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Tiivistelmä
Palvelutalouden kasvu on nostanut työllisyyttä – työvoimapula kärjistynyt
Heikentynyt luottamusilmapiiri ennakoi laskusuhdannetta
Palvelutalouden tuotannon ja työllisyyden kasvu hidastuu selvästi

P

alvelualojen kasvu on tänä vuonna ollut laa-

Suhdanteen heikkeneminen tulee vähentämään työ-

ja-alaista. Rajoitusten aikana patoutunut ky-

voiman kysyntää. Suhdanteista riippumattomat ra-

syntä on tuonut lisäpotkua vapaa-ajan palvelui-

kenteelliset tekijät tulevat kuitenkin ylläpitämään työ-

den kasvuun ja työllisyys on parantunut reilusti.

voimapulaa myös jatkossa, ellei työvoiman tarjontaa
lisääviä uudistuksia tehdä.

Kiihtynyt inflaatio ja koko Eurooppaa koetteleva energiakriisi varjostavat talousnäkymiä. Kiristyvän raha-

Palvelualojen myyntiodotukset laskivat heinäkuussa

politiikan myötä yritysten rahoituskustannukset nou-

alle pitkän aikavälin keskiarvon ja ovat liikkuneet nyt

sevat ja moni nollakorkoihin tottunut asuntovelallinen

kolme kuukautta vaakasuoraan.

joutuu nyt murehtimaan lainanhoitokuluja ensimmäistä kertaa.

Romahdusta ei ole odotettavissa, mutta yleinen suhdanteen viileneminen vähentää myös palveluiden ky-

Vallitseva epävarmuus on romahduttanut kuluttajien

syntää.

luottamuksen. Korttimaksudatojen perusteella raha
vaihtaa kuitenkin edelleen omistajaa, mikä pitää ta-

Jatkuvaan toimitukseen perustuvissa yrityspalveluis-

louden rattaat liikkeessä.

sa näkymä on edelleen kohtalainen. Välillisiä vaikutuksia on odotettavissa esimerkiksi rakentamiseen

Elinkeinoelämän ennakoivat indikaattorit ovat peh-

kytköksissä olevilla aloilla. Ulkomaisen matkustaja-

menneet syksyn myötä, mutta käänne on ollut kulutta-

liikenteen toipuminen on jäämässä osittaiseksi ja ta-

jiin verrattuna selvästi maltillisempi. Syksyn talousen-

varaliikenne vähenee. Pandemian jäljiltä toipuneen

nusteissa Suomeen povataan lievää, vuodenvaihteen

palveluiden kulutuksen odotetaan pitävän pintansa

ympärille ajoittuvaa taantumaa.

melko hyvin. Informaatio- ja viestintäpalveluissa kasvu jatkuu mutta aiempaa hitaampana.

Talouden lähtöasetelmia tulevaan talveen parantaa
erityisesti kohentunut työllisyystilanne. Talouden palk-

Paltan ennusteen mukaan tässä katsauksessa tarkas-

kasumma on kasvanut kumulatiivisesti yli 6 prosenttia

teltavien yksityisten palvelualojen liikevaihdon volyy-

viime vuodesta.

milla mitattu tuotanto yltää tänä vuonna 5,9 prosentin
kasvuun. Ensi vuonna kasvua tulee noin 2 prosenttia,

Työllisyysasteen trendi oli elokuussa 73,6 prosenttia.

mikä alittaa selvästi viime vuosien keskimääräisen ta-

Yksityisellä sektorilla työllisyyden kasvu on ollut käy-

son.

tännössä palveluiden varassa. Vuodesta 2019 työllisten määrä on kasvanut palvelualoilla 74 tuhannella.

Palvelualojen henkilöstöodotukset ovat vähentyneet
viime vuodesta, mutta ovat olleet edelleen kasvusuun-

Työvoiman kysyntä mahdollistaisi kuitenkin korkeam-

taisia. Työllisten määrän odotetaan kasvavan tänä

mankin työllisyyden. Sekä avoimien työpaikkojen

vuonna 3,9 prosenttia viime vuodesta, mikä vastaa va-

määrässä että työvoimapulasta kärsivien yritysten

jaata 30 tuhatta työllistä. Ensi vuonna työllisten mää-

osuudessa on rikottu ennätyksiä. Tästä huolimatta

rän odotetaan kasvavan noin prosentilla ja 8 tuhan-

työllisyysaste on jäänyt polkemaan paikoilleen ja työt-

nella työllisellä.

tömyys lähtenyt nousuun.
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Talousnäkymät
Energiakriisi kurittaa Eurooppaa – rahapolitiikka kiristyy
Luottamusilmapiiri heikentynyt selvästi
Suhdannekäänne ei näy ensimmäisenä palvelualoilla

M

ennyt vuosi on ollut kasvun ja pandemiasta

tiin juhannuksen tienoilla. Keskeisimpien kotimaisten

toipumisen aikaa. Nyt Eurooppa on kuitenkin

talousennustajien viimeisimmät arviot ensi vuoden

kohtaamassa energiakriisin ja inflaatio on

BKT-kehityksestä asettuvat -0,5 ja 0,7 prosentin välille.

euroajan huippulukemissa.

Talouden aktiviteetin odotetaan piristyvän uudelleen
ensi vuoden loppua kohden.

Ennakoivat talousindikaattorit ovat osoittaneet kesästä asti alaspäin. Samalla useiden kuukausien viiveellä

Elinkeinoelämän

vaikuttava rahapolitiikka kiristyy.

laskuun vuoden alkupuoliskolla. Näkemykset ovat ro-

luottamusindikaattorit

kääntyivät

mahtaneeseen kuluttajien luottamukseen verrattuna
Syksyn edetessä talouden kasvuennusteita on kor-

kuitenkin selvästi maltillisempia.

jattu alaspäin ja inflaatioennusteita ylöspäin. EKP ennusti syyskuussa euroalueen ensi vuoden kasvuksi 0,9

Käänne on ollut selkein suhdanneherkillä aloilla. Nou-

prosenttia. Ensi vuoden inflaatioennuste nostettiin 5,5

sevat korot ja yleinen epävarmuus vähentävät inves-

prosenttiin. OECD:n ennuste euroalueen talouskas-

tointeja ja muun muassa rakentamisen kysyntää. Yri-

vuksi on vain 0,3 prosenttia ja huomattavasti pessi-

tysten rahoituskustannukset nousevat. Kotitalouksien

mistisempiäkin arvioita talouskehityksestä on nähty.

lainanottohalukkuus on jo vähentynyt selvästi ja yksi-

Ei ole poissuljettua, että kasvuennusteita vielä madal-

tyistä kulutusta jarruttaa ostovoiman heikkeneminen.

letaan talven edetessä.

Suurempien hankintojen lykkääminen näkyy myös
kaupan alalla kestokulutustavaroiden kysynnän vä-

Suomen taloudelle odotetaan ensi vuodeksi nollakas-

henemisenä. Pandemian jäljiltä toipunut palveluiden

vua tai lievää taantumaa. Suhdannehuippu ohitet-

kulutus ei vähene ensimmäisenä.

OECD:n ennakoiva CLI-indeksi

Palvelualojen luottamusindikaattori maittain
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Palvelualat kokonaisuutena
Laaja-alainen kasvu taittuu – myyntiodotukset heikentyneet
Palvelualoilla kustannusten nousu näkynyt erityisesti liikenteessä ja logistiikassa
Palvelualat ovat nostaneet työllisyyttä –  työvoimapula kärjistynyt

T

ässä katsauksessa tarkasteltavat yksityiset

Heinäkuuhun mennessä palvelualojen liikevaihto oli

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

kasvanut kumulatiivisesti 17 prosenttia vuodesta 2021.

vat reilun kolmasosan koko taloudesta ja kaksi

Hintamuutoksista puhdistettu volyymi oli vajaan 10

viidesosaa yksityisestä sektorista.

prosentin kasvussa. Kasvulukuja kaunistelee osin
heikko vertailuajankohta. Huhti-kesäkuussa liikevaih-

BKT kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 3 prosent-

don volyymilla mitattu tuotanto kasvoi vain yhdellä

tia vuodentakaisesta. Kaikkien yksityisten palveluiden

prosentilla edellisestä neljänneksestä. Kesä- ja heinä-

työpäiväkorjattu arvonlisä kasvoi 3,6 prosenttia. Alo-

kuussa volyymin kasvu taittui.

jen kontribuutio BKT:n kasvuun oli yhteensä 1,8 prosenttiyksikköä.

Nousua hinnoissa ja kustannuksissa

Palveluiden kysyntä patoutui rajoitusten aikana ja

Palvelualojen tuottajahintojen kasvuvauhti oli kesä-

kuluva vuosi on ollut kuluttajapalveluille hyvä. Huh-

kuussa 5,5 prosenttia. Kasvua on ajanut liikenne- ja

ti-kesäkuussa palveluiden kulutuksen määrä kasvoi

logistiikkapalveluiden tuottajahintojen reippas nousu.

9 prosenttia vuodentakaisesta ja ylitti 2,3 prosentilla
pandemiaa edeltäneen tason. Kulutuksen rakenne on

Tuottajahintojen nousu menee yksiin kuluttajahintojen

palautunut, mikä on mahdollistanut palveluiden laa-

kehityksen kanssa. Erityisesti ruoka ja energia ovat

ja-alaisen kasvun. Etlan ennusteessa yksityisen kulu-

kallistuneet. Elokuussa muiden kuin asumisen palve-

tuksen määrä vähenee ensi vuonna aavistuksen, mut-

luiden kuluttajahinnat olivat 4,2 prosentin kasvussa.

ta palveluiden kulutus kasvaa vielä puoli prosenttia.

Yksityisten palvelujen liikevaihdon
volyymi ja tuotanto-odotukset

Suhdannekatsaus II/2022

Palvelualojen luottamusindikaattorin tekijät

4

Palveluiden osuus pohjainflaatiota (eli hintoja ilman

osa kasvusta on tullut yksityisiltä palvelualoilta, joissa

ruokaa ja energiaa) mittaavasta kulutuskorista on

työllisten määrä on kasvanut 74 tuhannella. Palvelui-

kasvanut kulutuksen palveluvaltaistumisen myötä

hin lukeutuvista toimialoista vain liikenne- ja logistiik-

kahteen kolmasosaan (asuminen 22 % ja muut palvelut

ka-alalla työllisyys on laskenut.

42 %). Palveluiden hinnat ovat 2000-luvulla kasvaneet
keskimäärin tavaroiden hintoja nopeammin. Mennei-

Kuluvan vuoden alusta lukien koko talouden palk-

den vuosikymmenien kulutusrakenteella tämän het-

kasumma on kasvanut reilut 6 prosenttia. Palvelualoil-

ken inflaatio olisi kuitenkin nykyistäkin kovempaa.

la kasvua on tullut yli 10 prosenttia.

Palveluiden hinnat muuttuvat harvemmin kuin ta-

Työvoimalle olisi kysyntää

varoiden hinnat. Hintojen jäykkyyttä selittävät työosuus

Työllisyysasteen trendi on kivunnut 73,6 prosenttiin,

tuotantokustannuksista on palveluissa keskimäärin

mutta ei ole vuoden kuluessa enää noussut. Tämä sii-

yli kaksinkertainen verrattuna teollisuuteen, mikä on

täkin huolimatta, että avoimien työpaikkojen määräs-

olennaista myös hinta-palkka-kierteen näkökulmasta.

sä on rikottu ennätyksiä.

Myyntiodotukset laskusuunnassa

Työvoimapula on kyselyiden mukaan ollut selvä kas-

Palvelualojen myyntiodotukset laskivat heinäkuussa

saavuttaneet kutakuinkin nykyrakenteiden mukaisen

alle pitkän aikavälin keskiarvon ja ovat pysyneet edel-

täystyöllisyyden. Työn tarjontaa olisi lisättävä ja työn-

liset kolme kuukautta samalla tasolla. Romahdusta ei

teon kannustavuutta parannettava. Hyviä keinoja oli-

ole odotettavissa, mutta yleinen suhdanteen viilene-

sivat esimerkiksi ansiosidonnaisen porrastus ja saa-

minen, kiristyvä rahapolitiikka sekä kuluttajien osto-

tavuusharkinnan purkaminen.

voimakustannukset.

Työvoimakustannusten

vun pullonkaula, mutta näyttää siltä, että olemme

voiman heikkeneminen nipistävät myös palveluiden
kysyntää.

Suhdanteen heikkeneminen vähentää työvoiman kysyntää koko talouden tasolla. Yritysten työvoimapulaa

Vaikka palvelualojen kasvu loppuvuodesta hiipuu, ensi

ja rekrytointivaikeuksia ylläpitää kuitenkin myös väes-

vuodelle jäävä kasvuperintö on selvästi positiivinen.

tön ikääntyminen. Yli 60-vuotiaiden osuus työllisistä
on kasvanut finanssikriisin jälkeisinä vuosina kahdek-

Paltan ennusteen mukaan tässä katsauksessa tarkas-

sasta kahteentoista prosenttiin. Korvausrekrytoinnit

teltavien yksityisten palvelualojen liikevaihdon volyy-

jatkavat vakaassa kasvussa. Myös tietyillä aloilla li-

milla mitattu tuotanto yltää tänä vuonna 5,9 prosentin

sääntynyt osa-aikatyö voi kasvattaa tarvittavien työn-

kasvuun. Ensi vuonna kasvua tulee noin 2 prosenttia

tekijöiden määrää.

kun taloudellinen aktiviteetti piristyy vuoden loppua

Kasvun esteet palvelualoilla (%)

kohden.
Alojen henkilöstöodotukset ovat vähentyneet mutta
olivat heinäkuussa edelleen kasvusuuntaiset. Työllisten määrän odotetaan kasvavan tänä vuonna 3,9
prosenttia viime vuodesta, mikä vastaa noin 30 tuhatta työllistä. Ensi vuonna työllisten määrän odotetaan
kasvavan noin prosentilla ja 8 tuhannella työllisellä.

Palvelut nostaneet työllisyysastetta
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä Suomessa oli
työllisiä neljä prosenttia ja 106 tuhatta enemmän kuin
vastaavana ajanjaksona vuonna 2019.
Julkisessa hallinnossa, koulutuksessa ja sote-alalla
työllisten määrä on kasvanut 39 tuhannella. Suurin
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Palvelujen vienti
Palvelutase heikkenee tänä vuonna
Kuljetuspalveluiden ja matkailun vienti ei lähiaikoina palaudu
Muiden palveluiden vienti toipunut mutta häviämme Ruotsille

W

TO:n kesällä julkaisema palvelukauppabarometri ennakoi maailman palvelukaupan

Palvelujen vientikysyntäindikaattori (Ind. 2015 = 100)

reipasta kasvua. Kaikki barometrin osate-

kijät olivat pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.
Paltan kysyntäindikaattorin mukaan Suomen palveluviennin kysyntä kasvaa vain reilut kaksi prosenttia
seuraavan 12 kuukauden aikana. OECD:n ennakoiviin
indikaattoreihin nojaava malli enteilee siten viennin
kasvuvauhdin hidastuvan kuluvan vuoden lopulla.
Etlan ennusteessa palveluviennin määrä kasvaa tänä
vuonna 3 prosenttia ja ensi vuonna 13 prosenttia.
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla viennin arvo oli 20
prosentin ja määrä 12 prosentin kasvussa. Paltan alkuvuoden arvion mukaan palveluviennin arvo kasvaisi tänä vuonna vajaat 15 prosenttia ja volyymi alle 10
prosenttia, jolloin viennin hintamuutoksista puhdistet-

tu määrä jäisi edelleen vuoden 2019 tasosta.
kuljetusta ja matkailua palvelutase oli puoli miljardia
Paljon riippuu kuitenkin noin kolmasosan koko viennin

ylijäämäinen vuonna 2021. Kaikkiaan palvelutaseen

arvosta kattavien ICT-palveluiden loppuvuoden kehi-

alijäämä oli 0,9 prosenttia suhteessa BKT:hen.

tyksestä. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla ICT-palveluiden viennin arvo on kasvanut 9 prosenttia viime

Suomen matkailutaseen tasapainottuminen kavensi

vuodesta.

alijäämää vain väliaikaisesti. Idästä tuleva liikenne on
ymmärrettävistä syistä vähentynyt merkittävästi ja

Kuljetuspalveluissa ja matkailussa on edelleen kasvu-

suomalaiset haluavat matkailla ulkoimailla enemmän

varaa ja myöhään alkaneesta toipumisesta johtuen

kuin ulkomaalaiset Suomessa. Tänä vuonna palveluta-

myös kasvuperintö ensi vuodelle on positiivinen.

seen alijäämä kasvaa.

Palvelutase heikkenee tänä vuonna

Vuoteen 2021 verrattuna matkailuviennin arvo lähes

Viime vuonna palveluiden tuonnin määrä kasvoi 3,2

jäi pandemiaa edeltäneesta tasosta edelleen 40 pro-

prosenttia ja viennin määrä 5,5 prosenttia. Kun pal-

senttia. Ilma- ja meriliikenteen matkustajamäärät jä-

veluviennin hinta kasvoi 2 prosentilla, viennin arvo

tättävät noin 20 prosenttia vuoden 2019 tasosta, eikä

ylsi 7,7 prosentin kasvulla 28,2 miljardiin euroon. Ilman

ero ole ihan heti umpeutumassa.
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Palvelujen vienti palveluerittäin
(mrd.€)

Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla Amerikkaan suuntautuvan palveluviennin arvo kasvoi 45 prosentilla.
Vienti EU-maihin kasvoi 17 prosentilla. Vastaavasti
vienti Aasiaan väheni 6,5 prosentilla ja Venäjälle 14
prosentilla.
Yhdysvalloista on tullut 19 prosentin vientiosuudella
palveluviennin suurin yksittäinen kohdemaa erityisesti
ICT-palveluiden viennin kasvun myötä. Toiseksi eniten
(14 %) palveluita viedään Ruotsiin. Yhteensä EU-maat
kattoivat tammi-kesäkuun palveluviennistä 49 prosenttia.

Ruotsin palveluvienti kasvanut nopeammin
Suomen palveluviennin liukuva vuosisumma oli kuluvan vuoden heinäkuussa 7 prosenttia yli vuoden 2019
keskimääräisen tason. Vastaavasti Ruotsissa, missä

Venäjän merkitys vähäinen

myös pandemian aikainen pudotus oli pienempi, vuoden 2019 taso on ylitetty jo 16 prosentilla.

Kuljetuspalveluiden vientiä painaa matkustajaliikenteen lisäksi myös Venäjän ja Aasian suuntaisen tava-

Ruotsin palveluviennin rakenne on monipuolisempi

raliikenteen vähentyminen.

kuin Suomen. Esimerkiksi henkilökohtaisten, kulttuurija virkistyspalveluiden vienti on Ruotsissa kasvanut yli

Suomen ja Venäjän välisen palvelukaupan arvo vähe-

20 prosentin tahtia. Tammi-kesäkuussa kyseisen vien-

ni 24 prosentilla huhti-kesäkuussa ja kutistui vain 166

tierän arvo ylsi jo 2,8 miljardiin euroon.

miljoonaan euroon. Trendi on ollut laskussa jo pitkään.
Palveluviennin tase on Ruotsissa lievästi ylijäämäinen.
Vuonna 2013 Suomen ja Venäjän välisen viennin ja

Suomen palvelutuonti Ruotsista on viime vuosina ylit-

tuonnin yhteenlaskettu arvo oli 2,8 miljardia euroa. Vii-

tänyt viennin vajaalla 500 miljoonalla eurolla.

me vuonna kaupan arvo kutistui 900 miljoonaan, mikä
vastasi 1,5 prosenttia koko kaupasta.

Palvelujen ja tavaraviennin kehitys (Ind. 2005 = 100)

Suomen palveluviennin tasetta painavat esimerkiksi
liike-elämän palvelut, mikä kertoo osin myös kansainvälisten yritysten toimintojen sijoittelusta.
Suomessa liike-elämän palveluiden taseen alijäämä
oli kuluvan vuoden puolivälissä 2,7 prosenttia suhteessa BKT:hen. Ruotsissa vain 1,3 prosenttia. Liike-elämänpalveluihin lukeutuvan tutkimus- ja kehityspalveluiden alijäämä oli Suomessa 0,9 prosenttia suhteessa
BKT:hen. Ruotsissakin tutkimus- ja kehityspaveluiden
vienti on kääntynyt alijäämäiseksi, mutta alijäämä on
puolet pienempi.
Ruotsin viennistä reilut 40 prosenttia suuntautuu
EU-maihin, kun Suomessa osuus on ollut viime vuosina
noin puolet. Yhdysvaltojen osuus Ruotsin palveluviennistä on 10 prosenttia ja Saksan 6,5 prosenttia. Venäjään osuus on puolestaan ollut vain prosentin luokkaa.
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Liikenne ja logistiikka
•
•
•
•
•

L

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

iikenteen ja logistiikan kehitys on ollut kaksija-

Liikenteen ja logistiikan liikevaihto oli heinäkuun lop-

koista. Tavarat ovat liikkuneet, mutta matkusta-

puun mennessä kasvanut 27 prosenttia vuodenta-

jaliikenne on jäänyt toistaiseksi matalammalle

kaisesta. Hintojen muutoksesta puhdistettu volyymi

tasolle. Kansainvälinen logistiikka on ollut ongelmissa

kasvoi kuitenkin vain 4,6 prosenttia. Vuoden toisella

ja toimitusajat pidentyneet. Ongelmat ovat kuitenkin

neljänneksellä liikevaihdon volyymi kasvoi yhden pro-

oikenemassa, mistä kertoo esimerkiksi konttikuljetus-

sentin ensimmäisestä neljänneksestä. Heinäkuussa

ten hintojen lasku.

volyymi väheni vuodentakaisesta, vaikka kaikkien julkaistujen alojen volyymit pysyivät plussalla.

Reittien uudelleenjärjestelyt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja -kustannuksia.

Kasvu on ollut voimakkainta vesiliikenteessä. Alan
kausitasoitettu liikevaihdon volyymi kasvoi huhti-ke-

Ulkomaan tavaraliikennettä on kasvattanut erityises-

säkuussa 13 prosenttia vuoden ensimmäisestä neljän-

ti lisääntynyt tuonti. Matkustajaliikenne pääsi pan-

neksestä, mikä oletettavasti johtuu pääosin tilapäisis-

demian jäljiltä kasvuun vasta tämän vuoden puolella,

tä tekijöistä.

mutta matkustajamäärät ovat sekä lentoasemilla että
satamissa edelleen reilut 20 prosenttia alle vuoden

Varastoinnin ja liikennettä palvelevien toimintojen,

2019 tasoa. Tasopudotuksen taustalla on muun muas-

kuten huolinnan, liikevaihto on kasvanut tammi-hei-

sa Venäjän ylilentokielto.

näkuussa 19 prosenttia ja volyymi 4,5 prosenttia viime
vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Liikevaihdon volyymi ja tuotanto-odotukset  

Suhdannekatsaus II/2022

Työlliset ja työtunnit (Ind. 2015 =
100 )

8

Koko toimialan tuottajahinnat olivat kesällä 17 prosentin vuosikasvussa. Polttoainekustannusten lisäksi hintoja ovat nostaneet muun muassa reittien uudelleen-

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

järjestelyt.
Työllisyys on sopeutunut vähentyneeseen matkustajaliikenteeseen. Varastoinnissa ja tavaralogistiikan
palveluissa työllisyys on kasvanut, mutta henkilöliikenteen aloilla vähentynyt. Tehtyjen työtuntien määrä
työllistä kohti on tämän vuoden aikana normalisoitunut ja jopa ylittänyt vuoden 2019 tason.
Kaikkiaan liikenne ja logistiikka-alan palkkasumma
on kasvanut tammi-heinäkuussa kumulatiivisesti 11
prosenttia viime vuodesta. Työtuntien määrä kasvoi
samalla ajanjaksolla 2,7 prosenttia.
Heinäkuun suhdannebarometrissä peräti 54 prosenttia toimialan yrityksistä ilmoitti ammattityövoiman
puutteen olevan kasvun este. Osuus on kyselyhistorian korkein ja alan henkilöstöodotukset olivat selvästi
kasvusuuntaiset.
Elokuussa alan luottamusindikaattorin saldoluku kui-

Paltan ennusteessa liikenteen ja logistiikan liikevaih-

tenkin heikkeni selvästi. Elo- ja syyskuussa alan myyn-

don volyymilla mitattu tuotanto kasvaa tänä vuonna

tiodotukset jäivät jo selvästi alle keskimääräisen ta-

noin 2 prosenttia. Ensi vuonna volyymi supistuu vajaan

son. Yleinen taloudellisen aktiviteetin väheneminen

prosentin. Alan työllisyys kasvaa ennusteen mukaan

heijastuu liikenne- ja logistiikkapalveluiden kysyntään.

tänä vuonna noin 1,5 prosenttia ja asettuu reiluun 137

Yksityisen kulutuksen ja rakentamisen määrä vähene-

tuhanteen. Ensi vuonna työllisten määrän odotetaan

vät ja ulkomaan tavaraliikennekin on hidastumassa.

pysyvän ennallaan.

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.

Toimialan keskeiset tunnusluvut

Suhdannekatsaus II/2022

9

Informaatio ja viestintä
•
•
•
•
•
•

T

Kustannustoiminta
Mediatuotanto
Radio- ja tv-palvelut
Televiestintä
Ohjelmistot
Tietopalvelut

oimialan liikevaihdon volyymi on kasvanut viime

Alan toiminta supistui pandemiavuonna 2020 yli 20

vuodet keskimäärin yli neljän prosentin tahtia.

prosentilla, mutta on tänä kesänä ylittänyt jo vuoden

Tänä vuonna kasvu on ollut keskimääräistä ko-

2019 tason. Toimialan liikevaihdon volyymi kasvoi

vempaa ja tammi-heinäkuussa volyymi on kasvanut

vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 11 prosenttia ja

8,5 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto on sa-

toisella peräti 35 prosenttia edellisvuodesta. Monet

massa ajassa kasvanut hieman yli 10 prosenttia.

tuotannot odottivat elokuvateatterien ja muun yhteiskunnan täysimittaista aukeamista.

Liikevaihdon kasvu on ollut voimakkainta keskisuurissa yrityksissä, joiden liikevaihto on kasvanut alkuvuon-

Informaatio- ja viestintäpalveluiden suurimman toimi-

na keskimäärin 13 prosenttia viime vuoden vastaavas-

alan, ohjelmistojen ja konsultoinnin, liikevaihdon volyy-

ta ajanjaksosta. Vähintään 250 henkeä työllistävien

mi on kasvanut vuoden ensimmäisellä kahdella neljän-

yritysten liikevaihto on kasvanut vastaavasti noin 7

neksellä keskimäärin 11 prosenttia vuodesta 2021.

prosenttia.
Vain radio- ja televisiotoiminnassa liikevaihdon volyyToimialoittain tarkasteltuna kasvu on ollut voimak-

mi on tänä vuonna vähentynyt. Alan trendi on ollut las-

kainta mediatuotannossa, johon kuuluu muun muassa

kussa vuodesta 2016, mistä se on supistunut noin 15

elokuvien ja muiden sisältöjen tuotanto ja esittäminen.

prosentilla. Tämän vuoden aikana liikevaihto ja volyymi ovat vähentyneet yli 8 prosentilla.

Liikevaihdon volyymi ja tuotanto-odotukset informaatio- ja
viestintäalalla
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Heinäkuussa

informaatio-

ja

viestintäpalveluiden

myyntiodotuksia mittaava saldoluku laski hieman alle
pitkän aikavälin keskiarvon, vaikka 46 prosenttia toi-

Liikevaihdon kehitys informaatioja viestintäalalla (ind. 2015 = 100)

mialan yrityksistä odottikin edelleen myynnin kasvavan. Myös alan luottamusindikaattori on jäänyt touko-syyskyyssa alle pitkän aikavälin keskiarvon.
Informaatio- ja viestintäpalveluiden vakaassa kasvussa edennyt tuotanto ei näytä viime aikoina seuranneen kovin hyvin ennakoivia indikaattoreita.
Toimialan henkilöstöodotukset ovat olleet EK:n suhdannebarometrikyselyssä

kasvusuuntaiset

vuoden

2021 alusta lukien. Vaikka viimeisimmässä kyselyssä
heinäkuussa saldoluku (13) laski, se oli edelleen pitkän
aikavälin keskiarvon (9) yläpuolella. Ammattityövoiman puutetta piti samaan aikaan kasvun esteenä 40
prosenttia alan yrityksistä.
Työllisten määrä on tänä vuonna kasvanut radio- ja

Noin puolet toimialan tuotannosta menee muiden yri-

televisiotoimintaa lukuunottamatta kaikilla informaa-

tysten panoksiksi, eli välituotekäyttöön. Toimialan väli-

tio- ja viestintäpalveluiden toimialoilla. Eniten työllis-

tuotteiksi tarjoamasta tuotannosta 80 prosenttia käy-

ten määrä on kasvanut televiestinnässä ja ohjelmisto-

tetään kaupassa ja muilla palvelualoilla. Loput menee

alalla. Molemmissa työllisyys on kasvanut yli kolmella

pääosin teollisuuteen.

tuhannella viime vuodesta.
Paltan ennusteessa informaatio- ja viestintäpalveluiInformaatio- ja viestintäpalveluiden tuotannosta vajaa

den liikevaihdon volyymilla mitattu tuotanto kasvaa

kolmannes menee vientiin ja ICT-palveluiden kysyntä-

tänä vuonna yli 7 prosenttia ja ensi vuonnakin selvästi

tilanne on hyvä. Esimerkiksi liiketoimintojen digitali-

yli 5 prosenttia. Työllisten määrä kasvaa tänä vuonna

sointi ja lisääntynyt etätyöskentely ovat kasvattaneet

yli 6 prosenttia ja yltää noin 135 tuhanteen. Ensi vuon-

alan palveluiden kysyntää.

na työllisten määrän odotetaan kasvavan edelleen
noin 4 prosenttia.

Toimialan keskeiset tunnusluvut
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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

sekä ohjelmatoimistot, tuotanto on kasvanut 18 pro-

aleni vuonna 2020 pandemian seurauksena 2

senttia viime vuodesta. Mainonnassa ja markkina-

prosentilla. Viime vuonna liikevaihto toipui yli 8

tutkimuksessa on ylletty lähes 8 prosentin kasvuun.

prosentin kasvuun.

Perinteisesti suhdanneherkkänä pidetty ala oli loppukesästä tasaisessa kasvussa.

Tänä vuonna liikevaihto on kasvanut kumulatiivisesti
11 prosenttia viime vuodesta. Liikevaihdon volyymilla

Teknisissä palveluissa liikevaihto kasvoi huhti-kesä-

mitattu tuotanto on kasvanut vastaavasti 7 prosenttia.

kuussa 5,4 prosenttia ja volyymi 3,3 prosenttia viime
vuodesta. Teknisiin palveluihin kuuluvat mm. arkkiteh-

Tuotanto on kasvanut kaikilla yritys- ja asiantunti-

ti- ja muut suunnittelutoimistot.

japalveluihin lukeutuvilla toimialoilla. Kasvu on ollut
voimakkainta pandemiassa eniten kärsineillä aloilla,

Yritys- ja asiantuntijapalveluiden tuotanto-odotukset

mikä kertoo liiketoiminnan elpymisestä.

ovat toistaiseksi pitäneet melko hyvin pintansa.

Muiden erikoistuneiden liike-elämänpalveluiden, joihin

Toimialan näkymät mukailevat pitkälti yleistä suhdan-

lukeutuu mm. taideteollinen muotoilu ja suunnittelu

netilannetta.

Liikevaihdon volyymi ja tuotanto-odotukset yritys- ja asiantuntijapalveluissa

Työlliset ja työtunnit yritys- ja
asiantuntijapalveluissa (ind. 2015
= 100 )
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Esimerkiksi suunnittelu- ja arkkitehtitoimistojen näkymät ovat kuitenkin läheisessä kytköksessä rakentamiseen. Valtiovarainministeriön johtaman rakennusalan suhdanneryhmän viimeisimmän arvion mukaan

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

rakentamisen tuotanto vähenee ensi vuonna 3-5 prosenttia asuntoaloitusten määrän yltäessä 34-36 tuhanteen.
Heinäkuun suhdannebarometrissä riittämätöntä kysyntää piti ongelmana 30 prosenttia teknisten palveluiden yriyksistä, mikä vastaa pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa.
Osa yrityspalveluista perustuu toisaalta jatkuvaan
toimitukseen, mikä tasaa suhdannevaihteluiden vaikutusta. Esimerkiksi laki- ja laskentatoimen palveluita
tarvitaan jatkuvasti kaikilla aloilla.
Yritys- ja asiantuntijapalveluiden tuotoksesta 70 prosenttia menee muiden yritysten tuotantoon. Vientiin
menee tuotannosta noin kuudesosa. Muille yrityksille
välituotteiksi menevästä tuotannosta puolet menee
muille palvelualoille, noin 20 prosenttia teollisuuteen
ja 20 prosenttia rakentamiseen.
Yritys- ja asiantuntijapalveluiden työllisyys on kas-

Paltan ennusteessa yritys- ja asiantuntijapalveluiden

vanut voimakkaasti viime vuosina. Kuluvan vuoden

liikevaihdon volyymilla mitattu tuotanto kasvaa tänä

ensimmäisellä puolikkaalla työllisyys oli reilun 2 pro-

vuonna 5,5 prosenttia. Ensi vuonna kasvu puolittuu

sentin vuosikasvussa. Teknisissä palveluissa työllisten

noin 2 prosenttiin. Työllisten määrä kasvaa tänä vuon-

määrä on kasvanut neljällä prosentilla ja työvoimapula

na lähes kolme prosenttia yltää yli 190 tuhanteen. Ensi

koetaan kasvun esteeksi yli 50 prosentissa yrityksistä.

vuonna työllisten määrän odotetaan kasvavan vajaan
prosentin.

Toimialalla on paljon pk-yrityksiä ja se on yritysten lukumäärällä mitattuna suurin palveluiden toimiala.

Toimialan keskeiset tunnusluvut
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Hallinto- ja tukipalvelut
•
•
•
•
•

H

Työnvälityspalvelut
Vuokrauspalvelut
Turvallisuuspalvelut
Kiinteistöpalvelut
Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät

allinto- ja tukipalveluiden tuotanto saavut-

neljänneksellä työnvälityspalveluiden volyymii kasvoi

ti pandemiaa edeltäneen tason jo vuoden-

vielä 18 prosenttia vuodentakaisesta ja 3 prosenttia

vaihteessa.

vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tou-

Heinäkuun

loppuun

mennessä

toimialan liikevaihto on kasvanut 18 prosenttia viime

kokuun jälkeen kasvua ei ole kuitenkaan enää tullut.

vuodesta. Volyymin kasvu on yltänyt 13,4 prosenttiin.
Tuotanto on kasvanut kaikilla hallinto- ja tukipalvelui-

Turvallisuus- ja vartiointialalla liikevaihto on kasvanut

den toimialoilla yli 5 prosenttia. Selvästi voimakkainta

tasaisesti vuoden 2021 loppupuolelta alkaen. Tam-

kasvu on ollut pandemiasta toipuneiden matkatoimis-

mi-heinäkuussa kasvua on kertynyt 9 prosenttia viime

tojen ja matkanjäsjestäjien toimialalla, missä liikevaih-

vuodesta. Liikevaihdon volyymi on ylittänänyt jo sel-

to on kasvanut yli 200 prosenttia.

västi vuoden 2019 tason.

Hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihdon volyymi on

Hallinto- ja tukipalveluiden kasvu on näkynyt myös hy-

liikkunut toukokuusta lähtien vaakasuoraan. Taustalla

vänä työllisyyskehityksenä, vaikka työvoimapulan on

on erityisesti voimakkaassa kasvussa olleiden työnvä-

yrityskyselyiden mukaan jarruttanut menoa.

lityspalveluiden kasvun taittuminen. Vuoden toisella

Liikevaihdon volyymi ja tuotanto-odotukset hallinto- ja tukipalveluissa
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Tammi-elokuussa toimiala työllisti 16 tuhatta henkilöä (12,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Voimakkain työllisyyden kasvu ajoittui jo alkuvuoteen. Alan

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

palkkasumma oli huhti-kesäkuussa reilun 13 prosentin
kasvussa.
Työllisyys on kasvanut erityisesti kiinteistöpalveluissa
ja työnvälityspalveluissa. Työnvälityspalveluiden työllisiin ei lueta henkilöstöpalveluyritysten välittämää
vuokratyövoimaa.
Alan kausitasoitettu luottamusindikaattorin saldoluku
(1) putosi syyskuussa alle pitkän aikavälin keskiarvon
(15). Myyntiodotukset kuitenkin nousivat keskimääräiselle tasolle käytyään elokuussa sen alapuolella.
Myös henkilöstöodotukset ovat maltillistuneet.
Henkilöstöpalveluala, joka välittää työntekijöitä kaikille eri aloille, on hyvä kuumemittari myös koko talouden

Paltan ennusteessa hallinto- ja tukipalveluiden lii-

työvoimatarpeille. Alan odotukset ennakoivat vähene-

kevaihdon volyymilla mitattu tuotanto kasvaa tänä

vää työvoiman kysyntää.

vuonna 9,4 prosenttia. Vuodenvaihteen ympärillä heikentyvä taloudellinen aktiviteetti vähentää hallinto- ja

Hallinto- ja tukipalveluiden tuotanto mukailee melko

tukipalveluiden kysyntää mutta ensi vuonna kasvu yl-

pitkälti yleistä talouskehitystä. Tuotannosta noin 10

tää kokonaisuutena noin kahteen prosenttiin.

prosenttia päätyy kulutukseen. Yli 85 prosenttia liikevaihdosta on yritysten välistä ja päätyy muiden alojen

Työllisten määrän odotetaan kuluvan vuoden aikana

välituotteiksi. Reilut 60 prosenttia palveluista tuote-

yltävän 7,5 prosentin kasvuun mutta ensi vuonna työl-

taan muille palvelualojen yrityksille. Kaupan, teollisuu-

lisyys kasvaa vain yhdellä prosentilla.

den ja rakentamisen osuudet ovat reilu 10 prosenttia.

Toimialan keskeiset tunnusluvut
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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

Viihde- ja virkistyspalveluiden liikevaihdosta suhteelli-

on ollut hitainta viihteessä ja virkistyksessä.

sen suuri osa tulee rahapeli- ja vedonlyöntipalveluis-

Alan liikevaihto pieneni pandemian ensim-

ta. Pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto onkin

mäisenä vuotena lähes 24 prosenttia ja toipui viime

kasvanut alan keskiarvoa enemmän. Vuoden toisella

vuonna alle prosentin kasvuun.

neljänneksellä koko toimialan liikevaihto kasvoi 23
prosenttia vuodentakaisesta. Keskisuurten yritysten

Tänä vuonna viihde- ja virkistyspalveluiden liikevaihto

liikevaihto kasvoi kuitenkin 40 prosentilla.

on kasvanut kumulatiivisesti 19 prosentilla viime vuodesta.

Suhteelliset hinnat ja pandemiasta toipuminen ovat
tukeneet kuluttajapalveluiden kysyntää. Kulutuksen

Muiden henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on

rakenne on normalisoitunut. Patoutuneen kysynnän

kasvanut kuluneen vuoden aikana 12,5 prosentilla vii-

purkautuminen näkyi selvästi vilkkaassa tapahtuma-

me vuodesta. Pandemiaa edeltänyt taso ylittyi jo vuo-

kesässä.

denvaihteessa.
Koska kuluttajien aika on rajallista, vapaa-ajanvietto-

Työlliset ja työtunnit muissa
palveluissa (ind. 2015 = 100 )

tapojen vapautuminen on kuitenkin tapahtunut osittain toisten kustannuksella. Rajoitusten asettaminen
ohjasi kysyntää muun muassa kotimaassa matkusteluun ja ulkoliikuntapalveluihin. Tämän vuoden aikana
ihmiset ovat päässeet palaamaan vanhojen harrastustensa pariin.
Palveluiden kulutuksen ei ennakoida vähentyvän ensimmäisenä, vaikka kuluttajien ostovoima heikkeneekin. Tästä huolimatta syksyä ja talvea koskevat odotukset ovat selvästi laskusuuntaiset. Ensi vuodelle
jäävän kasvuperinnön odotetaan olevan edelleen positiivinen.
Viihde- ja virkistyspalveluissa työllisten määrä on
kasvanut tänä vuonna 2,6 prosentilla. Muissa henkilökohtaisissa palveluissa työllisyys on kasvanut 6,8 prosentilla. Toimialojen yhteenlasketun työllisten määrän
odotetaan ylittävän tänä vuonna vuoden 2019 tason.
Ensi vuonna kasvua ei ole juuri odotettavissa, sillä työtunneissa on edelleen selvää kasvuvaraa.
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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.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Eteläranta 10, 6.krs
PL 62
00131 Helsinki
Vaihde 020 595 5000
info@palta.fi

Suhdannekatsaus II/2022

18

