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TEKin ulkomaanpalkkatutkimus

• Ulkomaanpalkkatutkimus tehdään joka kolmas vuosi

• Tavoitteena selvittää ulkomailla työskentelevien palkkoja, muita 

työsuhteen ehtoja, tyytyväisyyttä ulkomailla työskentelyyn jne.

• Kohderyhmänä ulkomailla (muualla kuin Suomessa) työskentelevät 

tekkiläiset

• Vuonna 2021 tutkimukseen vastasi 119 henkilöä 32 eri maasta 

(mediaani-ikä 46 vuotta, naisia 14 %)

• Tekkiläisiä työskentelee ulkomailla joitakin satoja (esim. 532 

henkilöllä ns. ulkomaan alennus jäsenmaksusta)
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Työskentely-
maa

• Saksa, Ruotsi, Sveitsi ja 

Yhdysvallat yleisimmät

työskentelymaat
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Työsuhde

• Suurin osa työskenteli

paikallisella

työsopimuksella
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Toimiala

• Suurin osa työskenteli

teollisuuden

palveluksessa
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Tehtävä ja toimiasema
Kuusi kymmenestä työskenteli asiantuntijatehtävissä
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Elintaso
ulkomailla

• Elintaso koettiin

korkeammaksi kuin

Suomessa

7



Ulkomailla hyvät palkat
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ULKOMAILLA TYÖSSÄ OLLEIDEN KUUKAUSIPALKAT JA VUOSIANSIOT MAITTAIN (ARVIO)

(Mukana maat, joista vähintään 5 vastaajaa on ilmoittanut palkkansa)

Kuukausipalkka (€) Vuosiansio sisältäen tulospalkkiot (€)

N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani

Alankomaat 5 9 541 5 687 5 144 085 74 176

Iso-Britannia 7 6 291 5 810 7 66 436 65 219

Kiina 5 9 138 7 810 5 123 688 110 760

Ruotsi 12 5 656 5 477 11 72 817 75 348

Saksa 19 9 267 8 815 19 109 889 118 800

Sveitsi 11 13 388 12 269 11 183 504 170 450

Yhdysvallat 10 14 500 10 283 9 124 112 123 305

ULKOMAILLA TYÖSSÄ OLLEIDEN KUUKAUSIPALKAT JA VUOSIANSIOT TOIMIASEMITTAIN (ARVIO)

Kuukausipalkka (€) Fraktiilit

N Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 %

Johto 19 17 949 7 810 10 833 14 220 22 183 27 955

Keskijohto 22 9 980 5 933 7 218 9 820 12 141 14 427

Asiantuntijat 66 7 663 4 169 5 168 6 742 9 255 12 503

Kaikki 109 9 912 4 600 6 015 8 500 12 039 18 343

Vuosiansio sisältäen tulospalkkiot (€) Fraktiilit

N Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 %

Johto 18 213 876 109 284 152 500 185 494 274 250 353 648

Keskijohto 23 131 023 75 888 90 920 122 000 164 766 189 532

Asiantuntijat 62 97 475 36 736 62 681 86 170 130 418 182 035

Kaikki 104 124 980 51 610 75 348 114 236 160 000 207 645



Palkan lisäksi myös paljon muita etuja
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Toteutunut 
työaika

• Ulkomailla tehdään

pitkää päivää
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Ulkomaille
lähdön syyt

• Kehittymismahdollisuudet

ja hyvät palkat 

houkuttelevat ulkomaille

töihin
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Suurin osa oleskellut myös aikaisemmin 
ulkomailla
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Tyytyväisyys

• Selvä enemmistö oli

tyytyväisiä ulkomailla

työskentelyyn
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Parasta
ulkomailla
työskentelyssä
• Mielenkiintoiset

työtehtävät ja 

kehittymismahdollisuudet

parasta ulkomailla

työskentelyssä

• Myös hyvä palkka ja 

elintaso mainittiin usein
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Ulkomaille töihin lähtö kannatti – harva 
kuitenkaan haluaisi jäädä ulkomaille 
pysyvästi
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Millaisia esteitä/haasteita näet Suomeen 
palaamiselle?
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Ei esteitä Ei mitään, olen 

ulkomailla omasta 

tahdostani. Työni on 

erittäin liikkuvaa, joten 

sillä ei ole väliä, missä 

asun. Talvi Suomessa 

ei nyt vaan tällä kertaa 

houkutellut.

Elintason 

alentuminen.

Elintason säilyttäminen 

samana kuin ulkomailla 

asuessa (lähinnä asuminen 

sekä ruoka), kansainvälisen 

ilmapiirin puuttuminen,

En näe 

esteitä

En näe 

mahdollisuutta, että 

saisin Suomesta 

vastaavan työpaikan 

tai ainakaan työtä 

joka tarjoaa yhtä 

paljon 

mahdollisuuksia.

En näe mitään varsinaista 

estettä. Mikäli jotain täytyy 

sanoa, niin palkkataso / 

verotus ovat esteenä, ainakin 

tällä hetkellä.

Finska företag verkar inte vara 

intresserade av människor 

som arbetar utomlands. Man 

anställer hellre människor man 

känner personligen.

Kokemusta 

vastaavan 

työpaikan 

löytäminen. Ei-

suomalaisen 

kumppanin muutto 

Suomeen.

Korkea verotus

Kova elintason lasku; 

palkkataso huonompi, 

elinkustannukset korkeammat.

Löydänkö riittävän 

haasteellisen ja 

kansainvälisen 

tehtävän.

Mukautuminen takaisin aika 

suljettuun kulttuuriin. Hymyn 

puuttuminen ja 

kommunikoinnin vähyys

Palkka

Työllistyminen 

riittävän vaativissa 

tehtävissä hyvällä 

palkalla.

Ulkomaalaisen 

puolison on erittäin 

hankala löytää 

koulutusta vastaavaa 

työtä Suomessa

Verotus ja 

palkkaus

Perhe ei halua 

muuttaa takaisin 

Suomeen

Työmahdollisuudet 

omalla alalla. 

Palkkataso, verotus.

Uuden 

työpaikan 

löytäminen

Poor salary, 

way too high 

taxes and 

costs of 

living



Mikä houkuttelisi sinua palaamaan 
Suomeen?
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Ei mikään Haasteellinen työ jossa 

voisi hyödyntää kaikkea 

kokemusta mitä on 

hankkinut. Hyvä palkka ja 

positiivinen työympäristö.

Jos olisi mahdollisuus ainakin 

samantasoisiin töihin, 

samantasoisella nettopalkalla. 

Lisäksi jos voitaisiin taata 

sama myös ulkomaiselle 

puolisolleni.

Jos 

ulkomaalaiselle 

avopuolisolle 

löytyisi töitä, 

opiskelupaikka 

tms.

Kesä, puhdas luonto, luonnon 

läheisyys ja sen määrä, 

mahdollisuus väljään 

asumiseen (rakennusmaan 

hinta ja sijainti), mahdollisuus 

käyttää äidinkieltä, sukulaiset 

ja ystävät, suomalaisen 

kulttuurin tarjonta

Kaikki 

läheiset 

ihmiset 

Suomessa

Laadukas 

koulutus 

lapsilleni

Luonnon 

turvallisuus (ei 

maanjäristyksiä/ 

taifuuneja), rento 

ja hierarkiaton 

työilmapiiri

Lähisukulaiset, ystävät, vapaa-

ajonviettomahdollisuudet (esim. 

kesämökki).

Mielenkiintoinen 

ja haastava työ 

sekä lasten 

koulutus

Olla lähempänä 

perhettä. 

Luonto. 

Mielenterveys.

Parempi work-life balanssi, 

uramahdollisuudet

Perhe ja 

muut 

läheiset.

Perhe sekä ystävät, jos 

olisi lapsia niin heidän 

hoito ja koulutus on 

Suomessa edullisempaa

Puhdas luonto, 

yksinkertaisempi 

elämä

Puhdas ruoka ja 

puhdas luonto.

Riittävän 

houkutteleva työ

Raha

Sama palkka

Social standards, 

nature, climate, 

people.

Social trygghet, 

närhet till släkt och 

vänner, och bättre 

kvalitet på bostäder 

och livsmedel.

Suomi on järkyttävän hyvä 

maa. Kulttuuri, yhteiskunta, 

ihmiset, perhe, ystävät, jne.

Turvallisuus, 

lastenhoitomahdollisuudet, 

sosiaalietuudet 

(terveydenhuolto). Perhe, 

ystävät ja sukulaiset ovat lähellä 

ja voivat auttaa tarvittaessa 

etenkin lastenhoidon kanssa.



Mitä haluaisit sanoa toiselle tekkiläiselle, joka 
harkitsee ulkomaille töihin lähtemistä?
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Älä mieti, vaan lähde. 

Maailma on täynnä 

mahdollisuuksia. Voit aina 

palata takaisin kokemusta 

rikkaampana.

Arvioi realistisesti mahdollisuudet, 

valmistaudu käytännön 

hankaluuksiin (esim. asunnon 

hankinta byrokratia), suhtaudu 

erilaiseen kulttuuriin ja 

mahdollisuuksiin avoimin mielin, 

kysy kun tulee kysyttävää (yleensä 

ihmiset ovat auttavaisia), näytä 

myös mistä suomalaiset on tehty.
Don't be 

afraid, but be 

prepared

Hieno kokemus. 

Suosittelen.

Kannattaa ehdottomasti 

kokeilla jos vähänkään 

mietityttää! Takaisin 

Suomeen pääsee 

varmasti aina :)

Kannattaa ehdottomasti tarttua 

tilaisuuteen, jos mahdollisuus tulee 

eteen!  Suomeen voi aina palata, 

mutta horisontin ja näkemyksen 

laajentamisesta ulkomailla 

työskentelyn kautta ei varmasti ole 

ainakaan haittaa teknisillä, globaaleilla 

aloilla.

Kannattaa ilman muuta lähteä, mutta 

mitä pidemmästä ajasta on 

potentiaalisesti kyse, sitä tärkeämpää 

on se että puolisolla on tiedossa 

motivoivaa tekemistä (opiskelua tai 

töitä), ja että ajankohta on otollinen 

myös lasten mahdollisen 

koulunkäynnin kannalta.

Kannattaa ilman 

muuta. Pitää ottaa 

etukäteen selvää 

kohdemaan 

elinkustannuksista, 

palkkatasosta ja 

verotuksesta.

Kannattaa kokeilla, aina palaa 

kokemuksia rikkaampana vaikkei 

aina olekaan niin helppoa. 

Paikallista kieltä olisi hyvä osata jo 

tullessa ainakin auttavasti, 

kaikkialla ei pärjää englannilla...

Kannustan lähtemään, mutta 

perusasioiden pitää olla 

kunnossa. Jos elämässä on 

vaikeuksia kotimaassa, niin ne 

eivät helpotu ulkomailla. 

Asiasta kannattaa keskustella 

koko perheen kesken.

Mene, koe 

ja näe

Suosittelisin 

lämpimästi. Kokemus 

on kullanarvoinen!

Tee se, jos vain on 

mahdollisuus. 

Kokemus avartaa, 

vaikka saattaa olla 

vaikeaa.

Valmistaudu kohtaamaan 

asioita, joita et osannut 

odottaa, eli mieli avoinna.

Sovi selkeästi kaikki palkka-, 

korvaus- ja matkustusehdot sekä 

pyydä selkeästi suurempaa 

palkkaa mitä saisit samasta työstä 

Suomessa. 

Kannattaa selvittää 

työnantaja ja kohdemaan 

työehdot tarkasti. Ne 

vaihtelevat suuresti jopa 

Länsi-Euroopassa.



Tuunia Keränen

tuunia.keranen@tek.fi

puh. (09) 2291 2288


