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Vaikka Suomen talous on yltänyt jo pandemiaa 
edeltäneelle tasolle ja kasvaa kohisten, puhe 

koronan aiheuttaman kuopan täyttymisestä on har-
haanjohtavaa. Palvelualoilla liikevaihtoa on menetetty 
yhteensä noin 13 miljardia euroa. Monilla aloilla toipu-
minen on kesken ja kriisiä edeltänyt kasvu-ura kauka-
na. 

Palvelualojen liiketoiminta virkosi selvästi kesää koh-
ti tultaessa mutta heinäkuussa kasvua ei enää nähty. 
Myyntiodotukset eivät ole nousseet viimeisenä kolme-
na kuukautena, vaikka ovatkin edelleen kasvusuuntai-
set.  

Vaikka Suomen palvelutalous on pandemian aika-
na kehittynyt hyvin samantahtisesti länsinaapurin 
Ruotsin kanssa, näytämme nyt pudonneen kyydistä. 
Kasvua vetäneissä tietointensiivisissä palveluissa, in-
formaatio- ja viestintäalalla sekä yritys- ja asiantun-
tijapalveluissa, kasvutahti hiipuu. Myös muiden palve-
luiden elpymisessä tulemme selvästi perässä.  

Palvelujen lähitulevaisuuden kasvuodotukset kohdis-
tuvatkin edelleen toipumisvaiheessa oleviin aloihin, 
joita pandemia ja rajoitustoimet ovat koetelleet anka-
rimmin.  

Toipuminen edellyttää mahdollisuutta normaaliin liike-
toiminnan harjoittamiseen, sekä kotitalouksien kulu-
tuksen palautumista tavaroista palveluihin.

Myös ulkomaisten matkailijoiden tuomaa piristysruis-
ketta palvelujen kysyntään kaivataan. Etenkin kun 
myös suomalaiset kotitaloudet alkavat jälleen suun-
nata ulkomaille. 

Henkilöliikenne ja matkailu toipuvat kuitenkin verkkai-
sesti. Tämä näkyy myös palveluviennin palautumises-
sa, joka venyy ensi vuoteen.  

Paltan edustamien yksityisten palvelualojen arvon-
lisä väheni viime vuonna 4,2 prosenttia ja liikevaihto 
7,1 prosenttia. Paltan ennusteessa arvonlisä kasvaa 
tänä vuonna 3,8 prosenttia ja liikevaihto 6,4 prosent-
tia. Kuluttajapalveluiden kysynnän odotetaan piristy-
vän vuoden loppua kohden ja ensi vuonna arvonlisän 
odotetaan kasvavan yhteensä noin 4,5 prosenttia ja 
liikevaihdon reilut 6 prosenttia.

Paltan edustamilla toimialoilla työllisten määrä on 
kasvanut yhteensä 67 tuhannella vuodesta 2016. Suo-
men työllisyyskehitys määräytyy myös jatkossa pää-
osin palvelualoilla. 

Vaikka liikenne- ja logistiikka-alalla sekä viihde- ja vir-
kisyspalveluissa työllisyys vähenee tänä vuonna edel-
leen, Paltan ennusteen kattamilla palvelualoilla työl-
listen määrä kasvaa tänä vuonna noin 12 tuhannella. 
Ensi vuonna työllisten määrän odotetaan kasvavan 
edelleen yli 20 tuhannella.    

Kysyntää riittäisi parempaankin. Pula osaavasta työ-
voimasta on muodostunut kasvurajoitteeksi jo joka 
kolmannelle palvelualan yritykselle. Osuus on sama 
kuin ennen pandemiaa ja uhkaa nyt muodostua ta-
louskasvun pullonkaulaksi.  

Työvoimapula onkin hyvä muistutus Suomen talouden 
pitkän aikavälin haasteista. Talouden noususuhdan-
teessa katse tulisi kääntää jo eteenpäin Suomen ta-
louden pitkän aikavälin kasvupotentiaalin vahvistami-
seen ja rakenteiden uudistamiseen. 

Palvelutalous	takakaarteessa	

Rokotteet	ovat	muuttaneet	pelin	hengen	–	palvelujen	toipuminen		edelleen	kesken		

Kulutuksen	painopiste	palautuu	tavaroista	palveluihin	vuoden	loppua	kohden		

Noususuhdanteessa	katse	on	suunnattava	eteenpäin	ja	pitkän	aikavälin	näkymiin
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Talousnäkymät
Talouden	käänne	on	näkynyt	parhaiten	palvelualoilla

Koronan	aiheuttamaa	kuoppaa	ei	ole	täytetty			

Työllisyyden	taso	on	korkea	mutta	se	ei	ole	palautunut	ennalleen

Pandemian alussa osa kotitalouksista valitsi jää-
dä kotiin. Osa pakotettiin. Rahankäyttö väheni. 
Sekä talousromahdus että talouden toipumi-

nen ovat johtuneet suurelta osin yksityisen kulutuksen 
muutoksesta.  

Rokotteiden myötä pelin henki on muuttunut. Taloudel-
linen aktiviteetti ei esimerkiksi USA:ssa ole hiipunut 
enää samoissa määrin kuin vuosi sitten, vaikka pan-
demiatilanne on pahentunut. 

Deltavariantin leviäminen on siitä huolimatta hei-
kentänyt kuluttajien luottamusta USA:ssa ja lykännyt 
kuluttajapalveluiden toipumista, jonka varaan loppu-
vuoden kasvuodotukset ovat paljolti nojanneet. Kor-
keimpia, jopa seitsemän prosentin kasvulukuja, onkin  
madallettu ja kiivaimman kasvun arvioidaan USA:ssa 
olevan jo takanapäin.

Viimeisen vuoden aikana talouden tuotanto ja kulu-

tus ovat painottuneet tavaroihin, missä kasvuvaraa ei 
enää juuri ole. Mikäli rajoituksia otettaisiin laajamittai-
sesti uudelleen käyttöön, palveluiden toipumiseen no-
jaava kasvu tyrehtyisi.   

Rokotusten ansiosta rajoitteiden asettamisen sijaan 
nyt puhutaan kuitenkin lähinnä niiden purkamisesta. 
Myös Euroopassa, jossa talouden toipuminen on käyn-
nistynyt hitaammin.

Euroalueen BKT jäi toisella vuosineljänneksellä edel-
leen noin kolme prosenttia alle 2019 tason. Ennustei-
den mukaan kasvu voimistuu vuoden loppua kohti. 

Tilanteen käänne parempaan näkyy parhaiten pal-
velualojen luottamusindikaattoreissa, sillä korona on 
koetellut erityisesti palvelutaloutta. Niin Suomessa 
kuin muuallakin Euroopassa luottamus on noussut pit-
kän ajan keskiarvon yläpuolelle, joskin elokuussa luot-
tamus jo hieman notkahti. 

Palvelualojen	luottamusindikaat-
tori	maittain

Suomen	bkt:n	volyymin	vuosimuu-
tos	(%)
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Suomen kuluvan vuoden talouskasvuennusteet aset-
tuivat kesään mennessä 2,5 – 3,0 prosentin haaruk-
kaan. Ennakoitua parempien kesäkuukausien jälkeen 
ennusteita on korjattu ylöspäin. 

Pelätyn talouskatastrofin välttämistä on kuitenkin 
turha enää juhlia. Luvut on laitettava oikeisiin mitta-
suhteisiin ja katse suunnattava tulevaisuuteen. Esi-
merkiksi. Ruotsiin ennustetaan tälle vuodelle noin 4,5 
prosenti kasvua. Ensi vuoden ennusteissakin liikutaan 
reilussa 3,5 prosentissa. 

Suomi näyttääkin jäävän Ruotsin kyydistä.

Maiden palvelutuotanto on pandemian aikana kehit-
tynyt hyvin samassa tahdissa. Palveluiden ja kaupan 
yhteenlaskettu tuotanto ylsi Suomessa vuoden 2019 
tasolle toukokuussa, kaksi kuukautta Ruotsin perässä. 
Kesällä kehitykset erkanivat, kun tietointensiivisten 
palveluiden kasvu Suomessa hidastui eivätkä muut 
toipuvat alat kasvaneet yhtä paljon kuin länsinaapu-
rissa.

Koronakuoppaa	ei	ole	kurottu	um-
peen
Vaikka Suomen talouden kokonaistuotanto on yltä-
nyt jo pandemiaa edeltäneelle tasolle, puheet kuopan 
täyttymisestä ovat harhaanjohtavia. Koronakriisin ai-
kana yksityisillä palvelualoilla on menetetty yhteensä 
noin 13 miljardin euron liikevaihto. Toipuminen on yhä 
kesken ja kriisiä edeltänyt kasvu-ura kaukana. 

Kotitalouksien kulutus oli toisella vuosineljänneksel-
lä kausitasoitettuna vain reilut 2 prosenttia alle 2020 
alun tason. Palveluiden kulutuksessa oli kuitenkin ku-
rottavaa edelleen vajaat 7 prosenttia. Kulutus on pai-
nottunut tavaroihin. 

Viitteelliset tiedot korttimaksudatasta kertovat kulu-
tuksen kiivaimman kasvun jo rauhoittuneen. Kulutus-
juhlia ei ole nähty ja säästäminen vähenee asteittain. 

Palveluiden kysyntänäkymiin vaikuttavat myös ul-
komaiset matkailijat. Suomessa matkailutulot ovat 
romahtaneet muihin maihin verrattuna poikkeuksel-
lisesti. Huhti-kesäkuun matkailuvienti oli Suomessa 
vain 14 prosenttia vuoden 2019 tasosta, kun Ruotsissa 
päästiin jo reiluun 40 ja Tanskassakin 23 prosenttiin. 

Tilastokeskuksen	ennakkotiedot	
ja	näkymä	Etlan	ennusteessa

Ennustelaitosten	BKT-ennusteet
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Työllisyys	ei	ole	elpynyt

Työllisyysasteen kausivaihteluista puhdistettu tren-
di nousi kesällä pandemiaa edeltävälle tasolle ollen 
elokuussa 72,8 prosenttia. Työttömyysaste oli noin 
prosenttiyksikön pandemiaa edeltävää tasoa kor-
keammalla 7,6 prosentissa. Sekä osallistumisaste että 
pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvaneet. Lomautettu-
ja ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä oli elokuussa 36  
tuhatta, mikä on 23 tuhatta enemmän kuin kaksi vuot-
ta sitten. Työttömiä työnhakijoita oli 48 tuhatta enem-
män.

Vaikka tekniset seikat kaunistelevatkin työllisyyslu-
kuja, kokonaistyöllisyyden taso on verrattain korkea. 
Työllisyys ei ole kuitenkaan elpynyt. Sikäli kun elpy-
misellä viitataan ennalleen palautumiseen. Tilanne on 
mielenkiintoinen.

Kokoaikaisten työllisten määrä on kasvanut käytän-
nössä vain asiantuntijapalveluissa. Muilla talouden 
sektoreilla se on kuitenkin vähentynyt yhtä paljon. 

Työllisyyden kesäkuukausina nähty toipuminen onkin   
tullut käytännössä osa-aikatyön kasvusta. Osa-aika-
työn kasvua voi pitää merkkinä siitä, että epävarmois-
sa oloissa on pystytty toimimaan joustavasti. Yritykset 
ovat näin pystyneet myös pitämään kiinni työvoimas-
ta, mikä mahdollistaa kasvavaan kysyntään vastaa-
misen. 

Kysynnän piristyessä työtunneissa onkin vielä kasvu-
varaa, mikä vähentää tarvetta lisärekrytoinneille. Esi-
merkiksi liikenteessä ja logistiikassa sekä muissa hen-
kilökohtaisissa palveluissa työllisten työtunnit olivat 
vielä toisella vuosineljänneksellä selvästi alamaissa. 

Toisaalta toimiakohtainen tarkastelu paljastaa myös 
esimerkiksi alkutuotannon osa-aikaisten työllisten 
määrän kasvaneen merkittävästi, mikä lienee tilapäi-
nen ulkomaisten kausityöntekijöiden poissaoloon liit-
tyvä ilmiö.

Työllisten kokonaismäärä on joka tapauksessa kivun-
nut jo kahden vuoden takaiselle tasolle, vaikka pande-
miasta eniten kärsineillä aloilla työllisiä oli vuoden toi-
sella neljänneksellä edelleen 9 prosenttia vähemmän. 

Paltan edustamilla palvelualoilla liikenteessä ja lo-
gistiikassa, viihteessä ja virkistyksessä, sekä muissa 

henkilökohtaisissa palveluissa työllisiä oli vuoden toi-
sella neljänneksellä 15 tuhatta vähemmän kuin kaksi 
vuotta sitten. Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa työl-
lisiä oli 21 tuhatta vähemmän. Alojen yhteenlaskettu 
osuus kaikista työllisistä oli 14,5 prosenttia, mikä on 1,6 
prosenttiyksikköä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. 
Suoraviivaisesti yhteenlaskettuna kyseisten alojen 
työllisyyden palautuminen tarkoittaisi siten reilun pro-
sentin kasvua työllisyysasteeseen.   

Kulutuskysynnän rakenteen muutokset sekä vaihtele-
vien rajoitustoimien tuoma epävarmuus ovat toisaal-
ta siirtäneet työllisyyttä myös aloilta toisille. Osittain 
tämän seurauksena monilla rajoitustoimien piirissä 
olleilla aloilla on liiketoiminnan piristyessä törmätty 
nopeasti työvoimapulaan samaan aikaan kun TE-toi-
mistoihin tehtyjen työpaikkailmoitusten määrä rikkoo 
ennätyksiä. 

Pandemiasta johtuen käänne on ollut nopea ja tilan-
teessa on omat erityispiirteensä. Osaajapula oli kui-
tenkin palvelualoilla yhtä yleistä jo ennen koronaa. 

Koronakriisiä edeltäneinä neljänä vuotena muiden 
kuin julkisen hallinnon, koulutuksen ja sote-alan uu-
sista työpaikoista lähes neljä viidestä on syntynyt yk-
sityisiin palveluihin. Pandemian aikana palvelualojen 
työllisyyttä ovat kannatelleet asiantuntija-alat, joilla 
työvoiman kysyntä jatkuu vahvana edelleen. Esimer-
kiksi arkkitehti- ja insinööripalveluissa osaajapulasta 
raportoi lähes 60 prosenttia ja ohjelmistopalveluissa 
40 prosenttia yrityksistä.  

Kun työvoimapula on muodostumassa noususuhdan-
teen pullonkaulaksi, tilanne olisi mitä otollisin työn tar-
jontaa lisäävien ja julkista taloutta vahvistavien raken-
teellisten uudistusten tekoon. 

Koska työvoimapula on laaja-alaista, ei ongelmaan ole 
yhtä ratkaisua. On kuitenkin selvää, että työn tarjon-
nan lisäämiseksi tarvitaan muutoksia työn vastaanot-
tamisen ja hakemisen kannustimiin. Esimerkiksi työt-
tömyysturvan tasoon ja kestoon. Samalla on pidettävä 
huolta osaamisesta ja koulutuksesta. Budjettiriihen 
linjaukset lupajärjestelmien nopeuttamisesta ja D-vii-
sumin laajentamisesta ovat hyvä alku työperäisen 
maahanmuuton vauhdittamisessa.     
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Tässä katsauksessa tarkasteltavat yksityiset 
palvelualat (toimialat H, J, L, M, N, R ja S) katta-
vat reilun kolmasosan koko taloudesta ja kaksi 

viidesosaa yksityisestä sektorista.

Paltan ennusteessa Paltan edustamien yksityisten 
palvelualojen arvonlisän odotetaan kuluvana vuotena 
kasvavan 3,8 prosenttia ja liikevaihdon 6,4 prosenttia 
viime vuodesta. Ensi vuonna arvonlisä kasvaa noin 4,5 
prosenttia ja liikevaihto 6,3 prosenttia.

Pandemian vaikutukset eri palvelualojen tuotantoon 
ja työllisyyteen ovat olleen hyvin erilaisia ja osin eri-
suuntaisia. Erot toimialojen tilanteissa ovat korostu-
neet tilanteen pitkittyessä. Tulevaan kehitykseen liittyy 
edelleen epävarmuutta. 

Jo alkaneen palveluliiketoiminnan laaja-alaisen elpy-
misen ennakoidaan kuitenkin jatkuvan. Palvelualojen 

luottamus on noussut noin vuoden 2018 tasolle. Tuo-
tanto-odotukset ovat kasvusuuntaisia, vaikka ovatkin 
tasaantuneet.

Henkilöliikenteen, viihteen ja virkistyksen sekä mo-
nien henkilökohtaisten palveluiden liiketoiminnan en-
nakoidaan piristyvän vasta rajoitusten poistuttua ja 
yhteiskunnan toiminnan normalisoituessa. Paluu krii-
siä edeltävälle tasolle ei ole kuitenkaan kaikkialla it-
sestään selvää ja riippuu esimerkiksi muiden maiden 
matkailua koskevista linjauksista. 

Aloilla, joilla kulutustottumukset eivät ole pandemian 
aikana juuri muuttuneet, liiketoiminnan nopea toipu-
minen on mahdollista heti kun rajoitukset sallivat. 

Uudet tavat tarjota palveluita ovat osaltaan mahdol-
listaneet liiketoiminnan harjoittamisen pandemia-
oloissa. 

Palvelualat	kokonaisuutena

Yksityisten	palvelujen	liikevaihdon	
volyymi	ja	tuotanto-odotukset

Palvelualojen	luottamusindikaat-
torin	tekijät

Liikevaihdon	kasvu	hidastunut		–	kulutuskysyntä	piristyy	loppuvuotta	kohden	

Työllisten	määrä	kasvaa	mutta	mahdollisuuksia	olisi	parempaankin	

Eri	palvelualojen	tilanteissa	on	edelleen	räikeitä	eroja	
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Paltan elokuisen Digitaloudesta kasvua -tutkimuksen 
mukaan esimerkiksi pilvipalveluihin panostuksia lisäsi 
15 prosenttia palvelualojen yrityksistä, omien tuottei-
den ja palveluiden digitalisointiin 12 prosenttia ja di-
gitaalisiin myynti- ja markkinointialustoihin noin joka 
kymmenes yritys. Kehitys on hyödyttänyt erityisesti 
informaatio- ja viestintäalan palveluita tarjoavia yri-
tyksiä. 

Liikevaihdon	 elpyminen	 jatkuu	 ensi	

vuoteen

Paltan edustamien palvelualojen yhteenlaskettu liike-
vaihto laski viime vuonna reilut 7 prosenttia, mikä tar-
koitti noin 6,9 miljardin euron liikevaihdon alenemaa. 
Kun tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla alojen 
kausitasoitettu liikevaihto oli edelleen yli 4 prosenttia 
alle vuoden 2019 lopun tasoa, kasvavat liikevaihdon 
menetykset jo yhteensä 9 miljardiin euroon. 

Tämän vuoden kesäkuussa liikevaihto oli kasvussa 
kaikilla palvelualoilla mutta heinäkuussa kasvu pysäh-
tyi. Loppuvuoden kasvuedellytykset nojaavat Suomen 
avautumiseen ja kulutuskysynnän vilkastumiseen. Ky-
synnän puute kiusasi vielä heinäkuussa yli 20 prosent-
tia yrityksistä. 

Mikäli liikevaihto säilyisi kesäkuun tasolla loppuvuo-
den, yltäisi se noin 5,5 prosentin vuosikasvuun. Paltan 
ennusteen mukaan liikevaihto yltää kuitenkin tänä 
vuonna yli 6 prosentin kasvuun. Vuositasolla liikevaih-
to ylittää Pandemiaa edeltäneet lukemat ensi vuonna 
liikevaihdon kasvaessa reilulla 6 prosentilla. 

Kasvun	esteet	palvelualoilla	(%)

Palvelutoimialojen	liikevaihdon	kehitys	(ind.	2015	=	100)

Kehitykseen liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä ja ko-
konaistaso pitää allaan huomattavia alakohtaisia ero-
ja.

Liikenteessä ja logistiikassa liikevaihdon odotetaan 
nousevan tänä vuonna vain 5,8 prosenttia, kun se vii-
me vuonna romahti 20 prosentilla. Vaikka tavaralo-
gistiikalla menee hyvin, matkustaja- ja henkilöliikenne 
piristyvät vain maltillisesti vuoden loppua kohden.

Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) kevään ennus-
teen mukaan kuluvan vuoden ilmaliikenne tulee mat-
kustusrajoituksista johtuen olemaan globaalisti edel-
leen vain 52 prosenttia suhteessa vuoden 2019 tasoon.  
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Palvelutoimialojen	työllisyyden	vuosimuutos	(%)

Eurocontrolin tilastojen mukaan Suomessa oltiin elo-
kuussa EU-maista eniten perässä kahden vuoden ta-
kaista kaupallisten lentojen määrää.  

Myös vesiliikenteessä on kesällä nähdystä piristymi-
sestä huolimatta pitkä matka kirittävänä. Alan liike-
vaihto oli 30 prosenttia alle kahden vuoden takaisen. 
Tämän vuoden kesäkuussa satamien matkustajalii-
kenne kasvoi 10 prosenttia vuodentakaisesta mutta oli 
silti 76 prosenttia alle vuoden 2019 tason. 

Odotusten mukaan henkilökohtaisissa palveluissa ja 
viihde- ja virkistysalalla liiketoiminta vilkastuu vuo-
den jälkimmäisellä puoliskolla, kun rokotekattavuuden 
noustua rajoituksista vihdoin luovutaan. Vuositasolla 
kyseisten alojen kasvu jää kuitenkin maltilliseksi eikä 
riitä koronakuopasta nousemiseksi.  

Hallinto- ja tukipalveluissa liikevaihdon elpyminen on 
jo hyvässä vauhdissa ja kasvaa tänä vuonna yhteensä 
yli 8 prosenttia. Työmarkkinoiden piristyminen näkyi jo 
alkuvuodesta hallinto- ja tukipalveluihin lukeutuvien 
henkilöstöpalveluyritysten liikevaihdossa. Alalla riittää 
töitä myös jatkossa. 

Yritys- ja asiantuntijapalveluissa koronasta toivuttiin 
nopeasti ja alan liikevaihto kasvaa tänä vuonna 7 pro-
senttia. Myös informaatio- ja viestintäalalla kasvu on 
reipasta ja yltää tänä vuonna 6,5 prosenttiin.  

Työllisyyskehityksessä	uhkia	ja	
mahdollisuuksia
                                                                                               
Alojen yhteenlaskettu työllisten määrä kasvoi pande-
miaa edeltäneinä kahtena vuotena yhteensä 46 tu-
hannella. Viime vuonna työllisyys kasvoi vain kahdella 
tuhannella ja oli informaatio- ja viestintäpalveluiden 
sekä yritys- ja asiantuntijapalveluiden varassa, kun 
muilla aloilla työllisyys väheni. 

Tänä vuonna työllisten määrän odotetaan kasvavan 
yhteensä maltilliset 1,6 prosenttia eli 12 tuhannella 
työllisellä. Henkilöliikenteen hitaasta palautumises-
ta johtuen liikenne- ja logistiikkatoimialan työllisyys 
heikkenee tänä vuonna edelleen noin 3 tuhannella. 
Myös viihde- ja virkistyspalveluissa koko vuoden työl-
lisyys jää vielä alle viimevuotisen tason. 

Kokonaisuutena palvelualojen työllisyys elpyy kui-
tenkin vuoden loppua kohti ja ensi vuonna työllisten 
määrässä päästään jo 22 tuhannen kasvuun. 

Vaikka odotukset ovat korkealla, hyvä työllisyyskehi-
tys on vaarassa lässähtää laaja-alaiseen osaajapu-
laan. Muutokset työllisyyden rakenteessa tuovat tilan-
teeseen oman lisämausteensa. 

Työllistämiseen ja työn vastaanottamiseen liittyy edel-
leen myös pandemiasta johtuvaa epävarmuutta. Yh-
teiskunnan avaaminen on tärkeää ja ennustettavuutta 
voitaisiin parantaa viestimällä selkeästi, että se myös 
pysyy auki. 
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§

Palvelujen vienti

Koronapandemialla on ollut dramaattisia vaiku-
tuksia palveluiden ulkomaankauppaan. 

WTO:n mukaan palvelujen maailmankaupan 
arvo väheni 19 prosenttia vuonna 2020. Pudotus johtui 
käytännössä kokonaan kuljetuksen ja matkailun vähe-
nemisestä. Vaikka myös muiden palveluiden viennin 
vahva kasvu tyssäsi pandemiaan, niiden maailman-
kaupan arvo väheni vain kaksi prosenttia.  

Suomen palveluviennissä nähtiin tänä vuonna ensim-
mäinen plusmerkkinen vuosineljännes sitten pande-
mian alun, kun viennin arvo kasvoi toisella neljännek-
sellä 9 prosenttia vuodentakaisesta. Lohtu oli kuitenkin 
laiha, sillä vuosi sitten huhti-kesäkuussa vienti väheni 
27 prosenttia.  

Ennen pandemiaa Suomen palveluviennistä 15 pro-
senttia oli kuljetusta ja 11 prosenttia matkailua. Muiden 
palveluiden osuus oli siten 74 prosenttia. Viime vuonna 
muiden palveluiden osuus kasvoi 86 prosenttiin kul-
jetuksen ja matkailun romahdettua. Suomen palvelu-
tuonnissa kuljetuksen ja matkailun osuus oli vuonna 
2019 yhteensä 34 prosenttia. 

Ilman matkailua ja kuljetusta Suomen palvelutase, eli 
viennin ja tuonnin erotus, on ollut selvästi ylijäämäinen 
vuodesta 2014 lähtien. Pandemiaa edeltäneinä neljä-
nä vuotena keskimäärin 1,4 miljardia euroa. Korona-ai-
kana vienti on kuitenkin yleisesti vähentynyt tuontia 
enemmän esimerkiksi kuljetuspalveluissa. Tämän seu-
rauksena palvelutase ei ole juuri vahvistunut, vaikka 
matkailun alijäämä onkin pienentynyt suomalaisten 
ulkomaanmatkailun vähennyttyä. 

Palvelujen	vientikysyntäindikaat-
tori	(Ind.	2015	=	100)

Palveluiden	vienti	toipunut	heikosti	–	ensi	vuonna	reippaampaa	kasvua

Kuljetuksen	ja	matkailun	näkymät	edelleen	epävarmoja

Muiden	palveluiden	vienti	toipuu	maltilliseen	kasvuun			

Kuluvan toisella neljänneksellä kuljetuspalveluiden 
viennin arvo oli vain 53 prosenttia ja matkailun 14 pro-
senttia vuoden 2019 vastaavan neljänneksen tasosta. 

Muiden kuin kuljetus- ja matkailupalveluiden viennistä 
suurin osa on televiestintä- ja tietotekniikkapalveluita 
eli ICT-palveluita. ICT-palveluiden osuus muista palve-
luista oli vuonna 2020 yhteensä 51 prosenttia. Erilais-
ten liike-elämän asiantuntijapalveluiden osuus oli 24 
prosenttia ja rojalti- ja lisenssitulojen 12 prosenttia.   

Muiden palveluiden viennin arvo kasvoi huhti-kesä-
kuussa yhteensä 8 prosenttia vuodentakaisesta mut-
ta oli kuitenkin edelleen 4 prosenttia alle vuoden 2019 
keskimääräistä tasoa. Piristymistä nähtiin niin tuotan-
nollisissa palveluissa, rojalti- ja lisenssituloissa kuin 
liikkeenjohdon konsultointipalveluissa. 
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Palvelujen	vienti	palveluerittäin	
(mrd.€)

Vienti	palautuu	vasta	ensi	vuonna

 

Suomen palveluviennin kohdemaiden tuontiin ja en-
nakoiviin indikaattoreihin perustuvan teknisen en-
nusteen mukaan vientikysyntä kasvaa 14 prosenttia 
seuraavina 12 kuukautena. Kuljetuksen ja matkailun 
palautumiseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuut-
ta. 

Sekä palveluviennin arvo että volyymi vähenivät vii-
me vuonna 16 prosentilla. Tänä vuonna viennin arvon 
palautuminen näyttää jäävän arviolta parin prosen-
tin tuntumaan. Ensi vuonna viennin kasvussa ylletään 
kaksinumeroitiin lukuihin, kun myös kuljetus ja matkai-
lu toipuvat jo ripeämmin. 

Muiden palveluiden viennin odotetaan saavutta-
van koronaa edeltävä taso kuluvan vuoden lopussa 
ICT-palveluiden viennin kasvaessa parilla prosentilla 
ja tuotannollisten palvelujen, rojalti- ja lisenssitulojen, 
sekä liike-elämän palvelujen palautuessa kutakuinkin 
entiselle tasolleen. 

Erityisesti ICT-palveluiden kehitystä on kuitenkin vai-
kea ennakoida, sillä neljännesvuosittaisissa luvuissa 
on suurta vaihtelua. 

 

Kuljetuksen ja matkailun tuleva kehitys riippuu ko-
rostetusti rokotusohjelmien etenemisestä ja rajojen 
avaamisesta meillä ja muualla. Kun markkinoita jae-
taan uudelleen, on tärkeää että Suomi on avoinna. Ul-
komaisten matkailijoiden tuomaa kysyntää tarvitaan  
viimeistään kun suomalaiset alkavat suunnata koti-
maan kohteiden sijaan jälleen ulkomaille. 

Matkailu on kuitenkin toipunut hitaasti eivätkä koko 
vuoden matkailutulot yllä näillä näkymin vielä tänä 
vuonna kasvuun loppuvuoden asteittaisesta piristy-
misestä huolimatta. Tämä on huono uutinen myös mo-
nien kuluttajapalvelujen kysynnän kannalta. Matkailu-
viennin arvo oli 3,3 miljardia euroa vuonna 2019, mistä 
se laski 1,1 miljardiin vuonna 2020. 

Kuljetuspalveluissa näytetään pääsevän vuositasolla 
muutaman prosentin kasvuun tavaraliikenteen ve-
täessä ja henkilöliikenteen alkaessa palautua vuoden 
loppua kohden. Erityisesti ilmaliikenteessä riittää kui-
tenkin kurottavaa, sillä vielä elokuussa kaupallisten 
lentojen määrä oli Suomessa 60 prosenttia alle vuo-
den 2019 tasoa – eniten kaikista EU-maista. 

Erityisesti ICT-palveluiden ja erilaisten digitaalisten 
palveluiden markkina kasvaa voimakkaasti. Sitä, py-
syykö Suomi kasvussa mukana, on mahdotonta arvi-
oida etukäteen. Toivoa sopii, sillä Suomen elinkeino- 
ja vientirakenne kaipaavat uusia korkean arvonlisän 
kasvualoja. 

Palvelu-	ja	tavaraviennin	kehitys	
(Ind.	2005	=	100)
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Liikenne	ja	logistiikka	
• Maaliikenne	

• Vesiliikenne	

• Ilmaliikenne	

• Varastointi	ja	liikennettä	palvelevatoiminta	

• Posti	ja	kuriiripalvelut

L iikenne ja logistiikka -alalla nähty pudotus on ol-
lut dramaattinen. Koko toimialan liikevaihto vä-
heni viime vuoden kesäkuussa 32 prosentilla. Pa-

lautuminen on ollut hidasta ja kuluvan vuoden kesällä 
liikevaihto oli edelleen 17 prosenttia alle pandemiaa 
edeltänyttä tasoa. Maa- ja raideliikenteen tuotan-
to-odotukset ovat kesän selvän piristymisen jälkeen 
tasaantuneet.

Paltan ennusteen mukaan koko toimialan liikevaihto 
kasvaa tänä vuonna 5,8 prosenttia ja ensi vuonna 13 
prosenttia.

Pandemiaa edeltäneeseen tasoon nähden maa- ja 
raideliikenteen liikevaihdossa oli vuoden puolivälissä 
kurottavaa 5 prosenttia ja vesiliikenteessä 30. Ilmalii-
kenteessä, jonka liikevaihtotilastoja ei julkaista, kurot-
tavaa on tätäkin enemmän. 

Lentokenttien matkustajamäärä oli heinäkuussa vain 
18 prosenttia kahden vuoden takaisesta tasosta. 

Ulkomaan tavarakaupan sekä kotimaisen kuljetuspal-
veluiden kysynnän vilkastuminen ovat tukeneet varas-
toinnin ja muiden logistiikkapalveluiden liikevaihdon 
kehitystä. Toimiala oli kesään mennessä elpynyt jo lä-
hes vuoden 2020 alun tasolle.

Pandemia on aiheuttanut häiriöitä kansainvälisten 
logistiikkaketjujen järjestelyihin, mikä on näkynyt 
esimerkiksi merikonttien saatavuudessa ja toisaal-
ta logistiikkakustannusten nousuna. Varastoinnin ja 
muiden logistiikkapalveluiden liikevaihdon volyymi, eli 
palvelusuoritteen määrä, onkin kasvanut liikevaihtoa 
hitaammin. Liikenteen ja logistiikan tuottajahinnat 
ovat kokonaisuutena kasvaneet yli 8 prosenttia pan-
demian aikana.

Liikevaihdon	volyymi	ja	tuotan-
to-odotukset		

Työlliset	ja	työtunnit	(Ind.	2015	=	
100	)
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Varsinkin henkilöliikenteen palautuminen koronaro-
kotteen laajan jakelunkin jälkeen tulee kestämään 
pitkään. Vapaa-ajan matkustaminen tulee antamaan 
piristysruiskeen alalle lomakaudella, mutta uudet etä-
työkäytännöt tulevat näkymään työmatkaliikenteessä 
sekä liikematkustamisessa. Osa liikematkustamisesta 
tulee rajoitusten poistuttuakin jäämään virtuaaliseksi. 

Liikenteen ja logistiikan työllisten määrän pudotus jäi 
viime vuonna liikevaihdon suuresta pudotuksesta huo-
limatta 9 tuhanteen eli kuuteen prosenttiin. Työtunnit 
vähenivät kuitenkin 11 prosentilla. 

Alan työntekijöitä lomautettiin mittavasti viime vuoden 
aikana, mutta Tilastokeskuksen työvoimatutkimuk-
sessa työntekijät säilyivät työllisinä lomautusten kier-
ron vuoksi. Lomautuskierrot ovat mahdollistaneet mm. 
alan työntekijöiden pätevyyksien ylläpidon.

Kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa koko toimialalla 
työllisten määrä oli 5 prosenttia ja työtunnit 9 prosent-
tia alle kahdenvuoden takaisen tason. Työtunneilla on-
kin vielä varaa kasvaa alan liiketoiminnan elpyessä. 

Tänä vuonna alan työllisten määrän odotetaan laske-
van noin 3 tuhannella. Ensi vuonna työllisten määrä 
kääntyy kasvuun ja lisääntyy vuositasolla 7 tuhannella.

Liikevaihdon	ja	arvonlisän	ennus-
teet	liikenne-	ja	logistiikka-alalla

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

• Mediatuotanto	

• Radio-	ja	tv-palvelut	

• Televiestintä 

• Ohjelmistot	

• Tietopalvelut	

Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto notkahti 
pandemian ensiaallossa pakkaselle yhtenä kuu-
kautena mutta ylsi kuitenkin kasvuun myös viime 

vuonna. Koko toimialan työpäiväkorjattu liikevaihto 
kasvoi 2,2 prosenttia ja volyymi 3,3 prosenttia. Työllis-
ten määrä kasvoi yhteensä 7 tuhannella. Kuluvan vuo-
den puolivälissä toimialan liikevaihto oli 6 prosentin 
kasvussa.

Korona on hankaloittanut huomattavasti ainoastaan 
mediatuotantoa, jossa elokuvien ja sarjojen kuvauksia 
on jouduttu keskeyttämään ja lykkäämään. Alan liike-
vaihto ei ole viime syksyn jälkeen merkittävästi pa-
lautunut ja on edelleen 18 prosenttia alle vuoden 2019 
tasoa. Odotuksena kuitenkin on, että rajoitustoimien 
poistamisen jälkeen liikevaihto kääntyy jälleen kas-
vuun. Monet tuotannot odottavat elokuvateatterien ja 
muun yhteiskunnan täysimittaista aukeamista.

Muut alat ovat kasvaneet koronasta huolimatta. Tele-
viestinnän liikevaihdosta merkittävä osa koostuu kiin-
teistä asiakasmaksuista ja alan kehitys jatkui viime 
vuosien tapaan vakaana. Kustannustoiminnassa ja 
ohjelmistoissa kasvu on ollut niin ikään vakaata. Ko-
ronan vaikutukset eivät osuneet voimakkaasti näille 
aloille ja kasvulukujen odotetaan jatkuvan viimevuo-
sien tasolla. 

Informaatio- ja viestintäpalveluiden tuotanto-odotuk-
set laskivat viime vuonna selvästi enemmän kuin alan 
toteutunut liikevaihdon volyymi. Heinäkuun suhdan-
nebarometrissä informaatio- ja viestintäpalveluiden 
suhdannenäkymä ja myyntiodotukset heikkenivät hie-
man, vaikka pysyivätkin edelleen varsin myönteisinä. 
Koko toimialan liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä 
vuonna 6,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,5 prosenttia. 

Liikevaihdon	volyymi	ja	tuotan-
to-odotukset	informaatio-	ja	
viestintäalalla 

Työlliset	ja	työtunnit	informaatio-	
ja	viestintäalalla	(ind.	2015=	100)
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Informaatio- ja viestintäalalla työllisten määrä ja teh-
dyt työtunnit ovat kehittyneet hyvin samassa tahdissa.  
Henkilöstöodotukset ovat korkealla tasolla erityisesti 
ohjelmisto- ja konsultointipalveluiden alalla. Kustan-
nustoiminnassa ja televiestinnässä henkilöstöodotuk-
set olivat viime vuoden ajan pitkään alamaissa, mutta 
viimeisimmissä kyselyissä televiestinnän henkilöstö-
näkymät ovat nousseet neutraalille tasolle ja kustan-
nustoiminnassa kasvusuuntaisiksi. 

Alan osaajapulan ennakoidaan samalla pahenevan. 
Heinäkuussa ammattityövoiman puutteesta kasvun 
esteenä raportoi 25 prosenttia alan yrityksistä, kun 
vuotta aiemmin osuus oli vain 15 prosenttia. Ohjelmis-
to- ja konsultointipalveluissa osaajapulaa oli 40 pro-
sentissa yrityksistä.   

Työllisten määrän kasvun odotetaan alalla jatkuvan.   
Tänä vuonna työllisten määrä kasvaa 4 tuhannella ja 
ensi vuonna kasvu jatkuu samoin 4 tuhannella työlli-
sellä.

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

Informaatio-	ja	viestintäalan	
liikevaihdon	ja	arvonlisän	ennus-
teet
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Yritys-	ja	asiantuntijapalvelut
• Liikkeenjohdon	palvelut	

• Tekniset	palvelut	

• T&K-palvelut	

• Mainonta	ja	markkinointi	

• Muut	liike-elämän	palvelut

Y ritys- ja asiantuntijapalvelualan työpäiväkor-
jattu liikevaihto supistui viime vuonna 2 pro-
senttia. Liikevaihto kääntyi kuitenkin jo loppu-

vuodesta kasvuun ja on sittemmin kehittynyt tasaisen 
vahvasti, vaikka osalla aloista koronan aiheuttamasta 
shokista toipuminen on ollut hidasta. Alan työllisten 
määrä kasvoi työvoimatutkimuksen päivitettyjen luku-
jen mukaan viime vuonna jopa 13 tuhannella. 

Yritys- ja asiantuntijapalveluihin lukeutuvista aloista 
muut liike-elämän palvelut ovat olleet korona-aikana 
suurimmissa vaikeuksissa eikä liikevaihto ole edel-
leenkään noussut vuoden 2019 tasolle. Alan toimijoita 
ovat muun muassa graafisen alan suunnittelu, valo-

kuvaus sekä kääntäminen ja tulkkaus. Myös suhdan-
neherkällä markkinointi- ja markkinatutkimusalalla 
liikevaihto on kehittynyt heikosti. Menneenä kesänä 
alan liikevaihto piristyi selvästi ja liikevaihto kasvoi 
huhti-kesäkuussa kolme prosenttia vuoden ensimmäi-
sestä neljänneksestä. Elokuussa myyntiodotukset kui-
tenkin tasaantuivat jälleen.  

Arkkitehti- ja insinööripalveluissa näkymiä määrit-
tää osaltaan rakennusteollisuuden suhdannetilanne, 
joka näyttää tällä hetkellä verrattain hyvältä. Arkki-
tehti- ja insinööripalveluiden (ml. tekninen testaus ja 
analysointi) liikevaihto lähti selvään kasvuun kuluvan 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja ylitti samalla 

Liikevaihdon	volyymi	ja	tuotan-
to-odotukset	yritys-	ja	asiantunti-
japalveluissa

Työlliset	ja	työtunnit	yritys-	ja	
asiantuntijapalveluissa	(ind.	2015	
=	100	)
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koronaa edeltäneen tason. Kesällä volyymin kasvu-
luvuissa oli kuitenkin jo havaittavissa tasaantumisen 
merkkejä. Alan seuraavan kolmen kuukauden kysyn-
täodotukset olivat elokuussa maltilliset mutta edel-
leen kasvusuuntaiset. 

Toimialan kehitys on viimeisen vuoden aikana nojannut 
etenkin lakiasiain, laskentatoimen ja liikkeenjohdon 
konsultoinnin sekä T&K-palveluiden hyvään vetoon.   

Kuluvan vuoden puoliväliin mennessä koko yritys- ja 
asiantuntijapalvelut toimialan yhteenlaskettu liike-
vaihto oli kumulatiivisesti yli 6 prosentin kasvussa. 
Paltan ennusteen mukaan toimialan liikevaihdon kas-
vutahti rauhoittuu hieman vuoden loppua kohden mut-
ta kasvaa kuitenkin vuositasolla 7 prosenttia ja ensi 
vuonna edelleen 3 prosenttia. 

Viime vuonna toimialan työllisyys kasvoi erityisesti 
laki- ja laskentatoimen palveluissa sekä arkkitehti- 
ja insinööripalveluissa, joissa molemmissa työllisten 
määrä kasvoi noin 5 tuhannella hengellä. Työllisyys vä-
heni vain muissa liike-elämän palveluissa, joissa myös 
liikevaihto kehittyi heikoiten. 

Yritys- ja asiantuntijapalveluiden työllisyyden kasvu 
jatkuu myös ensi vuonna. Alan työtunnit ovat selvässä 
kasvussa ja tänä vuonna työllisten määrän ennuste-
taan kasvavan noin 5 tuhannella ja ensi vuonna 3 tu-
hannella. Osaajapula jarruttaa työllisyyden kehitystä 
jo monella alalla ja erityisesti arkkitehti- ja insinööri-
palveluissa.   

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

Yritys-	ja	asiantuntijapalvelujen	
liikevaihdon	ja	arvonlisän	ennus-
teet
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Hallinto-	ja	tukipalvelut
• Työnvälityspalvelut

• Vuokrauspalvelut

• Turvallisuuspalvelut

• Kiinteistöpalvelut

• Matkatoimistot	ja	matkanjärjestäjät

Hallinto- ja tukipalveluissa sekä liikevaihto että 
hintamuutoksista puhdistettu volyymi ylsivät 
kesällä kahden vuoden takaiselle tasolle . Alal-

la korona on vaikuttanut rajuimmin matkatoimistoi-
hin ja matkanjärjestäjiin, joiden liikevaihto oli kesällä 
edelleen noin 75 prosentin laskussa pandemiaa edel-
täneeseen tasoon verrattuna. Korona osui myös työn-
välityspalveluihin, joilla työskentelee merkittävä osa 
koko toimialan henkilöstöstä.

Alan liikevaihto putosi viime keväänä nopeasti viiden-
neksen mutta työmarkkinoiden elpyminen ja työvoi-
man kysynnän kasvu näkyivät työnvälityspalveluiden 
liikevaihdon piristymisenä nopeasti jo kuluvan vuoden 

alussa. Alan liikevaihto oli heinäkuussa 7 prosenttia yli 
vuoden 2019 tason. 

Kiinteistöpalveluissa, turvallisuuspalveluissa sekä 
vuokraustoiminnassa pandemia ei ole aiheuttanut 
yhtä dramaattisia liikevaihdon heilahduksia. Alojen 
näkymät jatkuvat vakaina vaikka esimerkiksi etätyös-
kentely onkin muuttanut sekä kiinteistöpalveluiden 
että turvallisuusalan toimintaympäristöä. 

Ennen koronaa hallinto- ja tukipalvelujen kasvu oli huo-
mattavan nopeaa. Koko toimialan liikevaihto kasvoi 
keskimäärin yli kuusi prosenttia viimeiset viisi vuotta. 
Viime vuonna liikevaihto väheni kuitenkin 8 prosentilla. 

Liikevaihdon	volyymi	ja	tuotan-
to-odotukset	hallinto-	ja	tuki-
palveluissa

Työlliset	ja	työtunnit	hallinto-	ja	
tukipalveluissa	(ind.	2015	=	100	)
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Kuluvan vuoden puolivälissä alan kokonaisliikevaihto 
oli kasvanut reilut kolme prosenttia. Odotukset ovat 
edellen kasvusuuntaiset, vaikkakin maltillistuneet. 
Paltan ennusteen mukaan kasvutahti rauhoittuu ke-
sästä vuoden loppua kohden  ja yltää vuositasolla rei-
luun 8 prosenttiin. Ensi vuonna  liikevaihto kasvaa noin 
neljä prosenttia. 

Työnvälitystoiminnassa ja kiinteistöpalveluissa hen-
kilöstöodotukset ovat edelleen selvästi kasvusuuntai-
set. Sen sijaan matkatoimistojen ja matkajärjestäjien 
toiminta tulee elpymään hyvin hitaasti, vaikka talvise-
songin näkymät ovatkin jo hieman valoisammat. Mat-
kailijoiden tottumukset ja toimintatavat ovat olleet 
murroksessa jo aiemmin ja pandemia on entisestään 
vauhdittanut muutosta.

Kaikkiaan hallinto- ja tukipalveluiden työllisten mää-
rän odotetaan vuositasolla kasvavan edelleen. Tänä 
vuonna 4 tuhannella ja ensi vuonna edelleen 4 tuhan-
nella.

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

Hallinto-	ja	tukipalvelujen	liikevai-
hdon	ja	arvonlisän	ennusteet
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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 
vuonna jyrkintä viihteessä ja virkistyksessä. Alan lii-
kevaihto väheni 24 prosenttia. Toimialan liikevaihdos-
sa korostuvat rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut, joiden 
tuloissa pelipaikkojen ja -automaattien sulkeminen on 
näkynyt voimakkaasti. Muussa palvelutoiminnassa, 
johon kuuluu muun muassa henkilökohtaisia palvelui-
ta sekä järjestöjen toimintaa, laskua oli 7 prosenttia.

Kulttuurialan toiminnassa paluu normaaliin on vasta 
aluillaan. Julkiset konserttisalit ja muut esiintymispai-
kat olivat pitkään suljettuna. Kokoontumisrajoitukset 
ja turvavälivaatimukset ovat tehneet alan toiminnan  
lähes mahdottomaksi. 

Viihteen ja virkistyksen sekä järjestökentän toimijoilla 
on mahdollista palata liiketoiminnassa koronaa edel-
täneelle tasolle suhteellisen nopeasti rajoitusten pois-
tuessa, sillä alan palveluille kuten urheilu- ja kulttuuri-
tapahtumille  on kysyntää.  

Muissa henkilökohtaisissa palveluissa, joihin kuuluvat 
esimerkiksi hius- ja kauneudenhoitoalat, liiketoiminta 
on hivuttautunut kohti normaalia tasoa ihmisten varo-
vaisuuden vähennyttyä ja  liikkumisen lisäännyttyä.  

Kiinteistöalaan kuuluvilla asuntojen sekä kiinteistö-
jen kaupassa, vuokrauksessa ja hallinnassa toiminta 
on säilynyt vakaana. Koronapandemialla ei ole ollut 

Arvonlisän	ennusteet	muissa	
palveluissa

Työlliset ja työtunnit muissa 
palveluissa	(ind.	2015	=	100	)
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käytännössä vaikutusta kiinteistöalan liikevaihtoon. 
Alan liikevaihdon kasvu on hidastunut vain hieman 
aiemmista vuosista. Alan näkymät jatkuvat tasaisen 
vakaina.

Muihin palveluiden laajaan kirjoon kuuluvilla aloilla 
työllisten määrä on pysytellyt liiketoiminnan tasoon 
ja tehtyihin työtunteihin nähden korkealla. Tästä joh-

tuen alan työllisyyden ei odoteta lähitulevaisuudesssa 
juuri kasvavan, vaikka liiketoiminta elpyykin yleisen 
taloudellisen toiminnan vilkastuessa ja rajoitustoimien 
poistuessa. 

Liikevaihdon	kehitys	muissa	palveluissa	(ind.	2015	=	100)
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Palvelualojen	työnantajat	PALTA	ry	

Eteläranta 10, 6.krs 
PL 62 
00131 Helsinki

palta.fi 

Tässä katsauksessa käsitellyt toimialat vastaavat Tilastokeskuk-

sen toimialaluokituksen (TOL2008) luokkia H=Logistiikka, J=Infor-

maatio ja viestintä, M=Yritys- ja asiantuntijapalvelut, N=Hallinto- 

ja tukipalvelut, L=Kiinteistöala, R=Viihde ja virkistys, sekä S=Muu 

palvelutoiminta.

Toimialakohtaiset ennusteet perustuvat Paltan asiantuntija-arvi-

ohin sekä monifrekvenssiseen bayesiläiseen vektoriautoregressii-

viseen (MF-BVAR) malliin.

Ennusteiden koonti sisältää yhteensä 20 eri ennustelaitoksen tai 

muun tahon BKT-ennusteet julkaisuajankohdasta riippuen.


