkköjen keskuudessa.  
Näissä ammateissa yli 60 prosenttia osa-aikaisista työnteki-
jöistä ovat osa-aikaisia kokoaikaisen työn puutteen johdosta.

Vuokratyö on selkeästi yleisintä majoitus- ja ravitsemistoi-
minnassa, joskin myös vähittäiskaupassa sen yleisyys ylittää 
reilusti kaikkien toimialojen keskiarvon.
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Tehdyt työtunnit

Tehdyt työtunnit palkansaajaa kohden palautuivat hie-
man majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kiinteistön- ja 
maisemanhoidon toimialoilla vuonna 2021. Kiinteistön- ja 
maisemanhoidossa työtunnit vuodessa ylittivätkin kasvun 
seurauksena poikkeuksellisesti kaikkien toimialojen keski-
arvon. Kaupan alalla työtunnit palkansaajaa kohden laskivat 
kuitenkin huomattavasti vuoteen 2020 verrattuna.

Alle 30 tunnin työviikot ovat erittäin yleisiä sekä vähittäis-
kaupassa että majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, joissa 
sellaista teki oman ilmoituksensa mukaan yli 30 prosenttia 
palkansaajista. Sen sijaan tukkukaupassa noin 90 prosenttia 
palkansaajista tekee yli 35 tunnin työviikkoa. Tarkastelluil-
la palvelualoilla tehdään tukkukauppaa lukuun ottamatta  
selkeästi lyhyempiä työviikkoja kuin kaikilla toimialoilla 
keskimäärin.
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edeltävät aikasarjat ole täysin vertailukelpoisia myöhempien aikasarjojen kanssa.
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Toimialojen tuotanto

Tuotannon volyymi kasvoi vuonna 2021 kaikilla tarkas-
telluista palvelutoimialoista turvallisuus-, vartiointi- ja 
etsiväpalveluita lukuun ottamatta. Majoitus- ja ravitsemis-
toiminnassa jäätiin kuitenkin yhä kauas koronaepidemiaa 
edeltäneen tuotannon tasosta toimialaan kohdistuneiden 
rajoitusten ja ulkoimaisten matkailijoiden vähäisen määrän 
seurauksena. Palvelualojen tuotannon volyymilla tarkoite-
taan näiden toimialojen hintojen vaikutuksesta puhdistet-
tua liikevaihtoa.

Kaupan alalla tukkukaupan myynnin määrä jatkoi lievää 
laskuaan. Vähittäiskaupan kasvu jatkui sen sijaan vauhdik-
kaana erikoiskaupan ja tavaratalokaupan kirittämänä. Ala-
toimialoista suurimman, päivittäistavarakaupan kohdalla 
kasvuvauhti sen sijaan hiipui. Myynnin määrällä tarkoite-
taan palvelualojen tuotannon volyymia vastaavasti hinta-
vaihteluista puhdistettua liikevaihtoa.
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Toimialojen yritykset

Aloittaneiden yritysten määrä ylitti lopettaneiden yritys-
ten määrän kaikilla PAMin suurilla toimialoilla vuonna 2021  
lukuun ottamatta tukkukauppaa sekä turvallisuus-, vartioin-
ti- ja etsiväpalveluita.  Suurin lisäys yritysten määrässä nähtiin 
tälläkin kertaa kiinteistön- ja maisemanhoidossa, jossa aloit-
taneita yrityksiä oli 1 420 ja lopettaneita 832. Suurin vaihtu-
vuus oli puolestaan vähittäiskaupassa, jonka yrityskantakin 
on tosin selkeästi suurin tarkastelluista toimialoista. Erityisen 
positiivisena voidaan nähdä kehitys majoitus- sekä ravitsemi-
salalla, joilla aloittaneiden yritysten määrä ylitti selkeästi lo-
pettaneiden määrän poikkeusolojen jatkumisesta huolimatta.

Tarkastelluista toimialoista vähittäiskauppa, kiinteistön- ja 
maisemanhoito sekä erityisesti turvallisuus-, vartiointi ja 
etsiväpalvelut ovat keskittyneet henkilöstön jakautumisen 
perusteella suhteellisesti suurten yritysten haltuun. Muut toi-
mialoista ovat henkilöstön kokoluokan suhteen tasaisemmin 
jakautuneita lukuun ottamatta ravitsemistoimintaa, jossa 
toimii puolestaan huomattava määrä alle 10 hengen yrityksiä.
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Ansiot ammatin ja sukupuolen mukaan

Suurin ammattiryhmän mediaaniansioiden kasvu tarkas-
telluista ammateista tapahtui vuosien 2020 ja 2021 välillä  
kiinteistöhuollon työntekijöiden ammattiryhmässä. Merkit-
tävää kasvua nähtiin myös kokkien, keittäjien ja kylmäkkö-
jen kohdalla. Tarjoilijoiden mediaaniansio pysyi puolestaan 
lähellä vuoden 2020 tasoa. 

Sukupuolten välinen palkkaero on tarkastelluista ammateis-
ta suurin myyjien ammattiryhmässä, jossa miesten sään-
nöllisen työajan kuukausiansio ylittää naisten vastaavan yli 
14 prosentilla. Kampaajien ja parturien osalta sukupuolten 
välistä palkkaeroa ei ole mahdollista tarkastella liian pienen 
otoskoon johdosta.

Ansiot on esitetty alla pääosin säännöllisen työajan kuukau-
siansion mediaanina. Tyypillisesti tuntipalkkaiset vartijan ja 
siivoojan ammatit on kuitenkin esitetty säännöllisen työajan 
tuntiansion mediaanina. Säännöllisen työajan ansio sisältää 
peruspalkan ohella euromääräiset työaikalisät, mahdolli-
sen tulos- tai suoriteperusteisen palkanosan sekä luontai-
sedut mutta ei prosentuaalisia lisiä tai kertaluonteisia eriä  
kuten lomarahaa ja tulospalkkioita.



22

0,00 €

2,00 €

4,00 €

6,00 €

8,00 €

10,00 €

12,00 €

14,00 €

16,00 €

Vartijat Toimisto- ja laitossiivoojat ym.

Säännöllisen tuntiansion mediaani, 2020-2021

2020 2021

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

Kokit, keittäjät ja
kylmäköt

Tarjoilijat Kampaajat ja parturit Kiinteistöhuollon
työntekijät

Myyjät

Säännöllisen kuukausiansion mediaani, 2020-2021

2020 2021

Säännöllisen kuukausiansion mediaani, 2020–2021

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus

Säännöllisen tuntiansion mediaani, 2020–2021



23

Säännöllisen työajan kuukausiansion mediaani, 2021
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Avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat

Työ- ja elinkeinotoimistoille ilmoitettujen avoimien työpaik-
kojen kuukausittainen keskiarvo kasvoi kaikilla tarkastel-
luilla palvelutoimialoilla vuonna 2021. Huomattavinta kasvu 
oli odotetusti matkailu- ja ravintola-alan ammattiryhmissä, 
kun alan toipuminen koronaepidemiasta ja sen johdosta 
asetetuista rajoituksista pääsi alkamaan. Hius- ja kauneu-
denhoitoalalla avoimien työpaikkojen keskiarvo säilyi sen 
sijaan lähes muuttumattomana. Työttömien työnhakijoiden 
kuukausittainen keskiarvo vastaavasti laski kaikilla tarkas-
telluilla toimialoilla.

Kun tarkastellaan työsuhteiden pituutta, kampaajien ja par-
tureiden avoimet työpaikat ovat työvoimapalveluihin ilmoi-
tetuista työpaikoista laadukkaimpia. Niistä yli 80 prosent-
tia on yli vuoden mittaisia. On kuitenkin huomioitava, että 
alalla esiintyy työsuhteiden rinnalla runsaasti ns. tuoliyrit-
täjyyttä. Huomattavan lyhytkestoisia työsuhteita oli vuon-
na 2021 tarjolla puolestaan vartijoiden, kiinteistöhuollon  
työntekijöiden sekä tarjoilijoiden ammattiryhmissä.
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Jäsenyys ja liittyminen  030 100 600
Jäsenten työsuhdeasiat  030 100 620
Työttömyysturva  020 690 211

www.pam.fi
facebook.com/pamliitto
twitter.com/pamliitto
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