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Tiivistelmä
Ukrainan sota ja talouspakotteet merkittävä epävarmuustekijä palvelutaloudelle
Palveluviennin toipuminen lykkääntyy
Koronarajoituksista kärsineet alat kasvuun – palveluiden kulutus myötätuulessa

U

krainan sota, talouspakotteet ja yleinen epä-

nee. Kulutusta tukee myös palvelujen suhteellisten hin-

varmuus vaikuttavat palveluyritysten näky-

tojen maltillisempi kehitys. Liikkumisen ja vapaa-ajan

miin. Energia kallistuu, kuljetuskustannukset

palvelut hyötyvät nyt patoutuneesta kysynnästä ja

nousevat ja kuljetusreiteittejä järjestellään uudelleen.

alojen toipuminen tekee palvelualojen kasvusta aiem-

Venäjän ilmatilan sulkemisella on laajoja vaikutuksia

paa laaja-alaisempaa, vaikka monissa asiantuntija-

matkailuun.

palveluissa nopein kasvu taittuu yleisen suhdannetilanteen viiletessä.

Tämä näkyy palvelualoilla erityisesti liikenteessä, logistiikassa ja matkailupalveluissa, vaikka Venäjän

Palvelutalouden kaksijakoinen tilanne näkyy selvim-

osuus Suomen palveluviennistä olikin viime vuonna

min palveluvaltaisella Uudellamaalla.

vain alle 2 prosenttia. Erityisesti matkailutulot Venäjältä ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi

Niin sanottujen kriisialojen (liikenne ja logistiikka,

ruplan arvon heikennyttyä.

majoitus ja ravitseminen, viihde ja virkistys sekä muut
henkilökohtaiset palvelut) osuus Uudenmaan työl-

Kun huomioidaan Venäjälle suuntautuvan palveluvien-

lisyydestä on laskenut lähes kolmella prosenttiyksi-

nin lisäksi myös Aasian matkailu ja kuljetuspalvelut,

köllä. Aloilla oli vuodenvaihteessa 18 tuhatta työllistä

vaikutukset koskevat vuoden 2019 tasolla noin 2,2 mil-

vähemmän kuin ennen pandemiaa.

jardin euron vientituloja. Näistä suuri osa menetettiin
koronapandemian aikana ja toipuminen uhkaa nyt vii-

Niin kutsutuissa asiantuntijapalveluissa (informaatio

västyä edelleen.

ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut sekä hallinto- ja tukipalvelut) ero Uudenmaan ja muun Suomen

Mikäli muiden palveluiden, kuten ICT-palveluiden,

välillä on vieläkin suurempi. Uudenmaan työllisistä jo

vienti jatkaa kasvua ja vaikutukset kuljetukseen ja

24 prosenttia työskentelee asiantuntijapalveluissa.

matkailuun jäävät pääosin väliaikaisiksi, palveluiden

Näiden alojen työllisten määrä on kasvanut pande-

viennin arvo yltää tänä vuonna yhteensä noin vajaan

mian aikana 19 tuhannella.

15 prosentin kasvuun. Tämä ei kuitenkaan riitä kasvattamaan viennin määrää pandemiaa edeltäneelle

Palvelutalouden toipuminen näkyykin erityisesti pal-

tasolle.

veluvaltaisella Uudellamaalla, missä työttömyys on
ollut vähäisen matkailun ja monien kuluttajapalvelui-

Maailmantilanteen epävarmuudesta huolimatta pal-

den ahdingon seurauksena poikkeusellisesti muuta

velutalouden kasvu- ja työllisyysodotukset ovat ko-

maata korkeampi. Kun vapaa-ajan palvelut toipuvat,

konaisuutena yhä kasvusuuntaiset. Paltan ennusteen

myös työmarkkinoiden kohtaanto paranee ja suhdan-

mukaan Paltan edustamien yksityisten palvelualojen

neluonteinen työttömyys sulaa.

liikevaihto kasvaa tänä vuonna 8 prosenttia ja työllisyys noin 3 prosenttia, mikä vastaa 24 000 työllistä.

Ukrainan sota ja sitä seuranneet talouspakotteet ovat
kuitenkin merkittävä riski, etenkin jos ulkomaiset mat-

Koronarajoitusten osalta liiketoimintaympäristö on

kailijat jäävät saapumatta.

selkiytynyt ja vaimeana pysynyt palveluiden kulutus
kääntyy kasvuun. Kotitalouksien säästäminen vähe-
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Talousnäkymät
Talouskasvu hidastuu – palveluissa kasvuvaraa mutta epävarmuus on suurta
Liikkumisen ja vapaa-ajan palvelut saavat pontta kulutuskysynnästä
Palveluviennin toipuminen vastatuulessa Ukrainan sodan seurauksena

K

uluvan vuoden talouskasvu on viimeisimmissä

ovat sopeuttaneet toimintaansa muuttuneisiin oloihin,

ennusteissa keskimäärin hieman alle kolme

myös ennakoivien indikaattoreiden reaktiot tartunta-

prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu vajaa-

tilenteen vaihteluihin ovat jääneet maltillisemmiksi.

seen kahteen prosenttiin. Venäjän hyökkäys Ukrai-

Kokonaisluottamusindikaattorit ovat alentuneet mutta

naan ja sitä seuranneet talouspakotteet ovat kuitenkin

ovat edelleen yli pitkän aikavälin keskiarvon.

tuoneet suurta epävarmuutta myös talousnäkymiin.
Kasvu hidastuu, ja energian ja raaka-aineiden hinnat

Ennakoivien indikaattorien mukaan kasvu siis jatkuu

nousevat. Paljon on kuitenkin vielä epäselvää.

mutta hidastuu. Koska tiedot perustuvat ennen Ukrainan sotaa tehtyihin kyselyihin, näkymät ovat todelli-

Alkuvuoden rajoitustoimilla madallettiin monien pal-

suudessa tätä heikommat.

veluiden lähtölavaa kuluvaan vuoteen. Odotettavissa
kuitenkin on, että kasvuun päästään kiinni nopeasti.

Tänä vuonna liikkumisen ja vapaa-ajan palveluiden

Koronaviruksen lieventynyt tautimuoto ja laaja roko-

kasvua tukee lisääntyvä kotitalouksien kulutus sekä

tekattavuus mahdollistavat rajoituksista pidättäyty-

sen painottuminen palveluihin. Kotitalouksille on pan-

misen. Kun rajoitustoimien uhka vähenee, myös liike-

demia-aikana kertynyt säästöjä ja tänä vuonna sääs-

toimintanäkymät selkiytyvät.

täminen vähenee. Vastaavasti asiantuntijapalveluissa
ja hallinto- ja tukipalveluissa nopein kasvu alkaa jo

Palvelualojen luottamusindikaattorit ovat heiluneet

taittua yleisen suhdanteen viiletessä. Palveluviennissä

pandemian tahdissa. Kun sekä kuluttajat että yritykset

on edelleen reilusti kasvuvaraa, mutta sotatoimet Ukrainassa viivästyttävät toipumista.

Palvelualojen luottamusindikaattori maittain
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Palvelualat kokonaisuutena
Palveluiden kulutus piristyy pandemian jäätyä taakse
Palvelualojen työllisyys kipuaa ennätykseen – osaajapula pahenee
Pandemian vaikutukset näkyvät selvästi palveluvaltaisella Uudellamaalla

T

ässä katsauksessa tarkasteltavat yksityiset

liaikaiseksi. Henkilöliikenne, vapaa-ajan palvelut sekä

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

matkailu lähtevät toipumaan.

vat reilun kolmasosan koko taloudesta ja kaksi

viidesosaa yksityisestä sektorista.

Palvelujen liikevaihto sekä tuotanto saavuttavat pandemiaa edeltäneen kasvu-uran näillä näkymin kuluvan

Palvelualojen liikevaihto ja myynnin volyymi saavutti-

vuoden loppupuoliskolla. Liikenne- ja logistiikka-alalla

vat pandemiaa edeltäneen tason vuoden 2021 joulu-

toipuminen lykkääntyy kuitenkin ensi vuodelle.

kuussa. Toipumiseen meni peräti kaksi vuotta.
Paltan edustamien yksityisten palvelualojen arvonOdotukset ovat edelleen kasvusuuntaiset, mutta Uk-

lisän odotetaan kuluvana vuotena kasvavan 4,3 pro-

rainan sodan vaikutukset voivat heikentää tilannet-

senttia ja liikevaihdon 8,4 prosenttia viime vuodesta.

ta, etenkin mikäli epävarmuus pitkittyy. Pandemian

Ensi vuonna arvonlisä kasvaa noin 3 prosenttia ja lii-

koettelemien alojen näkymät ovat toisaalta koronan

kevaihto 5 prosenttia. Työllisten määrä kasvaa tänä

osalta selkiytyneet. Tämä mahdollistaa aiempaa laa-

vuonna reilun 3 prosenttia, mikä vastaa 24 tuhatta

ja-alaisemman palvelutalouden kasvun, vaikka asian-

työllistä. Työvoimatutkimuksen mukainen työllisten

tuntijapalveluissa liiketoiminnan näkymät ovatkin jo

määrä koko yksityisellä palvelusektorilla kipuaa sa-

maltillistuneet.

malla uuteen ennätykseen ja ylittää miljoonan työllisen rajan. Laajemman ja käsitteellisesti eroavan kan-

Vaikka alkuvuoden sulkutoimet jättävät lommon mo-

santalouden tilinpidon mukainen työllisten määrä oli

nen palvelualan yrityksen liikevaihtoon, lasku jää vä-

yli miljoona jo vuonna 2021.

Yksityisten palvelujen liikevaihdon
volyymi ja tuotanto-odotukset

Palvelualojen luottamusindikaattorin tekijät
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Palveluiden kulutus kasvaa

maalla, myös Uudenmaan työttömyys on jäänyt kohol-

Kuluttajien luottamus omaan taloudelliseen tilantee-

sialojen ahdinko. Työvoiman kysyntä on painottunut

seen on hyvä, vaikka kulutus on pysynyt melko vai-

asiantuntija-aloille, mikä on heikentänyt työmarkki-

meana. Varsinaista kulutusjuhlaa ei ole luvassa jat-

noiden kohtaantoa.

le. Tätä selittää pandemiasta eniten kärsineiden krii-

kossakaan. Rahankäyttö alkaa kuitenkin kohdistua
erityisesti palveluihin, mikä tuo pitkään ahdingossa ol-

Uusimaa on kärsinyt eniten myös ulkomaisten matkai-

leille aloille kaivatun piristysruiskeen. Palveluiden ku-

lijoiden vähenemisestä. Vuoden 2021 jälkipuoliskolla

lutus oli vielä viime vuoden lopussa reilut 2 prosenttia

hotellien käyttöaste oli Uudellamaalla 26 prosenttiyk-

alle pandemiaa edeltänyttä tasoa.

sikköä alhaisempi kuin ennen koronaa. Koko maassa
eroa oli vain 9 prosenttiyksikköä. Pandemia on rokot-

Kulutuksen kasvua tukevat pandemian aikana kerty-

tanut erityisesti kaupunkimatkailua, mikä on näkynyt

neet säästöt. Edelleen nouseva energian hinta uhkaa

myös heikkona palveluiden kysyntänä.

painaa myös kulutusta. Nähty hintojen nousu ei ole
osunut pahiten vapaa-ajan palveluita eniten kulutta-

Niin sanottujen ”kriisialojen” (liikenne ja logistiikka,

viin kaupunkilaisiin ja toisaalta palveluiden hinnat ovat

majoitus ja ravitseminen, viihde ja virkistys sekä muut

nousseet suhteellisesti vähemmän kuin tavaroiden.

henkilökohtaiset palvelut), osuus Uudenmaan työllisyydestä on laskenut lähes kolmella prosenttiyksiköl-

Alueellisesti palvelutalouden piristyminen näkyy eri-

lä. Aloilla oli vuodenvaihteessa 18 tuhatta työllistä vä-

tyisesti Uudellamaalla.

hemmän kuin ennen pandemiaa. Muualla Suomessa
kriisialojen työllisyys on toipunut paremmin ja lisäksi

Pandemian vaikutukset näkyvät selvimmin palveluvaltaisella Uudellamaalla

niiden osuus alueiden työmarkkinoista on pienempi.

Uudellamaalla palveluiden osuus taloudesta on sel-

ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut sekä hallin-

västi korkeampi kuin muussa Suomessa. Myös muun

to- ja tukipalvelut) ero Uudenmaan ja muun Suomen

Suomen sisäiset erot ovat merkittäviä, mutta juuri Uu-

välillä on vieläkin suurempi. Uudenmaan työllisistä jo

denmaan tarkastelu valaisee pandemiasta toipumis-

24 prosenttia työskentelee asiantuntijapalveluissa.

ta.

Työllisten määrä on kasvanut pandemian aikana 19 tu-

Niin kutsutuissa ”asiantuntijapalveluissa” (informaatio

hannella, mikä on parantanut Uudenmaan työllisyysUudellamaalla 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli vuo-

astetta jopa 1,7 prosentilla.

den 2021 viimeisellä neljänneksellä 75,6 prosenttia,
muun Suomen lukeman ollessa 71,2 prosenttia. Vaikka

Jako asiantuntija- ja kriisialoihin on karkea mutta aut-

työllisyys on kasvanut alueista eniten juuri Uudella-

taa hahmottamaan työmarkkinoiden isoja linjoja.

Palvelutoimialojen työllisyyden vuosimuutos (%)
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Työttömiä ja avoimia työpaikkoja

Osuus työllisistä eri palvelualoilla

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 15–64-vuotiaiden työttömyysaste oli Uudellamaalla 7,2 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi luku kuin
vastaavana ajanjaksona vuonna 2019. Muun Suomen
työttömyysaste oli vastaavasti 6 prosenttia ja siten
laskenut aavistuksen vuoden 2019 lopusta. Vuoden
viimeisen neljänneksen tilanne on hyvä vertailukohta,
sillä se kuvaa hyvin myös tilannetta, mihin alkuvuoden
rajoitusjakson jälkeen palaudutaan.
On poikkeuksellista, että työttömyys on Uudellamaalla
muuta Suomea korkeammalla.
Oheisessa kuviossa näkyy työttömyysasteen ja vakanssiasteen kehitys Uudellamaalla ja muussa Suomessa 12 kuukauden liukuvana keskiarvona.
Uudellamaalla vakanssiaste oli vuodenvaihteessa
Uudenmaan työttömyysaste oli ennen pandemiaa al-

vain hieman pandemiaa edeltänyttä tasoa korkeampi.

haisimmillaan ja suurin piirtein samalla tasolla kuin

Avoimien työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista ei

kuvion alkukohdassa vuonna 2012. Pandemian alettua

siis ole juuri kasvanut, toisin kuin muualla Suomessa.

avoimien työpaikkojen määrä väheni ja työttömyys
kasvoi, mikä näkyy kuviossa siirtymänä kohti oikeaa

Uudenmaan ulkopuolella, missä myös työikäinen vä-

alanurkkaa.

estö on vähentynyt, avoimien työpaikkojen määrän
suhde työttömiin työnhakijoihin on kasvanut selvästi.

Vuoden 2021 aikana vakanssiaste, eli TE-keskusten

Työmarkkinat ovat kiristyneet. Myös Uudellamaalla

avoimien työpaikkojen määrän suhde kaikkiin työ-

työmarkkinat ovat kiristyneet, mutta avoimien työ-

paikkoihin, on noussut, mutta työttömyysaste ei ole

paikkojen määrä suhteessa työttömiin työnhakijoihin

pienentynyt – kuviossa kuvaajat nousevat lähes suo-

oli edelleen alle vuoden 2019 keskimääräisen tason.

raan ylöspäin. Kun työttömyys ei vähene, vaikka avoi-

Työvoimatutkimuksen tiukka työttömyyden rajaus

mien työpaikkojen määrä kasvaa, työmarkkinoiden

antaa työmarkkinoista kireämmän kuvan, mutta tar-

kohtaannon voidaan sanoa heikentyneen.

kastelussa on perustellumpaa käyttää laajempaan
työttömien työnhakijoiden joukkoa, joka sisältää myös

Työttömyys- ja vakanssiaste

lomautetut.
Vaikka TE-keskuksissa avoinna olevien työpaikkojen
määrä on kasvanut kaikkialla, Uudellamaalla kasvu on
ollut suhteellisesti maltillisempaa, mikä selittyy erolla
palvelualojen avoimissa työpaikoissa.
Kriisialojen näkymien selkiytyminen ja palveluiden
kulutuksen piristyminen tulevat näkymään erityisesti
Uudellamaalla. Työllisyys kasvaa palveluissa, mutta
vähenee aloilla, joilla kysyntä on kasvanut väliaikaisesti pandemian hoidon vuoksi tai kysynnän rakenteen muutoksista johtuen. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma Uudellamaalla helpottaa
hieman ja rajoitustoimista työmarkkinoille aiheutunut
kitka poistuu. Muun Suomen osalta tilanne näyttää
ankeammalta
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Osaajapula pahenee entisestään

Hinnat ja palveluiden hinnat

Koko palvelutaloudessa työvoiman saatavuudesta

Pandemia siirsi nopeasti kulutuksen painopistettä

kasvun esteenä raportoi kuluvan vuoden alussa en-

palveluista tavaroihin. Perinteisesti myötäsyklinen

nätysmäärä, lähes 40 prosenttia yrityksistä. Tämä sii-

kestokulutustavaroiden kulutus on kasvanut erityises-

täkin huolimatta, että pandemiasta eniten kärsineillä

ti USA:ssa. Samaan aikaan pandemia on aiheuttanut

aloilla työvoimapula väheni.

häiriöitä globaaleihin tuotanto- ja erityisesti logistiikkaketjuihin.

Asiantuntijapalveluissa, esimerkiksi arkkitehti- ja insinööripalveluissa, ohjelmisto- ja konsultointialalla

Tämä on nostanut tavaroiden tuottajahintoja ja sit-

sekä televiestinnässä, osaajapula on kasvanut tasai-

temmin erityisesti toimitushäiriöiden alaisten erien,

sesti.

kuten autojen, kalusteiden ja kodinkoneiden, kuluttajahintoja.

Kriisialoilla työtunneissa oleva kasvuvara vähentää
jonkin verran tarvetta lisärekrytoinneille. Tästä huo-

Energian ja polttoaineiden hinta on noussut pääosin

limatta työvoimapula tulee pahenemaan entisestään,

tarjontapuolen tekijöistä johtuen.

kun pandemiasta toipuvilla aloilla päästään kasvuun.
Samalla Uudellamaalla edelleen näkyvä suhdanneläh-

Vastaavasti rajoitustoimien alaisten erien, kuten va-

töinen työttömyys sulaa. Ukrainan sotaa seuranneet

paa-ajan palveluiden, hinnat ensin laskivat, mutta

pakotteet voivat toisaalta vaikuttaa myös juuri Uu-

ovat sittemmin lähinnä palautuneet.

denmaan tilanteeseen, mikäli venäläiset ja aasialaiset
matkailijat jäävät saapumatta. Mikäli näin käy, Uudel-

Laaja-alaisemmasta inflaatiosta kärsivän USA:n kehi-

lamaalla työttömyys jää koholle ja pitkäaikaistyöttö-

tys poikkeaa monilta osin euroalueesta ja Suomesta.

myys kasvaa.

USA:ssa kotimainen kysyntä on ollut vahvaa, toisin
kuin euroalueella, ja esimerkiksi osallistumisaste on

Työttömyyden rakenteellisen tason madaltaminen

laskenut. Työmarkkinat ovat kiristyneet selvästi.

edellyttäisi sosiaaliturvasta aiheutuviin työttömyysloukkuihin puuttumista. Työttömistä työnhakijoista

Euroalueella hintoja on nostanut erityisesti energia,

puolet on toisen asteen tutkinnon suorittaneita ja va-

mikä selittää Suomenkin hintojen noususta noin puo-

jaa kolmannes enintään perusasteen suorittaneita.

let.

Ajankohta olisi mitä otollisin työnteon kannusteita pa-

Suomessa hintojen nousu on kuitenkin ollut selvästi

rantaville uudistuksille.

myös euroalueen keskiarvoa hitaampaa. Esimerkiksi
kallistuneen maakaasun merkitys on Suomessa pieni.

Kasvun esteet palvelualoilla (%)
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Erityisesti tilapäisille tekijöille herkistä energian ja

Vastaavasti palveluiden kuluttajahinnat ilman asumis-

ruuan hintamuutoksista puhdistettu pohjainflaatio on

ta nousivat vuonna 2020 vain yhden prosentin ja viime

pysynyt verrattain maltillisena. Energian hinta luo kui-

vuonna 1,7 prosenttia.

tenkin painetta myös muihin hintoihin. Pohjainflaatiota
mittaavassa kulutuskorissa palveluiden osuus on noin

Koko euroaluetta koskevien arvioiden mukaan palve-

kaksi kolmasosaa.

luiden tuotantokustannuksista keskimäärin 40 prosenttia muodostuu työvoimasta. Osuus on korkein työ-

Suomessa palveluiden tuottajahinnat nousivat viime

voimaintensiivisissä kuluttajapalveluissa.

vuonna yhteensä 1,8 prosenttia ja edellisvuonna 0,6
prosenttia. Tuottajahintojen nousu on ollut palvelualoil-

Vaikka ansiotaso on noussut, euroalueen sopimus-

la voimakkainta liikenteessä ja logistiikassa, missä

palkkaindeksi oli vuodenvaihteessa vain maltillisessa

BtoB-hinnat nousivat viime vuonna 6,1 prosenttia.

reilun puolentoista prosentin kasvussa. Laajasta palk-

Inflaatio USA:ssa

kainflaatiosta ei ole merkkejä, mikä on hyvä uutinen.
Kallistunut tuontienergia heikentää myös yritysten
palkanmaksukykyä.
EKP:n ammattiennustajien kyselyssä inflaatiotahdin
on odotettu taittuvan jo tänä vuonna. Odotus kuluvan
vuoden pohjainflaatiolle oli vielä helmikuussa kaksi
prosenttia, mistä sen odotettiin laskevan edelleen.
Ukrainan sota on tietysti muuttanut tilannetta dramaattisesti. Energian hinnat ovat nousussa, mikä luo
stagflatorista painetta erityisesti Eurooppaan ja nostaa mm. kuljetusten hintoja. Myös esimerkiksi Kiinan
tiukasta koronapolitiikasta voi seurata lisää harmia
globaaleihin tuotantoketjuihin. Rahapolitiikan vaikutukset tarjontapuolen häiriöihin ovat kuitenkin rajalliset, ja energian hintojen muutokset voivat olla nopeita
molempiin suuntiin.

Inflaatio Suomessa
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Palvelujen vienti
Palveluiden vienti toipunut heikosti – Ukrainan sota lykkää toipumista edelleen
Talouspakotteet näkyvät erityisesti matkailussa ja kuljetuspalveluissa   
Muiden palveluiden vienti on jo saanut kiinni kasvusta    

P

alvelujen viennin arvo kasvoi 7 prosenttia vuonna 2021. Viennin arvo jäi kuitenkin edelleen 10

Palvelujen vientikysyntäindikaattori (Ind. 2015 = 100)

prosenttia alle vuoden 2019 tason, mikä selittyy

kuljetuksen ja matkailun hitaalla toipumisella. Viennin
hintamuutoksista puhdistettu volyymi kasvoi vain 3,7
prosenttia, kun etenkin kuljetusten hinnat nousivat.
Pandemiaa edeltäneenä vuotena 2019 kuljetuspalveluiden viennin arvo oli 4,5 miljardia ja matkailun 3,3
miljardia, ja ne kattoivat yhteensä neljänneksen koko
palveluviennin arvosta.
Kuljetus ja matkailu poislukien palveluiden vienti on
jo toipunut koronaa edeltävälle tasolle. Muiden palveluiden vienti kasvoi viime vuonna 8 prosenttia ja ylsi
lähes 24 miljardiin euroon. Kasvusta leijonanosa tuli
ICT-palveluista, joiden vienti kasvoi vahvan loppuvuoden siivittämänä yhteensä 13 prosentilla. Konsulttipalveluiden vienti kasvoi 16 prosenttia ja ulkomailta saadut rojalti- ja lisenssitulot 7 prosenttia. Tuotannollisten
palveluiden viennin arvo kasvoi vain prosentin ja taso

kuussa ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset romah-

jäi edelleen 14 prosenttia vuotta 2019 pienemmäk-

tivat 98 prosenttia. Vertailun vuoksi, Uudellamaalla

si. Myös huolto- ja kunnossapitopalveluiden vienti on

ulkomaisia matkailijoita yöpyi marras-joulukuussa 41

edelleen alle pandemiaa edeltänyttä tasoa.

prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Kuljetus ja matkailu alkoivat jo toipua

Korona-aikana erityisesti kaupunkimatkailu on vähen-

Kuljetuspalveluiden viennin arvo oli viime vuonna vain

matkailulle tärkein sesonki on kesä. Todellinen testi tu-

62 prosenttia ja matkailun vaivaiset 28 prosenttia

leekin olemaan se, miten Suomi sesongin kilpailussa

vuoden 2019 tasosta. Vuoden viimeinen neljännes oli

pärjää.

tynyt, kun matkailijat ovat suosineet väljempiä alueita
ja rantakohteita. Toivoa kuitenkin on, sillä Uudenmaan

kuitenkin jo hieman pirteämpi, ja positiivisia merkkejä
oli nähtävissä myös vuoden lopun majoitustilastoissa.

Vaikka matkailuun kohdistuu patoutunutta kysyntää,
kuljetuspalveluiden ja matkailun tulovirtojen täysi

Lapissa ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset jäivät

toipuminen venyy vuoden 2023 puolelle. Vielä ennen

viime joulukuussa vain 12 prosenttia vuodesta 2019.

pandemiaa Suomen kuljetuspalveluiden viennistä lä-

Toipuminen oli merkittävää, sillä vuoden 2020 joulu-

hes puolet syntyi ilmaliikenteestä. Tavaralogistiikan

Suhdannekatsaus I/2022
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veto tukee edelleen myös lentorahtien kysyntää, mut-

to-osa. Heikentynyt rupla vähensi venäläisten mat-

ta matkustusrajoitukset sekä Venäjän ilmatilan sulku

kailua jo ennen koronaa, mikä on pienentänyt Venäjän

heikentävät näkymiä erityisesti Aasian suunnalla.

merkitystä Suomen palveluviennille.

Palveluviennin arvo kuitenkin kasvaa kuluvana vuo-

Suomen palveluvientitulot Venäjältä olivat huipussaan

tena. Suomen palveluviennin kohdemaiden tuontiin

vuonna 2013. Vientituloja kertyi lähes kaksi miljardia

ja ennakoiviin indikaattoreihin perustuvan teknisen

euroa, mikä vastasi kymmentä prosenttia koko palve-

ennusteen mukaan vientikysyntä kasvaa 7 prosenttia

luviennistä. Ilmaliikenteen ja matkailun osuus oli tästä

seuraavan 12 kuukauden aikana. Kysyntä näyttää siis

yli 70 prosenttia.

kipuavan pandemiaa edeltävälle trendille.
Vuonna 2021 palveluvientitulot Venäjältä olivat yhMikäli muualta kuin Venäjältä ja Aasiasta saadut mat-

teensä 496 miljoonaa, mikä vastasi vain kahta pro-

kailuun liittyvät tulot palautuvat vuoden jälkimmäisel-

senttia koko viennistä. Aasiasta tulevasta matkailusta

lä puoliskolla lähelle pandemiaa edeltänyttä tasoa ja

kertyi vientituloja noin 240 miljoonaa. Viime vuosi on

erityisesti USA:n suuntaan kasvanut ICT-palveluiden

pandemiasta johtuen kuitenkin erityisen heikko ver-

vienti jatkaa kasvu-urallaan, palveluviennin arvo kas-

tailukohta. Pandemia-aikana matkailu ja kuljetukset

vaa tänä vuonna arviolta noin vajaat 15 prosenttia,

ovat vähentyneet eniten juuri Aasian suunnasta. Jos

mikä ei riitä nostamaan viennin volyymiä pandemiaa

vertailukohdaksi ottaa pandemiaa edeltäneen huip-

edeltäneelle vuoden 2019 tasolle.

puvuoden, liipaisimella olevat vientitulot nousevat noin
2,2 miljardiin euroon – tämä kasvupotentiaali näyttää

Venäjän merkitys palvelukaupassa
vähentynyt

kuitenkin leikkautuvan, mikä heikentää koko palvelu-

Ilmaliikenteen rajoituksilla on merkittävä vaikutus

Matkailun jälkeen toisiksi suurin vientierä Venäjän

matkailuun, sekä Euroopan ja Aasian välisestä lento-

suuntaan ovat olleet ICT-palveluihin lukeutuvat tieto-

liikenteestä saataviin tuloihin.

jenkäsittelypalvelut. Palvelujen tuonti Venäjältä koos-

viennin näkymiä.

tuu voittopuolisesti kuljetuspalveluista ja erityisesti
Kauttakulkuliikenne poislukien pandemiaa edeltänee-

meriliikenteen kuljetusmaksuista. Venäjän osuus Suo-

nä vuotena 2019 Aasiasta saapui Suomeen 635 tu-

men palvelutuonnista oli kaksi prosenttia vuonna 2021.

hatta matkailijaa. Venäjältä matkailijoita saapui 390
tuhatta. Vuonna 2021 matkailijoita saapui vain mur-

Palvelujen vienti palveluerittäin
(mrd.€)
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Liikenne ja logistiikka
•
•
•
•
•

L

Maaliikenne
Vesiliikenne
Ilmaliikenne
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
Posti- ja kuriiripalvelut

iikenne- ja logistiikkatoimialan palautuminen ko-

toimitusaikoja ja vaatineet erillisjärjestelyjä. Tämä on

ronan aiheuttamasta taantumasta on edelleen

näkynyt etenkin logistiikkaa ja varastointia avustavis-

kesken. Alan tilanne on ollut kaksijakoinen. Tava-

sa palveluissa, joiden BtoB-hinnat kasvoivat vuoden

ralogistiikalle on rittänyt kysyntää, mutta pandemian

aikana yli 10 prosenttia.

kuristus tuntuu edelleen henkilöliikenteessä ja matkailussa.

Kansainvälisen logistiikan oikeneminen ei tapahdu
hetkessä, ja arviot tilanteen helpottumisesta vaihte-

Koko liikenne- ja logistiikkasektorin liikevaihto kasvoi

levat. Keskimääräisissä arvioissa puhutaan noin puo-

viime vuoden aikana 9 prosenttia. Hintamuutoksista

lesta vuodesta, mutta Ukrainan tilanne voi tuoda uu-

puhdistettu volyymi kasvoi kuitenkin vain alle 3 pro-

sia ongelmia. Konttirahtien hintoja seuraavat indeksit

senttia. Näin ollen alan tuotanto oli vuodenvaihteessa

ovat pysytelleet korkealla.

edelleen lähes 10 prosenttia alle pandemiaa edeltänyttä tasoa.

Alan tuotanto-odotukset ovat piristyneet, kun koronarajoituksia on poistettu ja henkilöliikenteenkin nä-

Tuottajahinnat ovat kasvaneet erityisesti tavaralogis-

kymät ovat siten parantuneet. Matkailuun kohdistuu

tiikassa. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Häiriöt

patoutunutta kysyntää ja ihmiset haluavat liikkeelle.

globaaleissa logistiikkaketjuissa ovat pidentäneet

Lähitulevaisuuden kehitykseen liittyy kuitenkin huo-

Liikevaihdon volyymi ja tuotanto-odotukset  

Työlliset ja työtunnit (Ind. 2015 =
100 )
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mattavaa epävarmuutta Ukrainan sodasta johtuen.
Kauppapakotteilla tulee olemaan vaikutuksia myös
tavarakuljetusten kysyntään.

Liikevaihdon ja arvonlisän ennusteet liikenne- ja logistiikka-alalla

Liikenteen ja logistiikan tuotoksesta vajaa 25 prosenttia menee vientiin ja reilu 60 prosenttia muiden
yritysten tuotantoon välituotteeksi. Loppu päätyy kulutukseen. Teollisuuden tavaralogistiikan merkitys on
alalle suuri – reilu kolmannes välituotekäytöstä menee
teollisuuteen. Palvelualojen osuus on vajaa puolet.
Korona-aikana erityisesti vientiliikevaihto on kärsinyt
kun matkailu on vähentynyt. Tämä on näkynyt voimakkaimmin ilmaliikenteessä. Kotitalouksien matkustusaikomukset olivat kuitenkin jo selvässä kasvussa ja
vuodenvaihteessa ulkomaisiakin matkailijoita saapui
jo enemmän.
Töllisten määrä väheni viime vuonna edelleen 3 prosentilla. Työllisiä oli siten 13 tuhatta vähemmän kuin
vuonna 2019. Työllisyys väheni kaikilla liikenteen ja
logistiikan aloilla. Loppuvuodesta työllisyydessä oli
kuitenkin jo piristymisen merkkejä. Vaikka työtunneissakin on kasvuvaraa, esimerkiksi maa- ja raideliikenteessä henkilöstöodotukset ovat kasvussa. Paltan ennusteen mukaan koko toimialan työllisyys kasvaa tänä
vuonna 4,5 prosentilla ja noin 6 tuhannella työllisellä.
Liikevaihto yltää lähes 15 prosentin kasvuun.

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

K

Kustannustoiminta
Mediatuotanto
Radio- ja tv-palvelut
Televiestintä
Ohjelmistot
Tietopalvelut

oko toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 7

tannon liiketoiminta lähti elpymään ja myynti ylsi koko

prosenttia ja hintamuutoksista puhdistettu vo-

vuonna 13 prosentin kasvuun. Niinikään mediatuotan-

lyymi 6 prosenttia. Kasvu oli laaja-alaista, sillä

toon kuuluva radio- ja tv-toiminta kasvatti liikevaih-

myös koronan myötä notkahtaneilla aloilla päästiin

toaan 10 prosentilla.

kasvuun. Vain tietopalvelutoiminnassa myynti väheni edellisvuodesta. Toimialan työllisten määrä kasvoi

Televiestinnän liikevaihdosta merkittävä osa koostuu

vajaat 4 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstömäärä

kiinteistä asiakasmaksuista ja kehitys on ollut tasais-

kasvoi loppuvuodesta erityisesti televiestinnässä ja

ta. Viime vuonna liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Ohjel-

ohjelmistopalveluissa.

mistopalveluissa vahva kasvu jatkui liikevaihdon noustua 10 prosenttia.

Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta mediatuotannossa. Korona on hankaloittanut huomattavasti esimer-

Informaatio- ja viestintäpalveluiden tuotanto-odo-

kiksi elokuvien ja sarjojen kuvauksia. Monet tuotannot

tukset ovat edelleen kasvusuuntaiset, vaikka neljän-

ovat odottaneet elokuvateatterien ja muun yhteiskun-

nesvuosittaisessa suhdannebarometrissa odotukset

nan täysimittaista aukeamista.

maltillistuivatkin kuluvaan vuoteen lähdettäessä. Rajoitustoimet heikensivät tilannetta vain hetkellisesti.

Viime vuoden jälkipuoliskolla elokuva- ja ohjelmatuo-

Liikevaihdon volyymi ja tuotanto-odotukset informaatio- ja
viestintäalalla
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Henkilöstöodotukset ovat edelleen kasvusuuntaisia.
Työvoiman kysyntä on laaja-alaista ja

ammattityö-

voimasta kasvun esteenä raportoi vuodenvaihteessa
kaikkiaan jo 54 prosenttia alan yrityksistä.

Informaatio- ja viestintäalan
liikevaihdon ja arvonlisän ennusteet

Sekä alan työlliset että työtunnit ovat kasvaneet viime
vuosina voimakkaasti. Työllisten määrän kasvun odotetaan edelleen jatkuvan. Tänä vuonna työllisten määrä kasvaa 6 tuhannella ja ensi vuonna kasvu jatkuu 3
tuhannella työllisellä. Koko toimialan liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna 6,5 prosenttia.
Informaatio- ja viestintäpalveluiden tuotannosta vajaa kolmannes menee vientiin ja ICT-palveluiden kysyntätilanne on hyvä. Noin puolet tuotannosta menee
muiden yritysten panoksiksi, eli välituotekäyttöön.
Toimialan välituotteiksi tarjoamasta tuotannosta 80
prosenttia käytetään kaupassa ja muilla palvelualoilla.
Loput menee pääosin teollisuuteen. Esimerkiksi liiketoimintojen ja myyntikanavien digitalisointi on lisännyt
alan palveluiden kysyntää, mutta koronan tuoma lisäpotku on jo hiljalleen hiipumassa.

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

Y

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

ritys- ja asiantuntijapalveluiden liikevaihto on

lannetta. Odotukset ovat kasvuvuuntaiset ja tuotan-

kasvanut yleisen taloudellisen aktiviteetin vil-

to-odotuksia mittaava saldoluku on noin reilun kahden

kastumisen myötä. Viime vuoden aikana alan

vuoden takaisella tasolla.

liikevaihto kasvoi yhteensä yli 8 prosenttia ja hintamuutoksista puhdistettu volyymi reilut 7 prosenttia.

Yritys- ja asiantuntijapalveluiden tuotoksesta 70 pro-

Työllisyys kasvoi 2 prosentilla ja kipusi 187 tuhanteen.

senttia menee muiden yritysten tuotantoon. Vientiin
menee tuotannosta noin kuudesosa. Muille yrityksille

Liikevaihto kasvoi kaikilla alaan kuuluvilla toimialoilla.

välituotteiksi menevästä tuotannosta puolet menee

Kun suhdanneherkällä markkinointi- ja markkinatut-

muille palvelualoille, noin 20 prosenttia teollisuuteen

kimusalallakin liikevaihto ylsi yli 10 prosentin kasvuun,

ja 20 prosenttia rakentamiseen.

kaikki toimialat ylittivät viime vuoden loppuun mennessä pandemiaa edeltäneen liikevaihtotason.

Esimerkiksi laki- ja laskentatoimen palveluita tarvitaan kaikilla aloilla ja toimialan liikevaihto (ml. liikkeen-

Alan näkymät mukailevat pitkälti yleistä suhdanneti-

johdon konsultointi) kasvoi viime vuonna 11 prosenttia.

Liikevaihdon volyymi ja tuotanto-odotukset yritys- ja asiantuntijapalveluissa

Työlliset ja työtunnit yritys- ja
asiantuntijapalveluissa (ind. 2015
= 100 )
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Suunnittelu- ja arkkitehtitoimistojen kytkös rakentamiseen on ilmeinen. Uudisrakentamisen määrän ennakoidaan edelleen pysyvän korkealla. Myös teollisuu-

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen
liikevaihdon ja arvonlisän ennusteet

dessa tilauskannat riittävät kuluvalle vuodelle, vaikka
kovin noususuhdanne hiljalleen väistyy.
Arkkitehti- ja insinööripalveluiden (ml. tekninen testaus ja analysointi) kysyntäodotukset ovat parantuneet
viime syksystä lähtien. Toimialan liikevaihto ylsi viime
vuonna vajaan 5 prosentin kasvuun. Kasvun odotetaan jatkuvan, joskin rauhoittuvan ensi vuotta kohden.
Viime vuonna työllisten määrä kasvoi kaikilla muilla
toimialoilla paitsi mainonnassa ja markkinoinnissa.
Alan henkilöstöodotukset ovat kuitenkin edelleen kasvusuuntaiset. Viime vuoden aikana työllisyys kasvoi
eniten arkkitehti- ja insinööripalveluissa ja liikkeenjohdon konsultoinnissa. Kaikkiaan yritys- ja asiantuntijapalveluissa osaavan työvoiman saatavuus on merkittävä kasvua rajoittava tekijä. Työvoimatarpeesta
indikoi myös työtuntien reipas kasvu.
Paltan ennusteessa yritys- ja asiantuntijapalveluden
työllisyys kasvaa kuluvana vuotena 3,5 prosenttia,
mikä vastaa noin 7 tuhatta työllistä. Liikevaihto kasvaa 6 prosenttia. Ensi vuonna työllisten määrä kasvaa
3 tuhannella ja liikevaihto 4 prosenttia.

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

H

Työnvälityspalvelut
Vuokrauspalvelut
Turvallisuuspalvelut
Kiinteistöpalvelut
Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät

Hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihto kasvoi

aktiviteetin vilkastuttua työnvälitys- ja henkilöstön

viime vuoden aikana 9 prosenttia ja saavutti

hankintapalveluiden kysyntä on ollut vahvaa. Turvalli-

pandemiaa edeltäneen kasvu-uran. Liikevaih-

suus- ja vartiointipalveluissa liikevaihto kasvoi 4 pro-

don volyymi kasvoi 6 prosenttia. Kasvu oli voimakkain-

senttia. Volyymi ei kasvanut, joten kasvu tuli hintojen

ta vuoden toisella neljänneksellä.

noususta.

Toimialan työllisyys kasvoi niin ikään 6 prosenttia

Alojen näkymät jatkuvat vakaina, vaikka esimerkik-

nousten 128 tuhanteen. Aloittain tarkasteltuna työlli-

si etätyöskentely onkin muuttanut jonkin verran sekä

syyden kasvu noudatteli liikevaihdon kehitystä. Vain

kiinteistöpalveluiden

matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien työllisyys jäi

taympäristöä. Nopeat käänteet työmarkkinoilla ovat

edellisvuotta pienemmäksi.

korostaneet työnvälityspalvelujen merkitystä työvoi-

että

turvallisuusalan

toimin-

man allokoinnissa.
Toimialan kasvua on vetänyt työllistämistoiminta, jonka liikevaihto ylsi 16 prosentin nousuun. Taloudellisen

Korona on vaikuttanut rajuimmin matkatoimistoihin

Liikevaihdon volyymi ja tuotanto-odotukset hallinto- ja tukipalveluissa

Työlliset ja työtunnit hallinto- ja
tukipalveluissa (ind. 2015 = 100 )
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ja matkanjärjestäjiin, joiden liikevaihto oli vuodenvaihteessa vain 59 prosenttia suhteessa pandemiaa
edeltäneeseen tasoon. Alan kausitasoitettu liikevaihto

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon ja arvonlisän ennusteet

kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä kuitenkin jo
lähes 50 prosenttia.
Hallinto- ja tukipalveluiden tuotannosta noin 10 prosenttia päätyy kulutukseen. Yli 85 prosenttia liikevaihdosta on yritysten välistä ja päätyy muiden alojen välituotteiksi. Reilut 60 prosenttia palveluista tuotetaan
muille palvelualojen yrityksille. Kaupan, teollisuuden ja
rakentamisen osuudet ovat reilu 10 prosenttia.
Kasvuodotukset heikkenivät alkuvuodesta. Rajoitustoimet vähentävät työvoiman kysyntää palvelualoilla,
mikä heijastui myös työnvälistyspalveluiden tarpeeseen. Viime vuonna toimiala kasvoi voimakkaasti, kun
talous toipui pandemiasta. Tänä vuonna odotukset
ovat maltillisemmat. Myös henkilöstöodotukset ovat
laskeneet viime vuodesta.
Paltan ennusteessa alan liikevaihto kasvaa tänä vuonna noin 6,5 prosenttia. Työllisyys kasvaa 4 prosenttia,
mikä vastaa 5 tuhatta työllistä. Ensi vuonna työllisten
määrä kasvaa edelleen 3 tuhannella.

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

Suhdannekatsaus I/2022

18

Muut palvelualat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M

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

uista palvelualoista liikevaihdon toipuminen

Koronarajoitusten poisto tulee piristämään kulttuu-

on ollut hitainta viihteessä ja virkistyksessä.

rilaitosten toimintaa selvästi. Kulttuuri- ja järjestötoi-

Alan liikevaihto pieneni pandemian ensim-

minnassa on rajoitustoimien lisäksi näkynyt rahapeli-

mäisenä votena lähes 24 prosenttia ja toipui viime

ja vedonlyöntipalveluiden liikevaihdon pudotus. Monet

vuonna alle prosentin kasvuun. Alan liikevaihdossa

alan toimijat ylläpitävät toimintaansa tähän rahoituk-

korostuu rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut, joissa ko-

seen nojaten ja muutokset rahoituksessa ovat näky-

ronarajoitusten aikana pelipaikkojen ja -automaattien

neet toiminnan laajuudessa.

sulkeminen on tehnyt lovea liikevaihtoon. Muussa palvelutoiminnassa, johon kuuluu muun muassa henkilö-

Viihteen ja virkistyksen sekä järjestöjen toimijoilla on

kohtaisia palveluita sekä järjestöjen toimintaa, liike-

mahdollista palata liiketoiminnassa koronaa edeltä-

vaihto kasvoi viime vuoden aikana 6,8 prosenttia, kun

neelle tasolle melko nopeasti, sillä palveluille ja koh-

vuonna 2020 liikevaihto oli vähentynyt 7,7 prosenttia.

taamisille on kysyntää. Varsinkin tapahtuma-alalla
odotettavissa on reipasta kasvua.

Työlliset ja työtunnit muissa
palveluissa (ind. 2015 = 100 )
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Kiinteistöalaan kuuluvissa asuntojen sekä kiinteistöjen kaupassa, vuokrauksessa ja hallinnassa toiminta
on säilynyt vakaana. Koronapandemialla ei ole ollut
käytännössä vaikutusta kiinteistöalan liikevaihtoon,
sillä alan liikevaihdon kasvu on vain hidastunut hieman aiemmista vuosista. Alan näkymät ovat tasaisen
vakaat.

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.
Katsauksen tiedot perustuvat maaliskuun alussa saatavilla olleisiin aineistoihin.
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