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Helsinki GSE:n Tilannehuone:  

Heinäkuun 2020 palkkasumma jo viime vuoden tasolla 

Helsinki GSE:n Tilannehuoneen tuoreet tiedot kertovat heinäkuun 2020 palkkasumman nousseen 

heinäkuun 2019 palkkasumman tasolle. Helsinki GSE:n johtaja professori Otto Toivanen pitää tietoa 

palkkasumman toipumisesta hyvänä ja merkittävänä uutisena. 

- Tulorekisteristä saadut palkkatiedot ovat yksi nopeimmista julkisen vallan käytössä olevista 

luotettavista talouden kuvaa piirtävistä tietolähteistä. Rekisteristä juuri saadut tiedot 

antavat vahvoja viitteitä siitä, että Suomen talous olisi rivakasti toipumassa koronan 

ensimmäisen aallon aiheuttamasta romahduksesta. Toukokuun yli kahdeksan prosentin 

pudotuksesta palkkasummassa on päästy heinäkuussa hienoisesti jo plussan puolella.  

Talouden elpymisessä on merkittävää toimialakohtaista vaihtelua. Merkittävä nousija on 

rakentaminen, jossa on noustu jo 6% vuoden 2019 palkkasumman yli. Teollisuudessakin on päästy 

viime vuoden tasolle. 

Murheenkryyninä on edelleen majoitus ja ravitsemusala, jossa maksettu palkkasumma on 2020 

heinäkuussa ollut 20% vuoden 2019 vastaavaa jaksoa matalampi. Selvää kasvua kesäkuuhun 

verrattuna on kuitenkin myös MARA-sektorilla, jolloin palkkasumma oli 40% vuotta alemmalla 

tasolla. 

- Erityisen lupaavaa on se havainto, että tilanne heinäkuussa on kesäkuuta parempi lähes 

kaikilla toimialoilla. 

 

 

Lisätietoja: 

Otto Toivanen 

+358 50 353 7651 

otto.toivanen@aalto.fi 

https://www.helsinkigse.fi/ 

  

mailto:otto.toivanen@aalto.fi
https://www.helsinkigse.fi/


Palkkasumma oli heinäkuussa noin 15 miljoonaa euroa (0,2 prosenttia) viime vuotta korkeammalla 

tasolla. Tämä on selkeä muutos aiempaan, sillä kesäkuussa palkkasumma oli vielä 358 miljoonaa 

euroa (4 prosenttia) viime vuotta alhaisempi. Pudotus oli suurimmillaan toukokuussa, jolloin 

palkkasumma oli 625 miljoonaa euroa (8,2 prosenttia) viime vuotta alhaisempi.  

Heinäkuun luvut eivät vielä ole aivan lopullisia, mutta tämä tarkoittaa sitä, että heinäkuun 

palkkasumma tälle vuodelle saattaa vielä jonkin verran kasvaa nyt havaitusta. 

  

Myös palkkasumma, josta on poistettu lomatulot, näyttää tilanteen parantuneen heinäkuussa 

aiempiin kuukausiin verrattuna. Palkkasumma oli heinäkuussa edelleen hieman viime vuotta 

alhaisempi, mutta ero oli enää 77 miljoonaa euroa (1 prosentti), kun kesäkuussa ero oli 462 

miljoonaa euroa (6 prosenttia). 

 

 



  



Toimialakohtaisesti tarkasteltuna tilanne näyttää parantuneen heinäkuussa lähes kaikilla toimialoilla 

kesäkuuhun verrattuna. Teollisuudessa palkkasumma oli heinäkuussa viime vuoden tasolla. 

Palkkasumma oli noin 5 miljoonaa euroa (0,4 prosenttia) viime vuotta korkeampi. Kesäkuussa 

palkkasumma oli vielä 58 miljoonaa euroa (4 prosenttia) alhaisempi kuin viime vuonna. Ero oli 

suurimmillaan toukokuussa, jolloin palkkasumma oli 110 miljoonaa euroa (9 prosenttia) viime vuotta 

alhaisempi. 

 

Koronakriisin koettelemalla majoitus- ja ravintola-alalla heinäkuu oli selvästi parempi kuin huhti-

kesäkuu. Palkkasumma pysytteli heinäkuussa kuitenkin edelleen selvästi viime vuotta alhaisemmalla 

tasolla. Heinäkuussa alan palkkasumma oli noin 144 miljoonaa euroa, ja eroa viime vuoteen oli noin 

35 miljoonaa euroa (20 prosenttia). Ero kaventui selvästi kesäkuusta, jolloin se oli 69 miljoonaa 

euroa (41 prosenttia). 

 

  



Rakennusalalla palkkasumma ylitti heinäkuussa viime vuoden tasonsa. Palkkasumma oli heinäkuussa 

38 miljoonaa euroa (6 prosenttia) viime vuotta korkeammalla. Kesäkuussa palkkasumma oli vielä 17 

miljoonaa euroa (3 prosenttia) viime vuotta alemmalla tasolla.  

 

Kaupan alalla palkkasumma oli heinäkuussa edelleen hieman viime vuotta alemmalla tasolla. Ero 

viime vuodesta kaventui 15 miljoonaan euroon (2 prosenttiin), kun se kesäkuussa oli vielä 58 

miljoonaa euroa (6 prosenttia).

 

 

Kuvien taustalla olevaa dataa palkkasummasta on ladattavissa täältä: 

https://www.dropbox.com/sh/8xfokhcm6mog7xu/AAB8JZiyYbgBnYfAUYpIiJ-Ya?raw=1 

https://www.dropbox.com/sh/8xfokhcm6mog7xu/AAB8JZiyYbgBnYfAUYpIiJ-Ya?raw=1

