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•  Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia 
vuodentakaisesta.

•  Liike-elämän palvelujen liikevaihto kasvoi nopeinta vauhtia  
kolmeen vuoteen.

• Kasvun ennakoidaan jatkuvan loppuvuonna hieman hitaampana.

• Palvelualojen työllisten määrä kasvoi hieman.

Kasvua liike-elämän palveluissa

LOGISTIIKKA • INFORMAATIO JA VIESTINTÄ • YRITYS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT • HALLINTO- JA TUKIPALVELUT • 
VIIHDE JA VIRKISTYS • MUUT PALVELUT
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Nyt pinnalla
1. Työllisyyskehityksen suunta
Kesän notkahdus työllisten määrässä tasoittui syksyllä. Tehdyt työtunnit 
ja työvoiman tarjonta kasvoivat. Työllisten määrä hidaskin kasvu tekisi 
taloudelle hyvää!

2. Yhteiskuntasopimus ja lainsäädäntöhankkeet
Työmarkkinaosapuolten ratkaisu määrittää sen missä määrin hallituk-
sen toimet tukevat tai leikkaavat talouskasvua.

3. Kehittyvien maiden hidastunut talouskasvu
Kiinan talouskasvun hidastuminen aiheuttaa epävarmuutta maailman-
talouteen. Markkinat luottavat kuitenkin yhä puolueen kykyyn pitää 
maan talous kasvussa.

4. Teollisuuden kehitys
Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa pitkästä aikaa. Teollisuuden uudet 
tilaukset ovat tänä vuonna hieman kasvaneet. Teollisuuden luottamu-
sindikaattori on kohonnut erittäin synkistä lukemista synkälle tasolle.

5. Venäjä
Ruplan heikkenemisestä nykyiselle tasolleen tulee joulukuussa kulu-
neeksi vuosi. Valuuttakurssista johtuva Venäjän-kaupan lasku edellis-
vuotisesta pysähtyy, ellei uusia dramaattisia käänteitä tapahdu.

Arvo Mrd, € Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2014* 2014* 2015E 2016E 2017E 10-14 15-19E

BKT markkinahintaan 205,2 -0,4 0,2 1,0 1,3 0,5 1,0

Tuonti 79,4 0,0 -1,6 2,5 1,9 2,8 1,8

- tavarat 56,0 1,4 -2,1 3,6 2,3 3,6 2,1

- palvelut 23,4 -3,3 -0,5 0,0 0,8 1,2 1,2

Vienti 77,8 -0,7 -1,0 2,7 2,9 1,9 2,5

- tavarat 56,9 1,6 -1,6 3,6 3,4 3,0 2,8

- palvelut 20,9 -6,8 0,5 0,3 1,3 -0,8 1,6

Investoinnit 41,6 -3,3 -1,8 2,8 3,1 -1,2 2,0

- yksityiset 33,2 -3,9 -1,3 2,9 3,2 -1,7 2,1

- julkiset 8,4 -0,9 -3,7 2,4 2,6 1,3 1,2

Kulutus 164,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,9 0,3

- yksityinen 113,6 0,5 0,7 0,4 0,4 1,3 0,5

- julkinen 50,9 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 0,2 -0,1

Arvonlisäys 176,7 -0,4 0,2 1,1 1,3 0,3 1,0

- alkutuotanto 5,0 -0,2 1,4 0,8 1,2 2,0 1,1

- koko teollisuus 35,9 -0,3 -1,4 1,4 1,9 -0,6 1,2

- rakentaminen 11,0 -3,7 -0,9 2,6 2,4 2,8 1,7

- kauppa 17,0 -0,4 -1,0 0,3 0,2 1,0 0,1

- palvelut (pl. kauppa) 107,8 -0,1 1,0 1,0 1,1 0,5 1,1

   - yksityiset palvelut 71,3 0,6 2,2 1,8 2,0 1,1 2,0

   - julkiset palvelut 36,6 -1,5 -1,0 -0,5 -0,5 -0,7 -0,5

Näkymät ETLAn ennusteessa
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Sisällys

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Paltalla on 1 700 jäsentä, jotka 
toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntija-
palvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös 
finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palvelujen 
(pl. kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, koulutus ja terveyden-
hoito) suhdannekehitystä. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 
17.11.2015 tilanteeseen. Palta julkaisee suhdannekatsauksensa neljä 
kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 18.2.2016.

Lisätietoja
Ekonomisti Matti Paavonen,   
puhelin 020 595 5031 matti.paavonen@palta.fi

Ekonomisti Elias Erämaja  
puhelin 020 595 5042 elias.eramaja@palta.fi
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Onko surkeasta BKT:n ennakkotiedosta syytä huolestua?
BKT:n kuukausi-indikaattorin syyskuun tieto oli synkkä (-2,6 %). Ennak-
kotietojen mukaan Suomen BKT supistui vuoden kolmannella neljän-
neksellä 0,6 prosenttia vuodentakaisesta – enemmän kuin missään 
muussa EU-maassa. 

Neljännesten viimeisten kuukausien ennakkotiedot ovat olleet viime 
vuosina lähes poikkeuksetta huonoja. Toisaalta niitä on myös viimeiset 
seitsemän kertaa korjattu poikkeuksetta ylöspäin. Ongelmamme eivät 
ole yksittäiset indikaattoriarvot vaan se, että tämä tai seuraavakaan 
neljännes eivät tuo mukanaan relevanttia kasvua, jota taloutemme 
kipeästi kaipaisi. Lehman Brothersin konkurssin aikoihin syntyneet lap-
set menivät tänä syksynä kouluun, eikä heidän Suomessaan ole nähty 
yhtään kunnollisen kasvun vuotta. Siitä on syytä olla huolissaan.

Kumpi ehtii ensin - kasvu vai uusi kriisi?
Suomen kasvupotentiaali on lähivuosina paljon totuttua matalampi, 
koska perinteiset tuottavuuskasvun moottorit, kuten elektroniikkateol-
lisuus, kärsivät kilpailukyky- ja rakenneongelmista. Tämän vuoksi olisi 
äärimmäisen tärkeää, että talous saataisiin mahdollisimman pian edes 
hitaaseen kasvuun. EU:n viime vuosien hitaillakin kasvuluvuilla >
 

Euroopan talouskasvun vahvistuminen jatkui. Suomen ta-
louskasvu oli kolmannella neljänneksellä unionin hitainta. 
Nopeimmin kasvua voitaisiin tukea työllisyystoimilla.

Suomi ja maailmantalous

Suomi ja maailmantalous >  |

1. Kuva 1: Euroopan talous kasvaa hitaasti, mutta kiitettävän vakaasti.

2015 I/15 II/15 III/15 IV/15

BKT (nelj.vuosimuutos) -0,4 -0,5 -0,1 0,1 -0,8

BKT (vuosimuutos) -0,4 -0,1 0,0 0,2 -0,6

Tavaravienti (vuosim.) -0,1 -1,1 -1,9 -3,4 -6,4

Palveluvienti (vuosim.) -5,8 -9,5 3,1 1,5 -4,7

Ostovoima (vuosim.) -0,4 -0,3 0,7 1,8 1,5

Työttömyysaste, % 8,7 9,0 9,3 9,5 9,4

Työlliset (vuosim.) -0,4 -0,2 -0,1 -1,1 -0,2

Taulukko 1: Talouden perustunnuslukujen viimeisin kehitys, %
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1) EDP eli Excessive Deficit Procedure -velka kuvaa EU:n jäsenmaiden julkisen talouden 
velkaantumista.
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Suomen EDP-velka suhteessa BKT:hen olisi nykyisen reilun 62 prosen-
tin sijaan alle 60. 

Suomen talous ei ole kasvanut, eikä se varsinaisesti ole supistunut-
kaan. Olemme jumiutuneet nollakasvun limboon. Ruplakriisi jäänee hil-
jalleen taka-alalle. Tämän hetken ennusteiden kannalta ratkaisevaa on 
se, aiheuttaako kehittyvien maiden sakkaava kasvu tai jokin muu murhe 
uuden kriisin maailmantalouteen. Tällä hetkellä hidas kasvu vaikuttaa 
vielä onneksi todennäköisemmältä. 

Kasvun lääkkeet ovat yksinkertaiset
Talouskasvu voi nykytilanteessa kummuta kolmesta lähteestä: viennistä, 
investoinneista tai yksityisestä kulutuksesta. Suomen tavaravienti ei ole 
lähtenyt kasvuun, vaikka vientimarkkinamme kasvaa koko ajan. Pal-
veluviennin kasvupotentiaalin hyödyntäminen vie aikansa. Investoinnit 
lienevät jo heikosti piristymään päin, mutta investointihalukkuus lisään-
tyy merkittävästi vasta talouskasvun ja tulevaisuuden luottamuksen 
kohentuessa. Narulla on vaikea työntää: yritykset eivät investoi jollei ole 
kysyntää. Kuluttajat eivät investoi ilman valoisia tulevaisuudennäkymiä.

Kasvun lähteistä jäljelle jää yksityinen kulutus, joka kasvaa, mikäli 
työllisten määrää saadaan nousuun. Kannustinloukkujen korjaaminen 
parantaisi avoimien työpaikkojen täyttymistä ja työvoiman kiertoa.  
100 000 uutta työllistä eli 2 prosenttiyksikön korotus työllisyysas-
teeseen vastasi välittömiltä vaikutuksiltaan reilun prosentin korotusta 
yksityiseen kulutukseen ja vajaan prosentin kasvua BKT:ssa. Lisäksi 
kestävyysvaje kaventuisi ja työttömyysturvasta kertyviä säästöjä voitai-
siin kohdentaa kasvua tukeviin toimiin. Tärkeintä olisi kuitenkin kasvun 
vaikutus tulevaisuudenuskoon ja taloudelliseen aktiviteettiin – investoin-
teihin ja yrittäjyyteen. •

Suomi ja maailmantalous •  |
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Kuva 2: Suomessa elinkeinoelämän luottamusindikaattori on yhä 
vuosikymmenen keskiarvon alapuolella. Kuvassa teollisuuden, rakentamisen,  
kaupan ja palvelujen BKT-painoilla painotettu indikaattori.

Kuva 3. Kasvu syntyy viennistä, investoinneista ja kulutuksesta.
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Palvelualat kokonaisuutena

Liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan
Yksityisten palvelutoimialojen1 liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 2,6 
prosenttia ja myynnin volyymi 2,3 prosenttia vuodentakaiseen nähden, 
ennakoidaan Paltan ennusteessa. Neljännellä neljänneksellä liikevaih-
don ennustetaan kasvavan 0,9 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja 
koko vuoden 2015 aikana keskimäärin noin 2,4 prosenttia edellisvuoti-
sesta.

Vuoden 2014 aikana yksityisten palvelutoimialojen työllisten määrä 
kasvoi 0,4 prosenttia edellisvuotiseen nähden. Työllisten määrän kasvun 
ennakoidaan jatkuvan kuluvan vuoden aikana yhtä vaimeana. Merkittä-
vä osa työllisyyskasvusta syntyy yrittäjyyden lisääntymisen kautta.

Jatkuuko kulutuksen hento kasvu?
Koko talouden palkkasumma kasvoi tammi–syyskuun aikana 1,1 pro-
senttia ja toisella neljänneksellä 1,2 prosenttia vuodentakaiseen näh-
den. Nollainflaation vuoksi tulojen kasvu tukee suoraan ostovoimaa. 
Kuluttajien luottamusindikaattorin notkahdus kesän jälkeen lienee 
ylireagointia. Kotitalouksien säästämisaste ei ole noussut nollan >

Liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan maltillisena ja ai-
empaa laajemmalla rintamalla. Työllisten määrän arvioidaan 
hieman lisääntyneen. Palveluyritysten odotuksissa havaitta-
vissa pientä toiveikkuutta.

1) Yksityiset palvelut ilman kaupanaloja.

”Joustamattomat työmarkkinat heikentävät Suomen 
kilpailukykyä. Toimivalla paikallisella sopimisella saa-
vutetaan yrityksen tilanteeseen sopivat mallit, jotka 

huomioivat muuttuvat olosuhteet, liiketoiminnan vaa-
timukset sekä myös henkilöstön tarpeet. 

Tarvitaan konkreettisia toimia ja tuloksia.”
 

Veli-Matti Mattila 
Palta ry, puheenjohtaja ja Elisa Oyj, toimitusjohtaja
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sesti ja yhteenlaskettu myynnin volyymin kasvu on jatkunut.

Palvelualat kokonaisuutena >  |
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tuntumasta ja luotonkysynnän odotetaan jatkuvan hieman aiempaa 
vilkkaampana. Muutokset työllisyystilanteessa ja ostovoimaan kohdistu-
vat leikkaukset voivat katkaista kulutuksen kasvun.

Yritysten odotuksissa varovaista toivoa
Palvelualojen odotuksia kotimaassa kuvaavat luottamusindikaattorit ovat 
pysytelleet sitkeästi nollan tuntumassa. Syksyn aikana palvelujen luotta-
musindikaattori ja erityisesti myyntiodotuksia kuvaava indikaattori ovat 
kivunneet jonkin verran plussan puolelle. Arvio henkilöstökehityksestä-
kin oli lokakuussa positiivisin lähes neljään vuoteen. Henkilöstöodotuk-
sia kuvaava indikaattori notkahti kuitenkin pakkaselle ikään kuin merk-
kinä suhdannetilanteen epävakaudesta. Suurimpana kasvun esteenä 
nähdään yhä riittämätön kysyntä, mutta siitä raportoivien osuus on 
hieman vähentynyt. Kuluttajien luottamuksen ja käytettävissä olevien 
tulojen pieni kasvu lupailevat hienoista kohennusta kuluttajapalvelujen 
kysyntään. Liike-elämän palveluissa markkinatilanne säilyy yhä haasta-
vana.

Työn kysyntä on lisääntynyt
Työllisyyden kehitys vaikuttaa merkittävästi talouden kokonaiskysynnän 
kehitykseen. Edellisessä suhdannekatsauksessa epäilimme, että kesän 
heikot työllisyysluvut johtuisivat nuorten kesätyöpaikkojen vähyydestä. 
Syyskuun työllisyystilastojen perusteella voidaan jo todeta, että notkah-
dus tosiaan oli hetkellinen. Toisaalta merkittävää kasvua työllisyyteen ei 
syyskuukaan tuonut tullessaan. Heinä–syyskuun aikana työllisten määrä 
supistui hieman, mutta työpanoksen eli tehtyjen työtuntien määrän 
kasvu jatkui. Työvoiman tarjonta eli työllisten ja työttömien työnhakijoi-
den summa kasvoi. Ainakin työn kysyntä on siis lisääntynyt.•
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Kuva 5: Täyttyneiden työpaikkojen keskimääräiset avoinnaoloajat ovat 
pidentyneet lähes kaikilla talouden toimialoilla.

Kuva 6: Alkaneiden ja loppuneiden työttömyysjaksojen väheneminen 
kuvaa liikehdinnän vähyyttä työmarkkinoilla.

Palvelualat kokonaisuutena •  |
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Logistiikka

Logistiikka-alalla nimellistä kasvua
Logistiikkayritysten liikevaihdon arvo kasvoi heinä–syyskuussa 0,1 pro-
senttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. 
Tuottajahintojen laskun myötä myös myynnin volyymi (+1,1 %) kasvoi. 
Vuonna 2014 logistiikan liikevaihto supistui 0,7 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna. Neljännellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan 
supistuvan 1,1 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja koko vuoden 
2015 aikana keskimäärin 1,0 prosenttia edellisvuotisesta. Kolmannella 
neljänneksellä myynnin volyymin ennakoidaan kasvaneen etenkin maa- 
ja rautatieliikenteessä (+3,0 %) sekä ilmaliikenteessä (+2,5 %). Ainoas-
taan posti- ja kuriiritoiminnan myynnin volyymin ennakoidaan supistu-
neen (-9,2 %). Toimialan yritysten volyymillä ja palkkasummilla mitatut 
yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana 
noin 20 prosenttia. Erot alatoimialojen välillä ovat suuria. 

Ulkomaankauppa supistui edelleen
Tullin ennakkotietojen mukaan sekä Suomen tavaraviennin (-4,0 %) että 
tavaratuonnin (-8,0 %) arvo supistuivat tammi-syyskuussa vuodenta-
kaiseen nähden. Kauppatase kääntyi syyskuussa alijäämäiseksi >

Logistiikan liikevaihto ja volyymi kasvoivat vuoden kolmannella 
neljänneksellä. Yritysten odotukset ovat yhä vaisut. Halpa öljy 
sekä heikentynyt euro ovat parantaneet hieman alan näky-
miä.

Maaliikenne, Vesiliikenne, Ilmaliikenne, Varastointi ja muu logistiikka

”Finavian lentoasemien matkustajamäärät ovat 
jatkaneet kasvuaan tänä vuonna. Tammi−syyskuun 

aikana lentoasemilla oli yhteensä 15 miljoonaa 
matkustajaa. Kolmannella vuosineljänneksellä 

matkustajamäärien kasvu kiihtyi ja nousi 3,0 % 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 

verrattuna.”
 

Kari Savolainen / Finavia Oyj, toimitusjohtaja

Kuva 7: Logistiikan yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet.
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tavaraviennin laskiessa 13 prosenttia ja tavaratuonnin 9 prosenttia. 
Viennin arvon painumista vuoden takaisesta selittää etenkin kemi-
anteollisuuden tuotteisiin vaikuttava öljyn hinnan lasku sekä Porvoon 
öljynjalostamon pitkä huoltoseisokki. Kaikkien päätoimialojen vienti oli 
kuitenkin syyskuussa alavireistä. Ainoastaan kuljetusvälineiden ja pape-
rimassan vienti kasvoivat.

Tulevaisuuden odotukset edelleen heikot
EK:n suhdannebarometrin mukaan logistiikkayritysten odotukset ovat 
säilyneet alkuvuoden tavoin pessimistisinä, joskin barometrin saldoluvut 
ovat edelleen hieman kasvaneet. Logistiikkapalvelujen näkymiä hei-
kentävät Venäjän heikko taloustilanne sekä kotimaan kaupan alamäki. 
Toisaalta öljyn halpeneminen on laskenut logistiikkayritysten kustan-
nuksia ja kohentanut talouden yleisiä kasvumahdollisuuksia. Selvää 
piristymistä ei lähikuukausille ole vielä odotettavissa. Taloustilanteen 
ja ulkomaankaupan kohentuessa odotetaan myös logistiikkapalvelujen 
kysynnän kääntyvän hitaaseen kasvuun. •

2014 IV/14 I/15 II/15 III/15 IV/15e

H Kuljetus ja varastointi -0,7 -0,3 -0,8 -1,1 0,1 -1,1

49 Maa- ja rautatieliikenne -0,3 -1,0 -2,8 -1,3 -1,1 à

50 Vesiliikenne -0,9 -0,2 3,9 4,8 5,5 à

51 Ilmaliikenne -1,7 2,3 -1,8 -5,0 0,0 à

52 Varasto- ja muut logistiikkapalvelut -0,8 -1,9 0,4 -0,2 0,5 ä

53 Posti- ja kuriiritoiminta 0,3 4,3 -1,0 -7,0 -5,0 à

Liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste kolmannelle ja viimeiselle 
neljännekselle, %

Ennustenuolien selitteet: ä kasvu kiihtyy à kasvuvauhti ei muutu æ kasvu hidastuu

Kuva 9: Yksityisen kulutuksen osuus logistiikan kysynnästä (va) ja 
työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).

Kuva 8: Logistiikan toimialojen alamäki on hieman hidastunut.

Logistiikka •  |
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Informaatio ja viestintä

Liikevaihdon kasvu hidastuu
Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 
2,3 prosenttia ja myynnin volyymi 1,0 prosenttia vuodentakaiseen näh-
den, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuonna 2014 liikevaihto kasvoi 9 
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Neljännellä neljänneksellä liike-
vaihdon ennustetaan kasvavan 0,3 prosenttia vuodentakaiseen nähden 
ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 5,8 prosenttia edellisvuoti-
sesta. Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvua on pitkään 
vauhdittanut tietojenkäsittelypalveluiden vahva kasvu. Kolmannella 
neljänneksellä kasvun kuitenkin ennakoidaan vaimentuneen 4,4 pro-
senttiin. Liikevaihdon arvo supistui vuoden kolmannella neljänneksellä 
ainoastaan kustannustoiminnassa, joka kärsii media-alan rakenteelli-
sesta murroksesta.

Tietotekniikka-alaa edustavan Teknologiateollisuuden suhdanne-
katsauksessa ennakoidaan tietojenkäsittelypalvelujen kasvun jatkuvan: 
”Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yri-
tysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuonna suurempi kuin viime 
vuonna vastaavaan aikaan.” 

Toimialan yritysten volyymillä ja palkkasummilla mitatut yksikkö-
työkustannukset ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana noin 25 > 

Liikevaihdon kasvu hidastui tietojenkäsittelypalvelujen vana-
vedessä. Kustannustoimintaa lukuun ottamatta kaikilla toimi-
aloilla kuitenkin syntyi kasvua.

Media-ala,  
Televiestintä ja Tietojenkäsittelypalvelut

”Digitaalinen murros koskee myös palveluita. Osa 
yrityksistä kasvaa taantumasta huolimatta ottamalla 

käyttöön uusia tapoja toimia. Esimerkiksi digitaaliseen 
markkinointiin ja myyntiin löytyy keinoja kaiken- 

kokoisille yrityksille. Mahdollisuuksia on kaikille, niiden 
toteutuminen on kiinni suhtautumisesta 

uudistumiseen.”
 

Timo Hiltunen / Fonecta Oy, toimitusjohtaja

10. Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi huomattavasti vuonna 2014.
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prosenttia. Erot alatoimialojen välillä ovat suuria.
Etenkin pelialalla kasvu on ollut vahvaa. Alaa edustavan Neogame-

sin mukaan vuosina 2011–2014 Suomeen syntyi 179 uutta pelialan 
yritystä. Vuonna 2014 peliala työllisti Suomessa noin 2 500 ihmistä ja 
liikevaihtoa kertyi 1,8 miljardia euroa.

Tulevaisuudenodotukset heikentyneet
Alan yritysten odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluvut 
ovat hieman laskeneet, mutta pysytelleet edelleen lievästi positiivisina. 
Kotimainen kulutuskysyntä on ollut jo pitkään heikkoa ja toimialojen 
myynti tietojenkäsittelypalveluja lukuun ottamatta vaisua. Kuluttajien 
ostovoima kasvanee tänä vuonna korkeintaan maltillisesti. Kokonaisuu-
tena informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvun ennakoi-
daan jatkuvan loppuvuonna vaimeana.•

2014 IV/14 I/15 II/15 III/15 IV/15e

J Informaatio ja viestintä 9,0 10,7 12,6 8,1 2,3 0,3

58 Kustannustoiminta -3,6 -2,7 5,5 -2,6 -5,0 ä

59 Musiikki- ja ohjelmatuotanto 2,9 1,5 6,4 9,6 3,0 ä

60 Radio- ja televisiotoiminta -1,3 -0,9 -2,5 3,5 2,5 à

61 Televiestintä -1,6 -4,9 0,7 0,0 1,0 à

62_63 Tietojen käsittelypalvelut 20,2 24,8 21,8 15,2 5,1 à

Liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste kolmannelle ja viimeiselle 
neljännekselle, %

Ennustenuolien selitteet: ä kasvu kiihtyy à kasvuvauhti ei muutu æ kasvu hidastuu

Kuva 12: Yksityisen kulutuksen osuus informaatio- ja viestintäpalvelujen kysynnästä 
(va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa)

Kuva 11: Tietojenkäsittelypalvelujen vahva kasvu on hidastunut.

Informaatio ja viestintä •  |
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Yritys- ja asiantuntijapalvelut

Liikevaihdon kasvu kiihtyi
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 6,0 
prosenttia ja myynnin volyymi 5,9 prosenttia vuodentakaiseen verrat-
tuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuonna 2014 alan liikevaihto 
kasvoi 2,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Neljännellä neljännek-
sellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 2,4 prosenttia vuodentakaiseen 
nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 4,1 prosenttia edel-
lisvuotisesta. Kolmannella neljänneksellä kasvua kertyi kaikilla alatoimi-
aloilla. Etenkin arkkitehti- ja insinööripalvelujen (+7,5 %) sekä liikkeen-
johdon palvelujen (+6,0 %) kasvu jatkui vahvana.

Toimialan yritysten volyymillä ja palkkasummilla mitatut yksikkö-
työkustannukset ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana noin 30 
prosenttia. Erot alatoimialojen välillä ovat suuria. 

Kasvun odotetaan jatkuvan
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvun ennustetaan jat-
kuvan kuluvana vuonna edellisvuotta nopeampana. Talouden yleisten 
kasvunäkymien paraneminen auttaisi vauhdittamaan alan kasvua. >

Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä. 
Kasvua kertyi kaikilla toimialoilla. Lähitulevaisuuden odotukset 
ovat varovaisen positiiviset.

Liikkeenjohdon palvelut, Mainos toiminta ja 
markkinatutkimus, Tieteelliset ja tekniset 
palvelut sekä Muut yritys- ja asiantuntija-
palvelut.

”Kansainvälistyminen luo painetta yritysten 
uudistumiselle. Toimintaympäristöä koskevan 

markkina- ja asiakasymmärryksen tarve kasvaa ja 
muuttaa muotoaan – big datasta halutaan small 

dataa, ketterästi. Markkinassa pärjäävät 
uudistuvat ja kansainväliset toimijat, jotka 

määrittelevät kasvun edellytykset.”.
 

Satu Yrjänen / TNS Gallup Oy, toimitusjohtaja

80

90

100

110

120

130

140

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Yritys- ja
asiantuntijapalvelut

Liikkeenjohdon
palvelut

Tekniset palvelut

T&k-palvelut

Markkinointi &
markkinatutkimus

2005 = 1002005 = 100

+43

+23

+19

+24

+27
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Pientä kasvua syntynee kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen 
alatoimialoilla. Arkkitehti- ja rakennussuunnittelupalvelujen kasvu 
piristynee rakennusalan parantuneiden näkymien myötä. Myös liikkeen-
johdon palveluissa voidaan kasvun olettaa säilyvän vakaana. Yritykset 
ostavat ulkoista osaamista entistä enemmän pitääkseen organisaa-
tionsa keveänä ja kulurakenteensa joustavana. Liike-elämän palvelujen 
tuottamiseen erikoistuneet yritykset tuovat talouteen lisäarvoa kehittä-
mällä muiden yritysten tuotteita ja prosesseja entistä toimivammiksi ja 
tehokkaammiksi.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen suhdannebarometrivastausten 
perusteella alan lähitulevaisuuden odotukset ovat hieman laskeneet. 
Toimialan myyntiodotusten ja luottamusindikaattorin saldoluvut ovat 
kuitenkin säilyneet positiivisina. •

2014 IV/14 I/15 II/15 III/15 IV/15e

M Ammatillinen, tieteellinen ja  
tekninen toiminta 2,2 3,1 3,6 4,4 6,0 2,4

69_70 Liikkeenjohdon palvelut 5,7 6,9 3,4 5,1 6,0 æ

71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut 1,5 5,1 6,3 7,1 7,5 æ

72 Tieteellinen t&k -14,2 -19,7 -0,1 -5,0 5,0 à

73 Mainonta ja markkinatutkimus 2,8 1,1 -1,6 0,8 1,0 à

74 Muut liike-elämän palvelut 1,9 0,5 4,4 0,6 7,0 æ

75 Eläinlääkintäpalvelut

Liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste kolmannelle ja viimeiselle 
neljännekselle, %

Ennustenuolien selitteet: ä kasvu kiihtyy à kasvuvauhti ei muutu æ kasvu hidastuu

Kuva 15: Yksityisen kulutuksen osuus yritys- ja asiantuntijapalvelujen kysyn-
nästä (va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).

Kuva 14: Liikkeenjohdon palveluissa sekä teknisissä palveluissa on tapahtunut 
vahvaa kasvua.

Yritys- ja asiantuntijapalvelut •  |
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Hallinto ja tukipalvelut

Liikevaihdossa selvää kasvua
Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvu on ollut viime vuosina 
tasaisen maltillista, mutta vuoden kolmannella neljänneksellä kasvua 
kertyi selvästi. Heinä–syyskuussa alan liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia ja 
myynnin volyymi 3,4 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan 
Paltan ennusteessa. Vuonna 2014 alan liikevaihto kasvoi 1,6 prosent-
tia edellisvuoteen verrattuna. Neljännellä neljänneksellä liikevaihdon 
ennustetaan kasvavan 1,6 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja koko 
vuoden 2015 aikana keskimäärin noin 2,3 prosenttia edellisvuotisesta. 

Kolmannella neljänneksellä kaikki alatoimialat kasvoivat sekä lii-
kevaihdolla, että myynnin volyymillä mitattuna. Matkatoimistojen ja 
matkanjärjestäjien liikevaihdon lasku pysähtyi. Merkkejä käänteestä 
parempaan ei kuitenkaan ole näkyvissä. Tähän vaikuttavat kuluttajien 
ostovoiman heikko kehitys ja epävarmuus sekä lisääntynyt omatoi-
mimatkailu. Kasvua syntyi etenkin työllistämispalveluissa (+7 %) sekä 
kiinteistön- ja maisemanhoidossa (+4,5 %). Toimialojen kasvua selittää 
yritysten kasvanut trendi keskittyä ydinliiketoimintaan sekä tarve jousta-
vammalle kulurakenteelle. >
 

Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä. 
Kasvua kertyi kaikilla toimialoilla. Myös alan odotukset ovat 
parantuneet. Matkatoimistojen liikevaihdon alamäki pysähtyi. 

Työvoiman välitys, vuokraus ja rekrytointi, Matkatoimistot ja 
matkanjärjestäjät, Vuokraus- ja leasingtoiminta, Turvallisuus-
palvelut, Kiinteistönhoito, maisemanhoito ja siivous, Hallinto- 
ja tukipalvelut liike-elämälle.

”Tämän päivän myynnissä monikanavaisuus vahvistuu 
ja digitaalisuudella on yhä tärkeämpi rooli. Vahvat 

asiakkaamme ovat kehittäneet tuotteitaan pystyäkseen 
kasvamaan haastavissa olosuhteissa. Mekin olemme 

katsoneet eteenpäin ja kehittäneet uusia palveluja 
saaden aikaan kannattavaa kasvua.”

 
Timo Salmela / Suomen Telecenter Oy, toimitusjohtaja
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Kuva 16: Hallinto- ja tukipalvelujen yksikkötyökustannukset ovat viime-
aikoina hieman laskeneet.
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Toimialan yritysten volyymillä ja palkkasummilla mitatut yksikkötyökus-
tannukset ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana noin 30 prosent-
tia. Erot alatoimialojen välillä ovat suuria. 

Tulevaisuudenodotukset parantuneet
Hallinto- ja tukipalvelujen odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin 
saldoluku on jatkanut paranemista vuoden kolmannen neljänneksen 
aikana. Myös alan myyntiodotukset ovat positiiviset. Kokonaisuutena 
hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan 
myös ensi vuonna. Kasvua voidaan olettaa syntyvän etenkin, jos yleinen 
taloustilanne kohenee. •

2014 I/14 I/15 II/15 III/15 IV/15e

N Hallinto- ja tuki palvelutoiminta 1,6 2,4 1,6 2,4 4,3 1,3

77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 5,3 7,1 -1,7 -1,1 4,0 à

78 Työnvälityspalvelut 4,4 4,4 4,3 6,4 7,0 æ

79 Matkatoimistot ja matkanjärj. -5,6 -6,0 -8,1 -4,7 1,0 à

80 Turvallisuuspalvelut 0,0 3,7 4,3 4,1 4,0 à

81 Kiinteistöpalvelut 1,0 1,5 5,4 4,3 4,5 à

82 Muut hallinto- ja tukipalvelut 4,1 6,3 5,9 2,2 4,0 à

Liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste kolmannelle ja viimeiselle 
neljännekselle, %

Ennustenuolien selitteet: ä kasvu kiihtyy à kasvuvauhti ei muutu æ kasvu hidastuu

Kuva 18: Yksityisen kulutuksen osuus hallinto- ja tukipalvelujen kysynnästä 
(va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).

Kuva 17: Liikevaihdon toimialoittainen kehitys hallinto- ja tukipalveluissa.
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Viihde ja virkistys

Liikevaihdon kasvu jatkui
Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon arvo kasvoi heinä–syyskuus-
sa 1,7 prosenttia ja myynnin volyymi 2,1 prosenttia vuodentakaiseen 
nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuonna 2014 toimialan 
liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Neljännellä 
neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 3,5 prosenttia vuo-
dentakaiseen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 4,9 
prosenttia edellisvuotisesta. 

Toimialan yritysten yhteenlaskettu kannattavuus ja yksikkötyökus-
tannuksilla mitattu kilpailukyky ovat 2000 luvulla heikentyneet huo-
mattavasti. Vuoden 2000 tasoon verrattuna kannattavuus on pudonnut 
kolmanneksella ja yksikkötyökustannukset nousseet 43 prosenttia.

Harrastuksiin käytetään enemmän aikaa ja rahaa
Vapaa-aikaan käytetty aika on viime vuosikymmeninä lisääntynyt 
Suomessa. Etenkin urheilu- ja vapaa-ajan harrastuksiin sekä television-
katseluun käytetty aika on 2000-luvulla lisääntynyt. Trendi näkyy myös 
kulutuksessa. Rahaa käytetään entistä enemmän esimerkiksi maksulli-
siin televisiopalveluihin sekä vapaa-ajan harrastuksiin. Kehitys näkyy >

Liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä maltil-
lisesti. Vapaa-ajan palveluihin käytetty aika ja rahasumma on 
viime vuosikymmeninä kasvanut.

Kulttuuri- ja viihdetoiminta, Kulttuurilaitosten toiminta,  
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut, Urheilutoiminta, huvi-  
ja virkistyspalvelut.

”Liikuntapalveluiden tarjonta kasvaa. Alan kasvu 
pohjaa vahvasti yleiseen liikunnan suosion kasvuun 

suomalaisten arjessa. Hyvinvoinnin merkitys 
yhteiskunnan tulevaisuuteen lisääntyy väestön 

ikääntymisen myötä.  Nyt on saatavilla 
laadukkaita liikuntapalveluita niin hinta- 

kuin palveluhakuisillekin.”
 

Anne Ketonen / SATS Elixia, Country Manager
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Kuva 19: Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon kasvu jatkui myös 
vuoden kolmannella neljänneksellä.
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toimialan liikevaihdon ja yritysten lukumäärän kasvussa. 
Ripeintä kasvu on ollut liikuntapalveluja tarjoavilla toimialoilla. Toi-

mialan yrityskannasta suurin työllistäjä on urheilu-, huvi- ja virkistys-
palvelut. Liikevaihtoa tuottavat eniten rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut. 
Uusia yrityksiä viihde- ja virkistyspalveluihin on viime aikoina syntynyt 
yli tuhat vuodessa.•

2014 I/15 II/15 III/15 IV/15 I/16

Liikevaihto 3,9 2,8 6,9 6,9 1,7 3,5

Hinnat 3,6 2,6 0,6 0,3 -0,4

Tuotanto 0,3 0,2 6,3 6,6 2,0

Liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste kolmannelle ja viimeiselle 
neljännekselle, %

Ennustenuolien selitteet: ä kasvu kiihtyy à kasvuvauhti ei muutu æ kasvu hidastuu

Kuva 21: Urheilu- ja vapaa-ajanharrastuksiin sekä television katseluun käyte-
tään enemmän aikaa ja rahaa kuin aiemmin.

Kuva 20: Yksityisen kulutuksen osuus Viihde- ja virkistyspalvelujen 
kysynnästä (va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).

Viihde ja virkistys •  |
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Kulutuksen osuus välituotekysynnästä
Kulutuksen osuus kysynnästä Omat työvoimakust.

Alihankinnan työvoimakust.

Kysyntä Kustannukset
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Muut palvelut

Teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalvelut kasvavat
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus-, huolto- ja asennuspal-
velujen liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä vahvasti 
edellisvuoteen nähden (+11,7 %). Samaan aikaan kotitaloustavaroiden 
korjauspalvelujen liikevaihto jatkoi supistumistaan (-2,0 %), ennakoidaan 
Paltan ennusteessa. 

Järjestöjen toiminnan liikevaihto supistui kolmannella neljänneksellä 
1,0 prosenttia. Vuonna 2014 laskua kertyi 3,2 prosenttia sitä edeltä-
vään vuoteen verrattuna. Laskua selittää osittain järjestöille myönnet-
tyjen avustusten väheneminen. Kuntien sopeuttaessa menojaan on jär-
jestöjen toiminta-avustuksia karsittu tai niistä jopa kokonaan luovuttu. >

Yksityiset palvelutoimialat ovat työintensiivisiä 
Yksityisten palvelujen tuotantokustannuksista merkittävä osa tulee 
omista (24 %) ja alihankinnan (10 %) työvoimakustannuksista. Yksityis-
ten palvelujen kysyntä on myös hyvin kulutusvetoista. Vuoden 2012 
pano-tuotos-tilinpidon mukaan yksityinen kulutuskysyntä kattoi 46 % >

Teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalvelujen liikevaihto 
kasvoi edelleen vahvasti. Tietojenkäsittelypalvelujen lisäksi 
yksityisiä palvelutoimialoja kasvattavat liikkeenjohdon palvelut 
sekä tekniset palvelut.

Palvelut sektoreittain, Kiinteistöala, Huolto- ja kunnossapito, Järjestöt 
ja Muu palvelutoiminta.

”Kun muilla aloilla menee huonommin ja tulee tarve 
vähentää resursseja, siirtyvät työt usein palvelu-

yrityksille. Toisaalta raaka-ainepaperin myynti laskee 
 Suomessa tänä vuonna arviolta yli 10 %. Palvelu- 

tuotantoa tarvitaan, tekemistä rajoittavat 
vain periaatteet saavutetuista eduista”

 
Jaakko Hirvonen / Grano Oy, toimitusjohtaja
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Kuva 22: Kiinteistöalan, huollon- ja kunnossapidon sekä muiden palvelujen 
liikevaihdon kehitys.

Muut palvelut ›  |
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yksityisten palvelutoimialojen kokonaiskysynnästä. Alkutuotannon ja 
tehdasteollisuuden kysynnän ja kustannusten rakenne poikkeaa palve-
lutoimialoista merkittävästi. Teollisuudessa pääomakannan kustannuk-
silla ja vientikysynnällä on palvelualoja suurempi merkitys.

Kasvu jakautui aiempaa tasaisemmin
Yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) liikevaihto kasvoi vuoden 
kolmannella neljänneksellä 2,6 prosenttia, ennakoidaan Paltan en-
nusteessa. Viime vuonna kasvua kertyi 2,9 prosenttia edellisvuoteen 
nähden. Koko vuoden 2015 aikana liikevaihdon ennakoidaan kasva-
van 2,4 prosenttia. Eniten kasvua vauhditti tietojenkäsittelypalvelujen 
liikevaihdon kasvu, mutta myös tekniset palvelut sekä liikkeenjohdon 
palvelut vauhdittivat yksityisten palvelutoimialojen kasvua. Kasvua vas-
taavasti hidasti erityisesti logistiikan toimialojen ja kustannustoiminnan 
liikevaihdon alamäki. Yhteensä 25 kaksinumerotason toimialaa kasvatti 
liikevaihtoaan kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto supistui viidellä 
toimialalla. •

2014 IV/14 I/15 II/15 III/15 IV/15e

33 Koneiden huolto ja korjaus 2,0 6,2 5,2 12,2 11,7 à

68 Kiinteistöala 5,3 6,8 0,8 -0,1 3,0 ä

S Muu palvelutoiminta 1,2 0,4 -1,1 0,1 1,0 ä

94 Järjestöjen toiminta -3,4 -4,5 -6,0 -2,0 -1,0 ä

95 Kotitaloustavaroiden ym. korjaus 3,0 0,0 -8,8 -2,5 -2,0 ä

96 Muut henkilökohtaiset palvelut 2,1 2,3 2,7 1,5 2,3 ä

Liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste kolmannelle ja viimeiselle 
neljännekselle, %

Ennustenuolien selitteet: ä kasvu kiihtyy à kasvuvauhti ei muutu æ kasvu hidastuu

Kuva 21: Toimialojen kontribuutiot yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon 
(+2,6 %) kasvuun vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.

Kuva 23: Yksityisen kulutuksen osuus talouden päätoimialojen kysynnästä (va) ja 
työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).

77 Vuokraus-
74 Muut liik
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L Kiinteistö
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62 Tietojenk

-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6
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Negetiiviset Positiiviset
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7 %

9 %
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Kulutuksen osuus välituotekysynnästä
Kulutuksen osuus kysynnästä Omat työvoimakust.

Alihankinnan työvoimakust.

Muut palvelut •
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Kuva 27: Liikevaihdon kehitys eri palvelutoimialoilla.

Kuva 28: Liikevaihdon arvo ja henkilöstön määrä eri palvelualojen 
yrityksissä vuonna 2014.
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Kuva 25: Viime vuosien merkittävimmät tapahtumat maailmantaloudessa. 

Kuva 26: Palvelualoihin eniten vaikuttaneet talouden käänteet.

Viime aikojen tapahtumat ja käänteet

Viime aikojen tapahtumat ja käänteet •  |
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Ennustekehikko ja lähteet
PALTAn ennustekehikko ja  
tausta-aineisto
Toimialoittaiset liikevaihtoennusteet pohjau-
tuvat ekonometrisen monimuuttujamallin 
tuloksiin yhdistettynä asiantuntija-arvioihin. 
Liikevaihdon kehitystä selittävinä muuttuji-
na käytetään toimialoittain merkityksellisiä 
makrotalouden indikaattoreita sekä enna-
koivia yrityskyselyitä. Lisäksi hyödynnetään 
talouden rakenteita kuvaavaa panos-tuotos 
-tilinpitoa. Ennusteiden tarkkuus paranee 
karkeinta toimialatasoa kohti. Vuodesta 2013 
alkaen mitattuna ennustevirheiden keskiarvo 
ja mediaani ovat -0,1 %. 

Suhdannekatsauksen tausta-aineistona 
käytetään muun muassa Tilastokeskuksen 
yritysrekisterin, liiketoiminnan kuukausiku-
vaajien, kansantalouden tilinpidon, tuotannon 
suhdannekuvaajan, tuottaja- ja kuluttaja-
hintaindeksien sekä työvoimatutkimuksen 
tietoja. Ennakoivina indikaattoreina käytetään 
muun muassa EK:n ja Euroopan komission 
suhdannebarometriaineistoa sekä kuluttaja-
barometrin tietoja.

Lähteet
Kuva 1: EUROFRAME, Eurostat / Quaterly 
National Accounts

Kuva 2: Euroopan komissio / Luottamusin-
dikaattorit (painotettu BKT-osuuksilla)

Kuva 3: : Tilastokeskus / Neljännesvuosi-
tilinpito

Kuva 4:Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja, Palvelujen tuottajahintaindeksi, 
EK / Palvelujen luottamusindikaattori

Kuva 5: TEM / Työnvälitystilastot

Kuva 6: TEM / Työnvälitystilastot

Kuva 7: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja, Palkkasummakuvaaja, Palvelujen 
tuottajahintaindeksi

Kuva 8: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 9: Tilastokeskus / Kansantalouden 
tilinpito, Panos-tuotos tilinpito

Kuva 10: Tilastokeskus / Palvelujen 
liikevaihtokuvaaja, Palkkasummakuvaaja, 
Palvelujen tuottajahintaindeksi

Kuva 11: Tilastokeskus / Palvelujen liike-
vaihtokuvaaja

Kuva 12: Tilastokeskus / Kansantalouden 
tilinpito, Panos-tuotos tilinpito

Kuva 13: Tilastokeskus / Palvelujen 
liikevaihtokuvaaja, Palkkasummakuvaaja, 
Palvelujen tuottajahintaindeksi

Kuva 14: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 15: Tilastokeskus / Kansantalouden 
tilinpito, Panos-tuotos tilinpito

Kuva 16: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja, palkkasummakuvaaja, Palvelujen 
tuottajahintaindeksi,

Kuva 17: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 18: Tilastokeskus / Kansantalouden 
tilinpito, Panos-tuotos tilinpito

Kuva 19: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 20: Tilastokeskus / Kansantalouden 
tilinpito, Panos-tuotos tilinpito

Kuva 21: Tilastokeskus / Ajankäyttötutkimus, 
Kotitalouksien kulutus

Kuva 22: Tilastokeskus / Teollisuuden liike-
vaihtokuvaaja, Palvelujen liikevaihtokuvaaja

Kuva 23: Tilastokeskus / Kansantalouden 
tilinpito, Panos-tuotos tilinpito

Kuva 24: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja ja Paltan ennuste 

Kuva 25: Tilastokeskus / Neljännesvuositilin-
pito, ennakkotiedot ja muut lähteet

Kuva 26: Tilastokeskus / Neljännesvuositilin-
pito, ennakkotiedot, Paltan ennuste ja muut 
lähteet

Kuva 27: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 28: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja, Yritysten rakenne- ja tilinpäätös-
tilasto

Taulukko 1: Tilatokeskus / Neljännesvuosi-
tilinpito, maksutase palkkasummakuvaaja, 
kuluttajahintaindeksi, työvoimatutkimus, 
Tullihallitus / tavaroiden ulkomaankauppati-
lasto ja ennakkotiedot

Taulukko 2-7: Tilastokeskus / Palvelujen 
liikevaihtokuvaaja ja Paltan ennuste

Ennustekehikko ja lähteet •  |



Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Eteläranta 10, PL 62, 00131 Helsinki

Vaihde 020 595 5000
www.palta.fi/ | info@palta.fi | Twitter: @PALTAry


