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Kun palvelualat menestyvät, 
Suomi menestyy

Palvelualojen merkitys taloudellemme on läpi 
2000-luvun kasvanut ratkaisevasti. Palvelualojen 
kenttä on laaja ja koskettaa jokaista suomalaista. 

Palveluita ovat muun muassa liikenne- ja logistiikkapalve-
lut, tekniset palvelut, viihde, digitaaliset palvelut, media-  
ja viestintäalat, vartiointi, konsultointi, kulttuuri ja urheilu.

Elämme maailmassa, jossa palveluiden merkitys tulevai-
suudessa korostuu entisestään. Palvelualoilla luodaan 
ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja varmistetaan myös 
kotimaassa niin huoltovarmuus kuin yritysten ja ihmisten 
arjen sujuvuus.

Suomi on monessa maailman huippua, 
mutta pystymme vielä parempaan. 
Pitämällä huolta uudistuvista palveluista 
varmistamme, että Suomi on tuleville 
sukupolville entistä parempi maa.  
Se on palvelus Suomelle.

koko yksityisestä 
sektorista

on palveluvientiä

Suomen BKT:stä

52 %

30 %

41 %

”

Palvelut työllistävät

Suomen viennin  
arvosta

Palvelut tuottavat
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Palvelut luovat 
kestävää kasvua

Vuonna 2020  
palveluiden osuus oli  

48 % 

€

Kasvuratkaisu 1:  
Palveluille kannustava 
kasvuympäristö

Suomi menestyy palveluiden avulla. Epävarmassa maail-
massa Suomen tulee luoda palvelualoille vakaa kasvuym-
päristö ja minimoida politiikkariskit. Näin varmistamme, 
että Suomi on houkutteleva valinta kansainväliselle pää-
omalle, sijoittajille, osaajille ja uudistuville yrityksille.

Kilpailemme yhä useammin globaalisti yritysten inves-
toinneista ja kansainvälisistä osaajista. Siksi palvelualojen 
työpaikkojen ja innovaatioiden syntyminen Suomeen edel-
lyttää kannustavaa kasvuympäristöä.

Kärkitavoitteet:

Vauhdikkaampi kasvu 
Lisätään TKI-panostuksia: nostetaan t&k-menojen osuus  
neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä ja kehite-
tään investointikannustimia tukemaan yritysten digiloikkaa

Korkeampi työllisyys 
Lisätään työnteon kannustimia mm. ansiotuloverotusta  
keventämällä ja madalletaan työllistymisen kynnystä  
kannustinloukkuja purkamalla

Kilpailukykyinen logistiikka 
Huolehditaan liikenteen päästövähennystavoitteiden  
saavuttamisesta ilman kustannuksia kasvattavia kansallisia 
erillistoimia

Toimiva työrauhajärjestelmä 
Käynnistetään työrauhajärjestelmän kokonaisuudistus

Palvelualat  
tuottavat  

41 %  
Suomen  
BKT:stä

koko yhteisöveron 
nettokertymästä
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Kasvuratkaisu 2:  
Palvelut tarvitsevat  
ihmisiä

Palvelualat työllistävät: lähes viidesosa suomalaisista te-
kee päivittäin työtä tuottaakseen palveluita niin suomalai-
sille ihmisille ja yrityksille kuin vientiin ulkomaille. Ihmiset  
ja osaaminen varmistavat palvelualojen tulevaisuuden. 

Työvoiman määrän vähentyessä on tärkeää, että jokaisel-
le Suomessa asuvalle on kaikissa tilanteissa kannattavaa 
tehdä työtä tai yrittää. Suomen on oltava houkutteleva 
maa myös ulkomaalaisille osaajille työn perässä muutta-
miseen, yrityksen perustamiseen tai sijoittamiseen.

Kärkitavoitteet:

Osaaminen kasvuun 
Luodaan yrityksille paremmat kannusteet työntekijöiden 
kouluttamiseen ja tuetaan oppi- ja koulutussopimusten  
lisäämistä työpaikoilla

Liikkuvampi työvoima 
Kannustetaan työvoimaa alueelliseen liikkuvuuteen  
Suomen sisällä niin kansainvälisten osaajien kuin  
suomalaisten osalta

Sujuvampi maahanmuutto 
Edistetään työperäistä maahanmuuttoa mm. sujuvoittamalla 
lupaprosessia ja luopumalla saatavuusharkinnasta

 

 

 

Uudet työpaikat 
syntyvät palvelualoille

52 %  
yksityisen sektorin 

työpaikoista

330 000 
uutta työpaikkaa 

2000-luvulla

Yli miljoona palvelualoilla 
työskentelevää ihmistä.
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Palvelukauppa on kasvanut 
maailmalla tavarakauppaa 

nopeammin jo 10 vuotta

72 snt 
palveluviennin 

eurosta

56 snt 
tavaraviennin 

eurosta

Suomeen jää:

Kasvuratkaisu 3:  
Tuottavuus kasvuun 
digitalisaatiolla

Digitalisaatio on laajentanut palveluiden markkinat 
maailman laajuisiksi. Kriisit ovat vauhdittaneet palvelu-
markkinoita entisestään ja kilpailu globaaleilla markkinoilla 
on kiristynyt.

Suomalaisella osaamisella, luovuudella ja innovaatioilla  
on valtava kasvupotentiaali maailmalla. Se on osattava 
hyödyntää.

Suomi elää viennistä ja yhä useammin palveluviennistä. 
Viennin monipuolistaminen ja tuottavuuden parantaminen 
vahvistavat hyvinvointimme taloudellista perustaa. 

Kärkitavoitteet:

Kannustimia digikehitykseen 
Vauhditetaan digitalisaatiokehitystä uusilla kannustimilla, 
mm. laajentamalla t&k-verohuojennusta

Toimivat julkiset digipalvelut 
Käynnistetään ohjelma digitaalisten viranomaispalvelujen 
kehittämiseksi, tavoitteina korkea automaatioaste, avoimet 
tietorajapinnat ja julkisten toimijoiden parempi keskinäinen 
yhteistyö

Markkinaehtoisuus kunniaan 
Edistetään liikenteen ja logistiikan dataekosysteemiä sekä 
kiinteää ja langatonta laajakaistaverkkoa tasapuolisesti ja 
markkinaehtoisesti

1/3 
Suomen  

viennistä

€€ €€
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Kasvuratkaisu 4:  
Puhtaampi ympäristö  
palveluilla

Palvelut ovat ilmastoteko. Palvelualat luovat ratkaisuja  
ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi ja luonnonva-
rojen säästämiseksi. Muihin toimialoihin verrattuna pal-
velualat tuottavat moninkertaisen hyvinvoinnin syntyviin 
päästöihin nähden.

Palvelut ovat vahva kumppani esimerkiksi teollisuudelle 
ja rakentamiselle niiden etsiessä ilmastoystävällisempiä 
tuotanto- ja toimintatapoja.

Kärkitavoitteet:

Hiilikädenjälki johtoasemaan 
Selvitetään palvelujen hiilikädenjälki hallituskauden alussa 
ja asetetaan sille konkreettinen kasvutavoite

Investointituet vihreille palveluille 
Ulotetaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät investointi-
kannustimet tasapuolisesti myös palveluille

Puhtaampia kuljetuksia 
Jatketaan henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen hankinta-
tukia sekä tuetaan vaihtoehtoisten polttoaineiden valta-
kunnallisen jakeluverkon ja sähköautojen latausverkoston 
rakentamista

Palvelualat luovat 
arvoa vähin päästöin

Palveluilla on kasvava 
hiilikädenjälki eli positiivinen 

ilmastovaikutus

Liikenteessä ja logistiikassa -55 % 
päästövähennyspotentiaali 2030 

mennessä

Suomen kokonaistuotannosta  
yli 40 % tulee palveluista, mutta 

päästöistä vain viidennes

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2
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Ota meihin yhteyttä

Johto:
Tuomas Aarto, 
toimitusjohtaja, 040 152 0073, @TuomasAarto

Martti Pykäri, 
pääekonomisti, 044 363 9353, @MPykari 

Tatu Rauhamäki, 
johtaja, elinkeinopolitiikka, 050 521 2907, @TatuRauhamaki

Heidi Sabanadesan (1.12.2022 alkaen),  
johtaja, viestintä ja vastuullisuus, 040 643 4355, @sabanheidi 

Anna Storm (30.11.2022 asti), 
johtaja, viestintä, vastuullisuus ja kehitys, 050 557 6419,  
@AnnaStormy

Minna Ääri, 
johtaja, työmarkkinat, 040 559 0833, @AariMinna

Asiantuntijamme eri osa-alueilla: 
Digitalisaatio ja innovaatiot  
Jari Konttinen, johtava asiantuntija, 040 575 2081,  @jarikonttinen

Koulutus, osaaminen ja työhon johtava maahanmuutto  
Milka Kortet, johtava asiantuntija, 050 569 7856, @KortetMilka

Liikenne ja logistiikka  
Petri Laitinen, toimialapäällikkö, 040 588 1071, @petri_laitinen

Ilmasto ja kestävä kehitys  
Mikko Paloneva, asiantuntija, 045 102 0160, @MPaloneva 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@palta.fi.

Palvelualojen työnantajat Palta  
– palveluiden puolesta

Palta on palveluyrityksiä edustava 
vaikuttajaorganisaatio. Edistämme 
palvelualojen kasvua ja kilpailukykyä 
vahvistamalla yritysten toimintaedellytyksiä 
sekä toimimme aktiivisena palveluiden 
puolestapuhujana. Edustamme noin 2000 
palvelualoilla toimivaa jäsentämme ja 
olemme EK:n suurimpia jäsenliittoja.  

palta.fi 



Pitämällä huolta 
uudistuvista palveluista 
teemme palveluksen 
Suomelle
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