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Sulkutilasta kasvukiriin
Palveluiden kulutuksen elpyminen vetää talouden kasvuun
Alakohtaiset erot ovat kärjistyneet
Talouden avaamisen viivästyminen käy kalliiksi

P

andemian aiheuttama talouskriisi on johtunut

sä, virkistyksessä ja muissa palveluissa päästä vielä

erityisesti yksityisen kulutuksen vähenemises-

kasvuun.

tä. Vastaavaa kulutuksen romahdusta ei nähty

edes finanssikriisissä tai 1990-luvun lamassa. Kulu-

Koronakriisiä edeltäneinä neljänä vuotena alojen työl-

tuksen vähentyminen on kohdistunut käytännössä

lisyys kasvoi yhteensä yli 76 tuhannella. Työllisyyden

palveluihin.

kasvu on palvelualojen varassa myös jatkossa. Palveluiden elpyessä työvoimapula nousee nopeasti ongel-

Vuodenvaihde oli Suomessa optimismin aikaa. Tartun-

maksi.

tamäärien kääntyminen kasvuun on paljastanut tilanteen herkkyyden. Rokotusten etenemisestä on tullut

Paltan ennusteessa Paltan edustamien yksityisten

tarkkaan seurattu mittari.

palvelualojen arvonlisän odotetaan kuluvana vuotena
kasvavan 3,5 prosenttia ja liikevaihdon 4 prosenttia

Talouden avaamisen viivästyminen käy kalliiksi ja ra-

viime vuodesta. Ensi vuonna arvonlisä nousee noin 3,3

pauttaa palautumiskykyä. Yrityskanta heikkenee ja

prosenttia ja liikevaihto 2 prosenttia.

työmarkkinat pehmenevät.

ja talouskasvusta lähes puolet tulee palveluiden ku-

Palveluviennillä kaksijakoiset näkymät

lutuksesta. Palveluiden toipumisen kannalta vuosi on

Viime vuoden viennin määrän vähenemisestä suurin

kuitenkin jäämässä auttamattomasti lyhyeksi.

osa tuli palveluista. Suomen palveluvienti on pärjännyt

Kuluvan vuoden talouskasvua vetää yksityinen kulutus

kansainvälisesti vertailtunakin heikosti.

Erot kärjistyvät

Palvelujen ulkomaankauppa romahti kuljetuksen ja

Koronapandemian jatkuessa sen taloudelliset vaiku-

matkailun äkkipysähdyksen seurauksena. Myös mui-

tukset ovat tulleet tarkkarajaisemmiksi. Yritykset ja

den palveluiden vienti väheni, kun taloudet sulkeutui-

kuluttajat ovat pyrkineet sopeuttamaan toimintaansa.

vat ja tuotanto pysähtyi.

Palvelualojen väliset erot ovat korostuneen suuria.

Suomen tilannetta vaikeuttaa maantieteellinen sijain-

Paltan jäsenkyselyn vastaajista 31 prosenttia odottaa

ti. Palveluviennin näkymät ovatkin kaksijakoiset. Il-

liiketoiminnan palautuvan normaaliin koronakriisiä

man kuljetuksen ja matkailun elpymistä palveluvienti

edeltävään tasoon aikaisintaan ensi vuonna. Vastaa-

ei toivu. Rajojen mahdollisimman nopea avaaminen ja

vasti 19 prosentissa yrityksistä koronakriisi ei ole vai-

esimerkiksi rokotustodistusten sujuva käyttöönotto on

kuttanut liiketoimintaan lainkaan.

tärkeää, sillä markkinoita aletaan jakaa uudelleen.

Alojen toipumisen eritahtisuus näkyy myös työlli-

Korona on kiihdyttänyt digitaalisten palveluiden ky-

syyskehityksessä. Paltan ennusteen kattamilla pal-

syntää. Myös Suomen ICT-palveluiden vienti vetää.

velualoilla työllisyys kasvaa tänä vuonna yhteensä

Markkinoiden imuun pääseminen ja niiden kyydissä

5 tuhannella. Liikenne- ja logistiikka-alalla työllisten

pysyminen on kohtalonkysymys. Suomi tarvitsee lisää

määrä kuitenkin vähenee 9 tuhannella eikä viihtees-

uutta kasvua luovia ja kansainvälistyviä yrityksiä.
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Talousnäkymät
Euroalueen elpyminen uhkaa viivästyä – myös palveluviennin suurin potentiaali Amerikassa ja Aasiassa
Yksityisen kulutuksen vapautuminen käynnistää elpymisen mutta milloin, ja riittääkö veto?
Kriisi jättää palvelut heikompiin kantimiin – viivyttely käy kalliiksi

I

MF nosti tammikuussa vuoden 2021 maailmanta-

Nousevien tartuntakäyrien seurauksena vuoden alun

louden ennustettaan vajaalla puolella prosenttiyksi-

odotetaan euroalueella jäävän miinusmerkkiseksi.

köllä 5,5 prosenttiin. Rokotusten eteneminen luo us-

koa paluusta normaaliin, vaikka samaan aikaan huoli

Kun viime vuoden lasku näyttää USA:ssa jääneen

virusmuunnoksista varjostaakin näkymiä.

reiluun kolmeen prosenttiin, vuoden 2019 lopun tuotannon taso saavutetaan Atlantin takana jo kuluvan

Kiinan talous on toipunut nopeasti ja tavaravienti ve-

vuoden jälkipuoliskolla. Vastaavasti euroalueelle syn-

tää. USA:n taloutta tukee massiivinen elvytys. Euro-

tyneen lähes seitsemän prosentin kuopan peittäminen

alueen osalta tilanne näyttää kuitenkin heikommalta.

näyttää siirtyvän vuoteen 2022.

Rokotteiden saatavuudessakin on ilmennyt ongelmia.
Koska koronakriisi koettelee erityisesti palvelualoja,
Alkuvuoden heikentyneiden näkymien takia IMF ma-

maakohtaiset tilanteiden muutokset näkyvät hyvin

dalsi euroalueen kuluvan vuoden ennustetta yhdellä

palvelualojen luottamusindikaattoreissa. Koko EU:n

prosenttiyksiköllä 4,2 prosenttiin samalla kun USA:n

palvelualojen luottamus heikentyi uudelleen vuoden

talouden ennustetta nostettiin kahdella prosenttiyk-

alussa, mikä käänsi myös koko talouden luottamusin-

siköllä 5,1 prosenttiin. Euroalueen taloudellista elpy-

dikaattorin laskuun. Suomessa palvelujen luottamus

mistä lykättiin myös EKP:n joulukuun Staff Projections

parani alkuvuonna hieman oltuaan lähes muuttumat-

-ennusteissa.

tomana elokuusta lähtien. Taso on edelleen selvästi
alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Palvelualojen luottamusindikaattori maittain
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Virusmuunnosten uhka ja uudet rajoitustoimet voivat
heikentää tilannetta hyvinkin nopeasti, kuten alkuvuo-

Ennustelaitosten BKT-ennusteet

si on osoittanut. Rokotusohjelmien etenemisestä on
muodostunut tarkkaan seurattu mittari, koska rokotteet mahdollistavat rajoitustoimien poistamisen, mikä
on edellytys yksityisen kulutuksen elpymiselle.

Talouden avaamisen viivästyminen
uhkaa käydä kalliiksi
Loka-joulukuussa Suomen BKT oli 1,4 prosenttia alle
vuodentakaisen tason. Koko vuotena BKT laski 2,9
prosenttia. Suomen talous on suoriutunut korona-aikana kansainvälisesti vertailtuna melko hyvin, mikä
selittyy etenkin kurissa pysyneellä tartuntatilanteella.
Erityisesti muut kuin palvelualat ovat pärjänneet verrattain hyvin.
Palvelutalouden pudotuksen syvyydet ovat mukailleet
pitkälti maakohtaisia tartuntatilanteita ja käytettyjä
rajoitustoimia. Suomessa kaikkien palveluiden arvonlisä väheni viime vuoden aikana yhteensä 3,3 prosenttia, mikä oli enemmän kuin koko talouden lasku oli yhteensä.

Tilastokeskuksen ennakkotiedot
ja näkymä Etlan ennusteessa

Viennin arvon vähenemisestä lähes puolet ja volyymistä jopa 76 prosenttia on tullut palveluista. Hieman
yllättäen Suomen palveluvienti on kehittynyt jopa kansainvälisesti vertailtuna heikosti. Äkillistä käännettä
parempaan ei ole näköpiirissä ilman liikkumisen vapautumista.
Palvelualojen väliset erot ovat merkittäviä. Osa asiantuntijapalveluista on sinnitellyt etätöiden varassa. Monet palvelualat ovat kuitenkin edelleen todella ahtaalla.
Kuluvaa vuotta koskevien talousennusteiden erot ovat
kaventuneet. Kasvuennusteet vaihtelevat kahden ja
kolmen prosentin välillä. Ennusteiden erot johtuvat
käytännössä siitä, milloin yksityisen kulutuksen ennakoidaan vapautuvan. Yli kolmen prosentin vuosikasvun saavuttaminen edellyttäisi yksityisen kulutuksen
vetämän ripeän nousun alkamista viimeistään kesällä.
Tälle vuodelle odotetusta talouskasvusta lähes puolet
ennakoidaan tulevan palveluiden kulutuksesta.
Talouden avaamisen viivästyminen käy kalliiksi ja lisää
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riskejä. Talouden palautumiskyky rapautuu. Yrityskan-

Edelliseen vuoteen verrattuna kotitalouksille kertyi

ta heikkenee ja konkurssien määrä kasvaa kevään

ylimääräistä säästöä noin 3 prosenttia suhteessa

edetessä. Työmarkkinat pehmenevät. Kokoaikaisesti

BKT:hen.

lomautettuja oli vielä vuodenvaihteessa yli 56 tuhatta
enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suomessa kotitalouksien kulutuksesta 56 prosenttia
on palveluita. Palveluiden kokonaiskulutuksesta reilut

Talouden rakenteiden kunto paljastuu viimeistään, kun

40 prosenttia on asumista, jonka kulutus ei ole vähen-

elvytyksen ja poikkeustoimien tuki hellittää.

tynyt. Koko kulutuksen romahdus on siten kohdistunut
viihteeseen, kulttuuriin, liikkumiseen ja muihin palve-

Yksityinen kulutus ja palvelut
kriisissä

luihin.

Koronakriisissä yksityisellä kulutuksella on ollut ky-

nän purkautuminen ei riitä kompensoimaan menetet-

syntäeristä selkeästi suurin vaikutus talouden laskuun

tyä myyntiä.

Koska palveluita ei voi varastoida, patoutuneen kysyn-

ja edelleen jatkuvaan alavireeseen.
Kuluva vuosi on jäämässä palveluiden toipumisen
Käytännössä kotitalouksien kulutuksen väheneminen

kannalta auttamattomasti lyhyeksi. Kotimaan mat-

on kohdistunut palveluihin. Lyhytikäisten ja kestävien

kailubuumi ei riittänyt viime kesänäkään kompensoi-

tavaroiden kulutus on samalla jopa kasvanut.

maan ulkomaisten matkailijoiden jättämää aukkoa.
Lisääntynyt etätyöskentely vähentää liikkumista vielä

Vuoden 2020 toisella neljänneksellä kotitalouksien

pitkään ja kesän tapahtumasesonki uhkaa jäädä va-

palveluiden kulutuksen määrä putosi 15,5 prosenttia,

jaaksi. Laiva- ja lentoliikenteen normalisoituminen vie

ja kokonaiskulutus 10,5 prosenttia. Mitään vastaavaa

aikaa ja vaatii toimia esimerkiksi rokotetodistusten

ei nähty edes finanssikriisissä tai 90-luvun lamavuo-

suhteen.

sina.
On selvää, että yksityinen kulutus tulee olemaan kasKoko vuoden aikana kotitalouksien palveluiden kulu-

vun veturi. Se kuinka kovaan vauhtiin veto riittää, on

tus väheni 5 miljardilla eurolla.

kuitenkin huomattavasti epävarmempaa.

Kulutuksen väheneminen ei ole johtunut niinkään tulojen laskusta vaan voimakkaasti lisääntyneestä säästämisestä. Kotitalouksien tuloja ovat kannatelleet
tulonsiirrot, jotka ovat osaltaan kasvattaneet julkisen

Ennusteiden kehitys 2021 (%)

talouden alijäämää. Säästäminen on lisääntynyt sekä
epävarmuuden että kaventuneiden kulutusmahdollisuuksien takia.
Kun ulkomaan matkoilla käytettiin 3,7 miljardia euroa vähemmän rahaa kuin edellisenä vuotena, osa jäi
säästöön. Kotitalouksien talletuskanta kasvoi voimakkaasti sen jälkeen, kun ennätysmäärä asuntovelallisia
laittoi asuntolainansa lyhennysvapaalle huhtikuussa.
Kotitaloudet sijoittivat osakkeisiin ja rahasto-osuuksiin yhteensä 3 miljardia euroa, mikä on eniten sitten
vuoden 2009 ja miljardi euroa enemmän kuin 2019.
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Palvelualat kokonaisuutena
Korona osui eri palvelualoille eri voimakkuudella.
Palvelualojen työllisten määrä kasvaa tänä ja ensi vuonna.
Elpyminen kriisiä edeltäneelle tasolle kestää useilla aloilla ensi vuoteen.

T

ässä katsauksessa tarkasteltavat yksityiset

suuntaisena myös ennustekaudella. Paltan edustamil-

palvelualat (toimialat H, J, L, M, N, R ja S) katta-

la palvelualoilla työllisten määrän odotetaan kasvavan

vat reilun kolmasosan koko taloudesta ja kaksi

tänä vuonna 5 tuhannella. Työllisten määrä elpyy ko-

viidesosaa yksityisestä sektorista.

konaisuudessaan vuoden loppua kohti ja ensi vuonna
työllisten määrässä päästään jo 10 tuhannen kasvuun.

Paltan ennusteessa Paltan edustamien yksityisten
palvelualojen arvonlisän odotetaan kuluvana vuotena

Liikkumiseen ja henkilökohtaista paikallaoloa edel-

kasvavan 3,5 prosenttia ja liikevaihdon 4,0 prosenttia

lyttäviin palveluihin liittyvät toimialat ovat olleet käy-

viime vuodesta. Ensi vuonna arvonlisä nousee noin 3,3

tännössä pysähdyksissä jo lähes vuoden ajan. Henki-

prosenttia ja liikevaihto 2,0 prosenttia.

löliikenteen, matkatoimistojen toiminnan sekä monien
henkilökohtaisten palveluiden aktiviteetti pysyy ma-

Koronapandemia on vaikuttanut tällä hetkellä talo-

talana ainakin koronarokotteiden avulla saatavaan

uteen noin vuoden verran. Palvelualoilla vaikutukset

laumasuojaan asti. Tästä huolimatta ihmisten varovai-

ovat tänä aikana olleet eri palvelutoimialoihin hyvin

suus näkyy näillä aloilla myös rokotejakelun jälkeen,

erilaiset. Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto jäi

joten elpyminen kriisiä edeltävälle tasolle käynnistyy

viime vuonna -9,4 prosenttia edellisestä vuodesta,

aikaisintaan vuoden lopulla.

mutta erot olivat suuria eri palvelutoimialojen välillä.
Myös monet muut palvelutoimialat kokivat jyrkän puVaikutukset eri alojen ja yritysten työllisyyteen olivat

dotuksen liiketoiminnassa koronarajoitusten tultua

myös erisuuntaisia. Työllisyyden kehitys jatkuu eri-

käyttöön. Uudet tavat tarjota palveluita ja digitalisaa-

Yksityisten palvelujen liikevaihdon
volyymi ja tuotanto-odotukset

Palvelualojen luottamusindikaattorin tekijät
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tion edistäminen mahdollistivat toiminnan elpymisen
jo viime vuoden lopulla, vaikka monilla aloilla ollaan

Kasvun esteet palvelualoilla (%)

vielä kaukana normaalista toiminnan tasosta. Esimerkiksi monissa viihteen ja virkistyksen yrityksissä
palveluita siirrettiin digitaaliseen ympäristöön tai toimintaa oli mahdollista jatkaa karsitusti noudattaen
voimassa olevia kokoontumisrajoituksia. Myös näillä aloilla paluu koronaa edeltävään tasoon tapahtuu
vasta rokotusten jälkeen, mutta elpyminen käynnistyy
nopeammin kesän jälkeen, koska käytettyjen palveluiden tottumukset ovat muuttuneet vähemmän kriisin
aikana.
Tietyillä palvelutoimialoilla korona-aika ei ole vaikuttanut merkittävästi liiketoiminnan tasoon. Monet asiantuntijapalvelut pystyivät jatkamaan etätyöskentelyn
parissa, mihin valmiudet olivat jo olemassa. Toisaalta
uuteen normaaliin siirtyminen korona-aikana lisäsi
muun muassa tietoliikenneyhteyksien ja digitaalisten
alustojen tarvetta, jolloin näiden alojen palveluiden
kysyntä kasvoi vahvasti. Koronakriisi kiihdytti monelta
osin jo hyvin vauhdissa ollutta työelämän digitalisoitu-

tasaantuu, ja liikevaihdon taso jää tämän vuoden ta-

mista. Näiden alojen näkymät pysyvät vahvoina myös

solle. Viihteessä ja virkistyksessä liikevaihto laski vii-

koronapandemian jälkeen.

me vuonna -23 prosenttia. Myös tällä alalla elpymisen
odotetaan käynnistyvän hitaasti tämän vuoden aika-

Liikevaihdon palautuminen hidasta
ennen rajoitustoimien purkua

na ja venyvän vuodelle 2022.

Koronakriisistä pahimmin kärsineillä aloilla liikentees-

muassa järjestöjen toimintaa sekä henkilökohtaisia

sä ja logistiikassa liikevaihdon odotetaan nousevan

palveluita kotitalouksille, liikevaihto laski viime vuonna

tästä vuodesta 9 prosenttia. Viime vuonna liikevaihto

8 prosenttia ja elpyminen viime vuoden tasolle käyn-

laski alalla jopa -20 prosenttia. Ensi vuonna elpyminen

nistyy jo tämän vuoden aikana.

Muussa

palvelutoiminnassa,

joka

sisältää

muun

Palvelutoimialojen liikevaihdon kehitys (ind. 2015 = 100)
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Hallinto- ja tukipalveluissa liikevaihto jäi viime vuonna

tusten vahvistumista, mutta barometri on yhä selvästi

-9 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto elpyy tämän

jäljessä pitkän ajan keskiarvosta.

vuoden aikana, ja ensi vuoden lopulla saavutetaan jo
kriisiä edeltänyt taso. Siitä huolimatta koko vuoden
keskiarvo tulee jäämään vuoden 2019 keskitasosta.

Kysynnän puute jälleen suurimpana
kasvun esteenä

Yritys- ja asiantuntijapalveluissa päästiin tähän vuo-

Koronapandemia nosti muut syyt merkittäväksi kas-

teen lähtemään jo läheltä viime vuoden keskimää-

vun esteeksi palvelualoilla viime vuoden alussa ja puo-

räistä tasoa, joten kasvuperintö on monta muuta alaa

livälissä. Kysyntä oli vuodenvaihteessa suurin kasvua

vahvempi. Tälle vuodelle liikevaihdon kasvua odote-

rajoittava tekijä lähes 40 prosentin osuudella vastan-

taan 2,5 prosenttia ja ensi vuodelle jopa 5,5 prosenttia.

neista palveluyrityksistä. Koronakriisin myötä ammattityövoiman saatavuus ei ollut yhtä merkittävä kasvun

Informaatiossa ja viestinnässä ohjelmistoala on kan-

este kuin ennen koronaa, mutta silti lähes joka viides

natellut koko toimialaa korona-aikana, mutta nyt kas-

palveluyritys vastasi työvoiman saatavuuden toimivan

vu jatkuu laaja-alaisemmin kustannustoiminnan sekä

kasvun esteenä.

elokuva- ja tv-tuotannon kasvun myötä. Kasvua liikevaihdossa odotetaan tänä vuonna 0,5 prosenttia ja

Kysynnän ja työvoiman saatavuuden osuudet kasvun

ensi vuonna 1,5 prosenttia.

esteistä ovat samoilla tasoilla kuin ennen vuotta 2016
Suomen kipuillessa kilpailukykykriisissä. Tänä vuonna

Odotukset varovaisia alkuvuoden
osalta

kysynnän puute johtuu suurelta osin rajoitustoimien

Palveluyritysten suhdannenäkymät kirkastuivat vuo-

naosuuksia jaetaan uudelleen rajoitteiden poistuessa.

aiheuttamista häiriöistä, mutta kilpailukykyä ei tule
silti sivuuttaa, kun rajoitustoimia puretaan ja markki-

denvaihteessa Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrissa. Suhdannenäkymät olivat kuitenkin
palvelualojen yrityksistä piti edelleen näkymiä enem-

Yksityiset palvelualat tärkeässä
osassa työllisyyden kasvussa

män heikkoina kuin positiivisina. Luottamusbaromet-

Yksityisten palveluiden työllisten määrä ilman kaup-

rissa nähtiin palveluyritysten osalta vastaavaa odo-

paa laski viime vuonna 29 tuhannella edellisestä vuo-

yhä negatiivisen saldoluvun puolella, joten useampi

Palvelutoimialojen työllisyyden vuosimuutos (%)

Suhdannekatsaus I/2021

8

desta. Pudotuksesta vastasi lähes kokonaan suuriin

maatiossa ja viestinnässä työllisten määrä kasvoi ko-

vaikeuksiin koronan vuoksi ajautunut matkailu- ja ra-

ronavuotena 8 tuhannella.

vintola-ala 28 tuhannen työllisen pudotuksella. Muut
Paltan edustamat palvelualat pysyivät työllisten määrän osalta lähes viime vuoden tasolla.

Liikevaihdon palautuminen normaaliin aikaisintaan ensi vuoden aikana

Paltan edustamilla aloilla oli suurta vaihtelua myös eri

Paltan helmikuisessa jäsenkyselyssä suurin osa yri-

toimialojen välillä. Liikenteessä ja logistiikassa työllis-

tyksissä odottaa liikevaihtonsa palautuvan normaaliin

ten määrä putosi 11 tuhannella sekä hallinto- ja tuki-

aikaisintaan ensi vuoden aikana. Noin viidesosa vas-

palveluissa 8 tuhannella. Muussa palvelutoiminnassa

taajista uskoo paluun normaaliin koittavan jo tämän

pudotus jäi 3 tuhanteen, mutta toimialan pienemmän

vuoden aikana, mutta myös hieman useampi kuin joka

työllisten kokonaismäärän vuoksi pudotus oli suhtees-

kymmenes ei usko liikevaihdon palaavan kriisiä edel-

sa suuri. Myös viihteessä ja virkistyksessä työllisten

täneelle tasolle.

määrä jäi 2 tuhatta alle viime vuoden. Viime vuoden
sisällä työllisyys ehti palautua nopeasti kevään jyrkä-

Koronakriisin epätasaisesta vaikutuksesta eri toimi-

sä pudotuksesta.

aloille ja eri yrityksiin kertoo myös se, että koronakriisi
ei ole vaikuttanut joka viidennen yrityksen liiketoimin-

Palvelutoimialoilla nähtiin myös kasvua koronapan-

taan. Toisaalta lähes joka kymmenes yritys on myös

demiasta huolimatta. Yritys- ja asiantuntijapalvelut

kasvattanut liiketoimintaansa koronakriisistä huoli-

kasvoivat nopeinta vauhtia muutamaan vuoteen kas-

matta.

vattaen työllisten määrää 20 tuhannella. Myös infor-

Milloin arvioitte yrityksenne liiketoiminnan saavuttavan
normaalin koronakriisiä edeltäneen tason?
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§

Palvelujen vienti
Korona romahdutti palveluviennin – näkymät kaksijakoiset   
Suomen maantiede korostaa liikkumisen vapauttamisen tärkeyttä
ICT-palvelut vetävät uutta nousua

P

alvelujen maailmankauppa on kasvanut pitkään
tavarakauppaa

nopeammin.

Koronakriisissä

Palvelujen vientikysyntäindikaattori (Ind. 2015 = 100)

palvelukauppa on ollut kuitenkin tavarakaup-

paa suuremmissa vaikeuksissa. Suomessa kehitys on
ollut jopa monia verrokkimaita heikompaa.
Vuoden 2020 aikana Suomen palveluviennin arvo väheni 16 prosenttia. Tavaraviennin hintojen laskusta
johtuen palveluiden osuus viennin volyymin vähenemiseen oli peräti 76 prosenttia. Palvelutuonnin arvo
väheni 15 prosenttia ja palveluiden tase pysyi käytännössä muutumattomana -1,9 miljardissa.
Palvelujen ulkomaankauppa romahti koronapandemian aiheuttaman kuljetuksen ja matkailun äkkipysähdyksen seurauksena. Myös muiden palveluiden
vienti väheni, kun taloudet sulkeutuivat ja tuotanto
pysähtyi.
Alueittain tarkasteltuna Suomen vienti väheni ennak-

Palveluviennin näkymät ovatkin kaksijakoiset. Kor-

kotietojen mukaan suhteellisesti eniten (29 %) Aasiaan,

kean osaamisen asiantuntijapalvelut, digitaalinen

kun sekä matkailun että kauttakulkuliikenteen tulovir-

talous ja erityisesti ICT-palvelut kasvavat. Kokonai-

rat hiipuivat. Vienti euroalueelle väheni yhteensä 28

suutena palvelukauppa ei kuitenkaan palaudu ennen

prosentilla. Tuonti väheni melko tasaisesti kaikilta alu-

kuljetuksen ja matkailun toipumista.

eilta.
Suomen palveluviennin kohdemaiden tuontiin ja enVain Amerikkaan suuntautuva vienti kasvoi tietojenkä-

nakoiviin indikaattoreihin perustuvan teknisen ennus-

sittelypalveluiden viennin kiihdyttyä vuoden viimeisel-

teen mukaan vientikysyntä kasvaa 18 prosenttia seu-

lä neljänneksellä. Kun samaan aikaan vienti Ruotsiin

raavan 12 kuukauden aikana.

väheni 13 prosentilla, Yhdysvallat nousi palveluviennin
suurimmaksi kohdemaaksi.

Kuljetuksen ja matkailun palautuminen koronaa edeltävään aikaan tulee kuitenkin kestämään, mikä pai-

Pandemia jätti sekä yritykset että kuluttajat digitaa-

naa näkymää alaspäin. Muiden palveluiden vienti

listen turvaverkkojen varaan. Verkkokaupankäynnis-

saavuttaa todennäköisesti koronaa edeltävän taso jo

sä harpattiin hetkessä kymmenen vuotta eteenpäin.

kuluvan vuoden aikana.

ICT-palvelujen kasvanut kysyntä käynnisti myös palvelumarkkinan elpymisen.
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Palvelujen vienti palveluerittäin
(mrd. €)

Suomen kuljetuspalveluvienti väheni jo vuoden 2020
ensimmäisellä neljänneksellä 18 prosenttia, kun euroalueella lasku oli vain 3 prosenttia. Koko vuotena Suomen kuljetuspalveluviennin arvo väheni 49 prosenttia
ja oli viimeisellä vuosineljänneksellä 53 prosenttia alle
vuodentakaisen tason. Kuljetuspalveluiden vienti väheni rajusti myös meriliikenteessä matkustajaliikenteen romahdettua. Merikuljetusten suurvallan Tanskan kuljetuspalveluvienti väheni vain 7 prosenttia.
Liikkumisen vapautuminen on Suomelle erityisen tärkeää paitsi kauttakulkuliikenteen ja liikematkailun,
myös saapuvien turistien vuoksi.
Suomen matkailuviennin arvo laski ennakkotietojen
mukaan 65 prosentilla ja oli loka-joulukuussa edelleen
84 prosenttia alle vuodentakaisen tason. Euroalueen
matkailuvienti oli syyskuun lopussa vuositasolla 64
prosenttin laskussa. Matkailu on vähentynyt eniten
maissa, joihin saavutaan pääsääntöisesti lentoko-

Viennin kasvun ennakoidaan suuntautuvan voimak-

neella. Erityisesti kaupunkimatkailu on vähentynyt ja

kaammin maailmantalouden kasvuvetureiden Kiinan

matkailijoiden odotetaan suosivan väljempiä alueita ja

ja Yhdysvaltojen suuntaan. Kiina ei ole Suomelle tär-

erityisesti rantakohteita myös rajojen avautuessa.

keä vain matkailun näkökulmasta, sillä Kiina on myös
alustatalouden ja verkkokaupan kehityksen suunnan-

Kuljetuksen ja matkailun yhteenlaskettu viennin arvo

näyttäjä. Kiinan verkkokauppamarkkina on suurempi

väheni 4,4 miljardia euroa, mikä oli 73 prosenttia koko

kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinat yhteensä.

palveluviennin vähenemisestä.

Liikkumisen vapauttaminen
Suomelle erityisen tärkeää

Kuljetuksen ja matkailun osuus Suomen koko tavara- ja palveluviennin arvosta on noin 8 prosenttia.

Palveluiden maailmankauppa oli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 24 prosenttia alle vuodentakaisen tason. Euroalueen palveluvienti väheni koko
vuoden aikana 16 prosenttia. Tanskassa laskua tuli 14

Palvelu- ja tavaraviennin kehitys
(Ind. 2005 = 100)

prosenttia ja Ruotsissa 13 prosenttia. Suomen palveluvienti onkin pärjännyt koko talouden kehitykseen nähden heikosti. Vaikeuksia selittää osin maantieteellinen
sijaintimme.
Pandemia on vaikuttanut kaikista kuljetusmuodoista
eniten lentoliikenteeseen, jolla on Suomen taloudessa
korostunut merkitys.
Kuljetuksen osuus Suomen palveluviennistä on 14 prosenttia, mikä on lähellä eurooppalaista keskiarvoa.
Suomen kuljetuspalveluiden viennistä ilmaliikenteen
osuus on kuitenkin peräti 48 prosenttia. Ruotsissa
osuus on 32, Saksassa 31, ja Tanskassa vain 11 prosenttia.
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Kuljetuksen ja matkailun, kuten koko palveluviennin,
tuloista jää kuitenkin Suomeen suurempi osuus kuin
viennistä keskimäärin.

Tietojenkäsittelypalvelujen taustalla vaimeampaa kehitystä
Tietojenkäsittelypalveluiden hyvä kehitys on jättänyt

Vaikka tavarakaupan elpyminen lisää kuljetuspalve-

varjoonsa muiden asiantuntijapalveluiden viennin vai-

luiden kysyntää, kuluvana vuotena kuljetuspalveluiden

meamman kehityksen.

viennissä tullaan näkemään vain varovaista elpymistä
henkilöliikenteen normalisoituessa asteittain.

Vaikka liike-elämän palveluiden viennin odotetaan
elpyvän kuluvana vuotena, nopeaa kasvua ole näkö-

Matkailun osalta epävarmuutta nostaa turismin se-

piirissä, sillä vienti oli laskussa jo ennen koronaa. Lii-

sonkiluonteisuus. Heinä-elokuun lomakausi on vähin-

ke-elämän palveluista vain T&K-palveluiden, joiden

täänkin uhattuna. Talvisesongin osalta odotukset ovat

osuus liike-elämän palveluista on 16 prosenttia, vien-

toiveikkaammat. Syksystä alkavasta toipumisesta

nin arvo kasvoi vuonna 2020.

huolimatta matkailutulot jäävät koko vuoden tasolla
Liike-elämän palveluihin kuuluvat T&K-palveluiden li-

edelleen miinukselle.

säksi esimerkiksi insinööri- ja arkkitehtipalvelut sekä
Kuljetuksen ja matkailun tuleva kehitys riippuu ko-

laki- ja laskentatoimen palvelut ja liikkeenjohdon kon-

rostetusti rokotusohjelmien etenemisestä ja rajojen

sultointi.

avaamisesta meillä ja muualla. Rajojen mahdollisimman nopea avaaminen ja uusien käytäntöjen, kuten

Rojalti- ja lisenssitulojen, joista 88 prosenttia on

rokotustodistusten sujuva käyttöönotto on tärkeää,

T&K-toiminnan tulosten käyttölisenssejä, odotetaan

kun markkinoita aletaan jakaa uudelleen.

koronavuoden jälkeen palautuvan entiselleen tuotannon normalisoituessa. Tuotannollisten palveluiden

Palveluviennin elpyminen alkoi
vuoden lopulla

vienti jatkaa jo viime vuoden lopulla alkanutta elpymistä. Matkustusrajoitukset haittaavat edelleen erityisesti huolto- ja kunnossapitopalveluiden toimittamista.

Ennen koronaa muiden kuin kuljetuksen ja matkailun
vienti on kasvanut ensin liike-elämän asiantuntijapalveluiden ja vuodesta 2018 erityisesti ICT-palveluiden

Uutta kasvua ja kasvuyrityksiä

vetämänä. Vuonna 2019 ICT-palveluiden viennin arvo

Digitaalisten palveluiden maailmankauppa lähti voi-

ylitti jo esimerkiksi paperiteollisuuden viennin.

makkaaseen kasvuun finanssikriisin jälkeen ja on samalla alkanut erkaantua tavarakaupasta. Koronakriisi

Koronavuotena ICT-palveluvienti, josta 97 prosenttia

vauhdittaa maailmankaupan siirtymää digitaalisiin

on tietojenkäsittelypalveluita, väheni ennakkotieto-

palveluihin ja aineettomiin hyödykkeisiin.

jen perusteella yhdellä prosentilla, kun vienti notkahti huhti-syyskuussa. Viimeisellä neljänneksellä vienti

Tietojenkäsittelypalveluiden

maailmanmarkkina

oli

kiihtyi 11 prosentin vuosikasvuun ja kuluvana vuotena

viime vuoden kolmannella neljänneksellä 9 prosentin

viennin odotetaan elpyvän vanhalle uralle.

kasvussa. Kysyntää ylläpitävät sekä kuluttajat että toimintojaan kehittävät ja digitalisoivat yritykset.

Suomen tietojenkäsittelypalveluiden viennin suuret
vaihtelut tulevat ohjelmistopalveluista, jotka voivat

Palveluita vievien yritysten määrä on Suomessa kas-

sisältää suuria yksittäisiä eriä. Ohjelmistopalveluihin

vanut 2010-luvulla yli 50 prosentilla. Suurin osa viejistä

lukeutuvat muun muassa laitteistojen ja ohjelmistojen

on kuitenkin pieniä. Markkinoiden imuun pääseminen

konsultointi- ja toteutuspalvelut sekä tietojenkäsitte-

ja niiden kyydissä pysyminen on tärkeää, sillä Suomi

lyn

tarvitsee lisää uutta kasvua luovia ja kansainvälistyviä

alihankintapalvelut.

Tietojenkäsittelypalveluihin

lukeutuvat ohjelmistot, jotka sisältävät muun muassa

yrityksiä.

pelit, sovellukset ja ohjelmistojärjestelmät, ovat kehittyneet tasaisemmin.

Jotta Suomi pysyy houkuttelevana sijaintina korkean
osaamisen palveluille, osaavaa työvoimaa on oltava
saatavilla ja pystyttävä houkuttelemaan myös ulkomailta.
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Liikenne ja logistiikka
•
•
•
•
•

L

Maaliikenne
Vesiliikenne
Ilmaliikenne
Varastointi ja liikennettä palvelevatoiminta
Posti ja kuriiripalvelut

iikenne ja logistiikka oli yksi eniten koronasta

Varsinkin henkilöliikenteen palautuminen koronaro-

kärsineistä toimialoista. Toimialan liikevaihto las-

kotteen laajan jakelunkin jälkeen tulee kestämään

ki viime vuonna -20 % ja työllisten määrä väheni 9

pitkään. Vapaa-ajan matkustaminen tulee antamaan

tuhannella. Koronarajoitukset näkyivät varsinkin hen-

piristysruiskeen alalle lomakaudella, mutta uudet

kilöliikenteessä. Sen sijaan tavaralogistiikassa tilanne

etätyökäytännöt tulevat näkymään vielä pitkään työ-

on ollut vakaampi. Logistiikkaketjujen järjestelyissä on

matkaliikenteessä sekä liikematkustamisessa. Työelä-

ollut kuitenkin rajoitusten vuoksi poikkeustilanteita,

män muutokset liikkumiseen liittyen olivat jo käynnis-

mikä on näkynyt muun muassa logistiikkakustannuk-

sä ennen koronaa, mutta rajoitustoimet nopeuttivat

sissa sekä esimerkiksi merikonttien saatavuudessa.

muutosta kasvokkain tapaamisesta etäyhteyksien
päähän. Osa liikematkustamisesta palaa rajoitusten

Henkilöliikenteessä erot kuljetustavan mukaan ovat ol-

jälkeen, mutta osa jää pysyvästi virtuaaliseksi.

leet huomattavia. Ulkomaan matkustajaliikenteen rajoitustoimien vuoksi ilmaliikenne on ollut viime kevääs-

Liikenteen ja logistiikan työllisten määrän pudotus jäi

tä alkaen yli -90 prosentin laskussa. Vesiliikenteessä

liikevaihdon suuresta pudotuksesta huolimatta vain

liikevaihto on ollut yli kolmanneksen edellisvuotta

noin 9 tuhanteen. Alan työntekijöitä lomautettiin mit-

alemmalla tasolla. Maaliikenteessä matkustajamää-

tavasti viime vuoden aikana, mutta Tilastokeskuksen

rät rautateillä ovat olleet alle puolet normaalista.

työvoimatutkimuksessa työntekijät säilyivät työllisinä

Liikevaihdon volyymi ja
tuotanto-odotukset  

Työlliset ja työtunnit (Ind. 2015 =
100 )
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lomautusten kierron vuoksi, jolla alan työntekijöiden
pätevyyksien voimassaoloa on ylläpidetty.

Liikevaihdon ja arvonlisän ennusteet liikenne- ja logistiikka-alalla

Lomautukset näkyivät alan palkkasummakuvaajissa
sekä tehdyissä työtunneissa. Tehdyt työtunnit laskivat
viime vuoden aikana selvästi työllisten määrää enemmän. Pitkittyneet lomautukset tulevat kuitenkin näkymään jatkossa myös työllisyysluvuissa.
Työllisten määrän odotetaan kehittyvän heikosti myös
lähivuosina. Tänä vuonna työllisten määrä jatkaa yhä
viime vuonna alkanutta laskua noin 9 tuhannella työllisellä. Ensi vuonna työllisten määrän lasku tasaantuu 5
tuhanteen. Työllisten määrän muutokset näkyvät myös
alan liikevaihdon ja arvonlisän odotetussa kehityksessä. Vakaviin vaikeuksiin ajautuneen alan elpyminen
käynnistyy hitaasti erityisesti työllisyyden osalta.

Liikevaihdon kehitys liikenne- ja logistiikka-alalla (ind. 2015 = 100)
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Informaatio ja viestintä
•
•
•
•
•
•

I

Kustannustoiminta
Mediatuotanto
Radio- ja tv-palvelut
Televiestintä
Ohjelmistot
Tietopalvelut

nformaatio ja viestintä oli kasvussa koronasta huo-

tukset eivät osuneet voimakkaasti näille aloille, eikä

limatta. Alan liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia edelli-

tämän vuoksi aiempia vuosia korkeampia kasvulukuja

sestä vuodesta ja työllisten määrä kasvoi 8 tuhan-

tulla aloilla näkemään tänä tai ensi vuonna.

nella. Koronakevät näkyi huomattavasti ainoastaan
mediatuotannossa, jossa elokuvien ja sarjojen ku-

Liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna 0,5

vausten keskeytyminen kevään rajoitustoimien myötä

prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Alan tuotan-

laski liikevaihtoa noin kymmenyksen. Alan liikevaihto

to-odotukset laskivat viime vuoden alussa selvästi

tulee kuitenkin elpymään rivakasti, kun rajoitustoimis-

enemmän kuin alan liikevaihdon volyymi. Viime vuo-

ta päästään. Monet tuotannot odottavat elokuvateat-

den lopulla tuotanto-odotukset kipusivat jo lähemmäs

terien ja muun yhteiskunnan aukeamista.

neutraalia saldolukua, mutta jäivät kuitenkin viime
vuosia matalammalle tasolle. Alan kasvunäkymät py-

Muut informaation ja viestinnän alat kasvoivat koro-

syvät tästä huolimatta vakaalla pohjalla.

nasta huolimatta. Televiestinnän liikevaihdosta merkittävä osa koostuu kiinteistä asiakasmaksuista ja

Henkilöstöodotukset ovat korkealla tasolla erityisesti

alan kehitys jatkui viime vuosien tapaan vakaana.

ohjelmisto- ja konsultointipalveluiden alalla. Kustan-

Kustannustoiminnassa, ohjelmistoissa ja tietopalve-

nustoiminnassa ja televiestinnässä henkilöstöodotuk-

luissa kasvu jatkui samoin vakaana. Koronan vaiku-

set olivat viime vuoden ajan pitkään matalalla tasol-

Liikevaihdon volyymi ja tuotanto-odotukset informaatio- ja
viestintäalalla

Työlliset ja työtunnit informaatioja viestintäalalla (ind. 2015= 100)

Suhdannekatsaus I/2021

15

la, mutta viimeisimmissä kyselyissä näidenkin alojen
henkilöstönäkymät ovat nousseet neutraalille tasolle.
Toimialla tehdyt työtunnit pysyivät viime vuoden alun

Informaatio- ja viestintäalan
liikevaihdon ja arvonlisän ennusteet

tasaisena koronasta huolimatta ja kasvu jatkui loppuvuoden ajan samantahtisesti työllisten määrän kasvun kanssa. Alalla ei ollut yhtä paljoa alkaneita lomautusjaksoja kuin muilla palvelutoimialoilla viime vuoden
aikana.
Informaatio- ja viestintäalan työllisten määrän vahva
kasvu jatkuu myös tulevina vuosina. Tänä vuonna työllisten määrä kasvaa 2 tuhannella ja ensi vuonna kasvu
jatkuu samoin 2 tuhannella työllisellä.

Liikevaihdon kehitys informaatio- ja viestintäalalla (ind. 2015 = 100)
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Yritys- ja asiantuntijapalvelut
•
•
•
•
•

V

Liikkeenjohdon palvelut
Tekniset palvelut
T&K-palvelut
Mainonta ja markkinointi
Muut liike-elämän palvelut

iime vuosina voimakkaasti kasvaneet yritys- ja

ti sekä tutkimus- ja kehityspalvelut olivat kasvussa

asiantuntijapalvelut ottivat vain vähän osumaa

myös viime vuonna.

koronakevään aikana ja toimiala oli kasvussa

jo heti viime kesänä. Liikevaihto jäi maltilliset -1,4 pro-

Monet näistä yritys- ja asiantuntijapalveluista tuot-

senttia edellisestä vuodesta, mutta toimialan työllisten

tavat palveluita teollisuuden toimijoille, joilla suhdan-

määrä kasvoi jopa 20 tuhannella.

nenäkymät kirkastuivat merkittävästi vuodenvaihteessa. Alan toimijoiden palveluilla oli kysyntää sekä

Toimialalla muut liike-elämän palvelut olivat jyrkem-

koronakriisin aikana, mutta asiantuntijapalveluiden

mässä laskussa koronan jälkeen. Alan toimijoita ovat

kysyntä pysyy vahvana myös elpymisvaiheessa.

muun muassa graafisen alan suunnittelu, valokuvaus sekä kääntäminen ja tulkkaus. Myös markkinoin-

Arkkitehti- ja insinööripalveluissa rakennusteollisuu-

ti ja markkinatutkimus sekä tekniset palvelut jäivät

den näkymät määrittävät alan näkymiä. Viime vuo-

liikevaihdon tasossa edellistä vuotta alemmas myös

den lopun odotuksia paremmat tiedot rakennuslupa-

loppuvuodesta. Sen sijaan liikkeenjohdon konsultoin-

määrien kehityksestä pitävät alan näkymät aiemmin

Liikevaihdon volyymi ja tuotanto-odotukset yritys- ja asiantuntijapalveluissa

Työlliset ja työtunnit yritys- ja
asiantuntijapalveluissa (ind. 2015
= 100 )
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odotettua vahvempina huolimatta siitä, että julkisten
rakennus- ja infrahankkeiden näkymät ovat yhä hämärän peitossa varsinkin monien kuntien taloustilan-

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen
liikevaihdon ja arvonlisän ennusteet

teiden vuoksi. Alan henkilöstönäkymät ovat pysyneet
koronasta huolimatta korkealla tasolla ja alan osaajista on kova kilpailu.
Koko alalla työllisten määrä notkahti hieman viime
vuoden lopulla, mutta se ei näkynyt alalla tehdyissä
työtunneissa, jotka jatkoivat kasvuaan.
Henkilöstöodotukset nousivat viime vuoden aikana
myös markkinointi- ja markkinatutkimusalalla vuoden
loppua kohti. Henkilöstöodotukset ovat kasvusuuntaiset ja lähellä kriisiä edeltänyttä tasoa.
Yritys- ja asiantuntijapalveluiden viime vuosien vahva
työllisyyden kasvu jatkuu ennustekaudella. Tänä vuonna työllisten määrän ennustetaan kasvavan 10 tuhannella ja ensi vuonna 9 tuhannella.

Liikevaihdon kehitys yritys- ja asiantuntijapalveluissa (ind. 2015 = 100)
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Hallinto- ja tukipalvelut
•
•
•
•
•

H

Työnvälityspalvelut
Vuokrauspalvelut
Turvallisuuspalvelut
Kiinteistöpalvelut
Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät

allinto- ja tukipalveluissa alan liikevaihto jäi ko-

Matkatoimistojen ja matkajärjestäjien toiminta tulee

ronavuotena 9 prosenttia edellisestä vuodesta.

elpymään hyvin hitaasti koronapandemian jälkeen.

Alalla korona näkyi rajuimmin matkatoimisto-

Matkailijoiden tottumukset ja toimintatavat ovat ol-

jen ja matkanjärjestäjien toiminnassa. Viime kevään

leet murroksessa jo ennen koronaa, ja nykyinen tilan-

jälkeen alan liikevaihto on pysytellyt yli -80 prosentin

ne kiihdyttää alan muutosta.

laskussa. Korona osui myös työnvälityspalveluihin,
jotka kattavat merkittävän osan toimialan työllisten

Työnvälitystoiminnan liikevaihto putosi viime keväänä

määrästä.

nopeasti viidenneksen, mutta elpyminen käynnistyi jo
viime kesänä. Ala odottaa muiden lähtömerkkiä, jotta

Sen sijaan kiinteistöpalveluissa, turvallisuuspalveluis-

työnvälitystoiminnan kapasiteetti tulee täyteen käyt-

sa sekä vuokraustoiminnassa liikevaihto pysyi lähel-

töön. Merkin tultua ala tulee kasvamaan huomatta-

lä edeltävän vuoden tasoa. Alojen aiempien vuosien

vasti ja kattamaan työvoimatarpeita muilla elpyvillä

kasvu on ollut kuitenkin huomattavan nopeaa ennen

toimialoilla.

koronaa.

Liikevaihdon volyymi ja tuotanto-odotukset hallinto- ja tukipalveluissa
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Kiinteistöpalveluissa ja turvallisuuspalveluissa alojen näkymät jatkuvat vakaina. Korona kiihdytti myös
näiden alojen muutosta, kiinteistöpalveluissa muiden

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon ja arvonlisän ennusteet

alojen etätyöskentely muuttaa toimintaympäristöä ja
turvallisuuspalveluissa digitalisaatio kiihdyttää myös
alan omaa toimintaa.
Henkilöstöodotukset ovat nousseet selvästi työnvälitystoiminnassa viimeisimmissä kyselyissä. Kiinteistöpalveluissa henkilöstöodotus on pysynyt vaakana lähellä neutraalia tasoa. Sen sijaan matkatoimistoilla ja
matkanjärjestäjillä henkilöstöodotukset ovat pysyneet
kriisin alusta alkaen synkkinä viimeisimpiin kyselyihin
asti.
Yhteensä hallinto- ja tukipalveluiden työllisten määrän odotetaan vuositasolla kasvavan tulevina vuosina.
Tänä vuonna toimialan työllisten määrän odotetaan
kasvavan 2 tuhannella ja ensi vuonna 4 tuhannella.

Liikevaihdon kehitys hallinto- ja tukipalveluissa (ind. 2015 = 100)
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Muut palvelualat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Kulttuurilaitosten toiminta
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
Urheilutoiminta
Huvi- ja virkistyspalvelut
Kiinteistöala
Huolto- ja kunnossapito
Järjestöt
Muu palvelutoiminta

Muista palvelualoista liikevaihdon pudotus oli viime

kuitenkin voineet jatkaa toimintaansa rajoitetusti.

vuonna jyrkintä viihteessä ja virkistyksessä, -23 pro-

Kultturilaitosten sekä urheilujärjestöjen toiminnassa

senttia. Alan liikevaihdossa korostuu rahapeli- ja ve-

rajoituksissa ovat alkuvuoden aikana näkyneet myös

donlyöntipalvelut, joissa koronarajoitusten aikana

alueelliset erot rajoitustoimien vahvuudessa. Alueelli-

pelipaikkojen ja -automaattien sulkeminen tekee lo-

set erot tulevat leimaamaan eri toimijoiden toiminta-

vea liikevaihtoon. Muussa palvelutoiminnassa, johon

edellytyksiä vielä kesään asti.

kuuluu muun muassa henkilökohtaisia palveluita sekä
järjestöjen toimintaa, laskua oli -8 prosenttia.

Kulttuuri- ja järjestötoiminnassa rajoitustoimien lisäksi
näkyy rahapeli- ja vedonlyöntipalveluiden liikevaihdon

Kulttuurilaitosten toiminnassa rajoitustoimet tulevat

pudotus. Monet alan toimijat ylläpitävät toimintaan-

näkymään myös tämän vuoden liikevaihdossa. Julki-

sa tämän rahoitukseen nojaten ja muutokset näkyvät

set konserttisalit ja muut esiintymispaikat ovat olleet

myös tätä kautta toiminnan laajuudessa.

suljettuna viime vuodesta asti. Yksityiset toimijat ovat

Työlliset ja työtunnit muissa
palveluissa (ind. 2015 = 100 )
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Viihteen ja virkistyksen sekä järjestöjen toimijoilla on

Kiinteistöalaan kuuluvilla asuntojen sekä kiinteistöjen

mahdollista palata liiketoiminnassa koronaa edeltä-

kaupassa, vuokrauksessa ja hallinnassa toiminta on

neelle tasolle pian koronarokotteen laajan jakelun jäl-

säilynyt vakaana. Koronapandemialla ei ole ollut käy-

keen. Varsinkin tapahtuma-alalla elpymistä voidaan

tännössä vaikutusta kiinteistöalan liikevaihtoon, sillä

saada käyntiin jo aiemmin, jos koronapassin myötä

alan liikevaihdon kasvu on vain hidastunut hieman

yleisötapahtumien turvallinen järjestäminen helpottuu

aiemmista vuosista. Alan näkymät jatkuvat tasaisen

voimassa oleviin rajoitustoimiin nähden.

vakaina koronakriisin jälkeenkin.

Liikevaihdon kehitys muissa palveluissa (ind. 2015 = 100)
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Tässä katsauksessa käsitellyt toimialat vastaavat Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL2008) luokkia H=Logistiikka, J=Informaatio ja viestintä, M=Yritys- ja asiantuntijapalvelut, N=Hallintoja tukipalvelut, L=Kiinteistöala, R=Viihde ja virkistys, sekä S=Muu
palvelutoiminta.
Toimialakohtaiset ennusteet perustuvat Paltan asiantuntija-arviohin sekä monifrekvenssiseen bayesiläiseen vektoriautoregressiiviseen (MF-BVAR) malliin.
Ennusteiden koonti sisältää yhteensä 20 eri ennustelaitoksen tai
muun tahon BKT-ennusteet julkaisuajankohdasta riippuen.
Katsaus julkaistu 9.3.2021.
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