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Nyt pinnalla

1. Ostovoima vs. leikkaukset
Palkkasumman hienoinen kasvu ja nollainflaatio tukevat ostovoimaa, 
johon asuntolainojen lyhennysvapaiden kasvanut käyttö tuo myös 
hetkellistä lisätukea. 

2. Euroopan keskuspankin tukiostot
Poikkeuksellisen kevyt rahapolitiikka tukee jonkin verran Euroopan 
kasvua, mikä taas tukee hienoisesti Suomen vientikysyntää. 

3. Halvempi öljy tukee kasvua 
Öljyn hinta putosi syksyllä 2014, ja on nyt noin 40 prosenttia alle viime 
vuoden tason. Käytännössä halpa öljy on tulonsiirto öljyntuottajamail-
ta öljyn käyttäjille ja tukee talouskasvua.

4. Valuuttakurssivaihtelut vaikuttavat eri suuntiin
Euro on heikentynyt suhteessa dollariin, mutta vahvistunut Suomen 
viennin kannalta epäsuotuisasti suhteessa ruplaan ja Ruotsin kruu-
nuun. Merkittävimmät vaikutukset tulevat epäsuorasti, kun muiden 
euromaiden vienti vauhdittuu.

5. Riskejä Kiinan rahoitusmarkkinoilla 
Talouskasvun hidastuminen kasvattaa jossain määrin Kiinan rahoitus-
markkinoiden riskejä. Toistaiseksi markkinat ovat pysyneet rauhallise-
na, mutta ajatuskin Kiinan taantumasta aiheuttaa puistatuksia. 

Arvo Mrd, € Muutos edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
2014* 2014* 2015e 2016e 2017e 2010-14 2015-19e

    Bkt markkinahintaan 204,0 -0,1 0,5 1,6 1,8 0,5 1,5
    Tuonti 76,9 -1,4 0,2 2,4 2,3 2,2 2,3

– tavarat 54,9 1,0 1,1 2,6 2,2 3,2 2,5
– palvelut 22,0 -7,1 -1,9 1,9 2,7 -0,1 1,6

    Vienti 76,0 -0,4 1,0 3,3 3,1 1,6 2,9
    – tavarat 55,6 1,1 1,5 4,0 3,3 2,5 3,2

– palvelut 20,5 -4,0 -0,4 1,4 2,5 -0,5 1,9
Investoinnit 40,8 -5,1 -1,4 2,2 2,5 -1,5 1,9

    – yksityiset 32,3 -6,5 -1,7 2,7 3,0 -2,3 2,1
– julkiset 8,5 0,6 -0,5 0,5 0,6 1,7 0,8
Kulutus 163,7 -0,1 0,4 1,0 1,2 0,8 1,1

    – yksityinen 112,7 -0,2 0,6 1,3 1,6 1,1 1,4
– julkinen 51,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3
Arvonlisäys 175,6 0,0 0,5 1,7 2,0 0,3 1,7

     – koko teollisuus 34,7 -1,3 1,1 2,4 2,5 -1,1 2,4
     – rakentaminen 10,9 -3,6 -1,8 1,7 2,0 -0,2 1,5
     – kauppa 17,2 -0,4 -0,2 1,6 1,8 1,0 1,4
     – palvelut (pl.   
         kauppa) 107,9 0,8 0,4 1,1 1,3 0,6 1,1
          – yksityiset palvelut 71,3 1,8 0,8 2,0 2,2 1,2 1,9
          – julkiset palvelut 36,6 -0,9 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,5

Näkymät ETLAn ennusteessa
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Sisällys

Palvelualojen työnantajat PALTA on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. 
PALTAlla on 1 700 yritys- ja yhteisöjäsentä, jotka yhteensä työllistävät Suomessa noin 150 000 
palkansaajaa. Lisäksi PALTA vastaa työmarkkinatoiminnasta finanssialalla, joka työllistää noin  
40 000 palkansaajaa. PALTA on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palvelu- 
jen suhdannekehitystä. Raportissa ei ole analysoitu kaupan, majoitus- 
ja ravitsemispalveluiden tai koulutus- ja terveydenhoitopalvelujen 
kehitystä. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 19.5.2015 tilantee-
seen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. 
Seuraavat katsaukset julkaistaan 18.8 ja 19.11.2015.

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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Uudistuminen vie aikansa
Suomessa on totuttu ajatukseen, että taantumasta noustaan viennin 
vetämänä ja entistä korkeammalle. Suomen tavaravienti on kuitenkin 
alisuorittanut jo vuosia suhteessa maailmantalouden kasvuun. Suo-
mi on siis menettänyt maailmankaupan markkinaosuuksiaan. Näistä 
lähtökohdista viennistä ei yksinään ole ollut talouden veturiksi. Vien-
nin kaipaaman kilpailukyvyn palauttaminen äkillisillä toimilla, kuten 
palkka-alella, lamauttaisi muun kansantalouden. Maailman tuotanto-
rakenteet ovat murroksessa. Perinteiset teollisuusmaat eivät ole enää 
teollisuusmaita, joten teollisuustuotteiden kysyntä niissä on vaisua. 
Vientiyritykset kyllä uudistuvat ja reagoivat kysyntärakenteen muutok-
siin, mutta se vie aikaa.

Eurooppa kasvaa taas 
EU:ssa kuluttajien odotukset työllisyyskehityksen suhteen ovat vah-
vemmat kuin aikoihin. Usko oman kotitalouden näkymien paranemi-
seen on lähes finanssikriisiä edeltäneellä tasolla. Unionissa oli ensim-
mäisellä neljänneksellä lähes kaksi miljoonaa työtöntä vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Työllisyyden odotetaan lähiaikoinakin kasvavan 
lähes kaikissa EU-maissa. Hyvä työllisyyskehitys on omiaan tukemaan 
tulevaisuudenuskoa ja kulutusta. Unionin BKT kasvoi ensimmäisellä 

Stagnaatio on jatkunut jo kolmatta vuotta. Kuluttajien luot-
tamus talouteen on parantunut. Euroopan talouskasvu on 
hieman vahvistunut.

Suomi ja maailmantalous

Suomen ja maailmantalous >  |
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1. Suomen vientimarkkinan positiivinen kehitys ei ole riittänyt vetämään 
Suomen vientiä kasvuun. 

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

BKT (nelj.vuosimuutos) -0,1 0,2 0,1 -0,2 -0,1 
BKT (vuosimuutos) -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,1 
Tavaravienti (vuosim.) -0,2 3,0 1,8 -1,4 -3,0 
Palveluvienti (vuosim.) -6,6 -8,5 -7,3 -4,5 -0,2 

Ostovoima (vuosim.) -0,5 -0,4 -0,7 0,2 1,8 
Työttömyysaste, % 8,7 8,5 8,6 9,0 9,3
Työlliset (vuosim.) -0,4 -0,7 -0,1 -0,2 -0,1 

Talouden perustunnusluvut %
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neljänneksellä 1,4 prosenttia vuodentakaiseen nähden. Euroframe 
ennakoi kasvun toisella neljänneksellä jopa hieman kiihtyvän.

Suomessa luottamus talouteen palaa hiljalleen 
Suomessa BKT:n ennakkotiedot osoittivat ensimmäisellä neljännek-
sellä taas pientä miinusta ja viennin volyymi supistui jälleen. Talou-
desta kuuluu kuitenkin myös positiivisia uutisia. Kuluttajien luottamus 
omaan sekä Suomen talouteen on vuodenvaihteen jälkeen parantu-
nut. Työllisyysodotuksetkaan eivät ole enää yhtä pessimistiset. Koko 
talouden palkkasumman kasvu parantaa nollainflaation ansiosta suo-
raan kuluttajien ostovoimaa. Lisäksi asuntolainojen lyhennysvapaiden 
lisääntynyt käyttö tukee kulutusta hetkellisesti. Ostovoiman kasvua 
toisaalta hillitsee tuloveroasteiden lievä kiristyminen.

Laaja-alaista kasvua, kiitos! 
Yritysten on jatkossakin kilpailtava kasvavilla markkinoilla, jotta ne hyö-
tyvät maailmantalouden kasvusta. Menestys vaatii kilpailukykyä ja kan-
sainvälistymistä. Ennen kaikkea on hyödynnettävä digitalisaatiota. Se 
mahdollistaa tuottavuuden kasvattamisen läpi yhteiskunnan ja tarjoaa 
palvelualoille vastaavat kasvumahdollisuudet kuin automaatio aikoi-
naan teollisuustuotannolle. Viennin kasvu takeltelee, mutta näkymät 
ovat hitaasti parantuneet. Yksityisen kulutuksen virkoaminen mahdol-
listaa työllisyyskasvun, joka tukee talouden luottamusta. Ensimmäisiä 
merkkejä teollisuudenkin investointien virkoamisesta on jo ilmassa. 
Ellei uusia takaiskuja ilmene, olisi Suomi siis pääsemässä kasvuun. Va-
kaa kasvu vaatii kuitenkin sekä viennin, kulutuksen, että investointien 
kasvua. Laaja-alaista kasvua on tuettava toimialarajat ylittävällä elin-
keinopolitiikalla sekä työllisyyttä tukevilla työmarkkinauudistuksilla.•

Suomen ja maailman talous •  |
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2. Yksityisen sektorin kysyntäerien trendien kehitys.

3. Koko talouden palkkasumman kasvu ensimmäisellä neljänneksellä on 
positiivinen uutinen. Nollainflaation ansiosta palkansaajien ostovoima nousi 1,8 
prosenttia.
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Palvelualat kokonaisuutena

Liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan
Yksityisten palvelutoimialojen¹ liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 
4,1 prosenttia ja myynnin volyymi noin neljä prosenttia vuodentakai-
seen nähden, ennakoidaan PALTAn ennusteessa. Toisella neljänneksellä 
liikevaihdon ennustetaan kasvavan 3,3 prosenttia vuodentakaiseen 
nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin noin 3,5 prosenttia 
edellisvuotisesta.

Palvelujen työllisten määrän arvioidaan notkahduksen jälkeen 
kääntyneen taas pieneen kasvuun. Vuoden 2014 aikana yksityisten 
palvelutoimialojen työllisten määrän arvioidaan lisääntyneen noin 
prosentin edellisvuotiseen nähden. Merkittävä osa työllisyyskasvusta 
syntyy yrittäjyyden lisääntymisen kautta. Kokonaisuutena liikevaihdon 
kasvu on Suomessa keskittynyt pk-yrityksiin, ja sama suuntaus näkyy 
myös palvelualoilla.

Yritysten odotukset yhä vaimealla tasolla 
Palvelualojen odotuksia kotimaassa kuvaavat luottamusindikaattorit 
ovat jo kaksi vuotta pysyneet saldoluvun nolla tuntumassa.  
Yritykset eivät siis odota lähikuukausilta kovin voimakasta kasvua.  >  

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi ensimmäi-
sellä neljänneksellä. Liikevaihdon kasvun ennakoidaan jat-
kuvan toisella neljänneksellä. Työllisyyden kasvu kampeaisi 
Suomen stagnaatiosta.

1) Yksityiset palvelut ilman kaupanaloja.
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4. Kokonaisuutena palveluyritysten myynnin volyymi on kääntynyt kas-
vuun heikoista tulevaisuudenodotuksista huolimatta.

Palvelualat kokonaisuutena >  |

”Talouden alavireinen kehitys on jatkunut niin pitkään, 
että siitä on tulossa uusi normi. Edellytykset suunnan 

kääntämiseksi kasvuun on olemassa, mutta talous kaipaa 
kipeästi rohkeita uudistuksia niin työmarkkinoilla kuin 

julkisella sektorillakin.”
 

Veli-Matti Mattila /  
PALTA ry, puheenjohtaja ja Elisa Oyj, toimitusjohtaja
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Toisaalta myyntiodotuksia kuvaavan indikaattorin saldoluvut ovat koko 
ajan pysyneet hieman plussan puolella ja vuodenvaihteen notkahduk-
sen jälkeen jopa hieman kohonneet. 

Suurimpana kasvun esteenä nähdään yhä riittämätön kysyntä. 
Kuluttajien luottamuksen ja käytettävissä olevien tulojen pieni kasvu 
lupailevat hienoista kohennusta kuluttajapalvelujen kysyntään. Lii-
ke-elämän palveluissa markkinatilanne säilyy yhä haastavana.

Työmarkkinauudistuksilla edesautettaisiin talouskasvua 
Suomessa oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 350 000 
työtöntä työnhakijaa, joista 200 000 vaikeammin työllistettäviä raken-
netyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on finanssikriisin jälkeen 
yli kaksinkertaistunut. Ensimmäisen neljänneksen aikana työvoima-
toimistoissa oli tarjolla keskimäärin 97 000 avointa työpaikkaa. Niistä 
reilu kolmannes oli yli vuoden työsuhteisiin. Uusia avoimia työpaikkoja 
työvoimatoimistoihin ilmoitettiin 160 000, niistä yli vuoden työsuhtei-
siin 60 000. Suomen työvoima on pahasti vajaakäytössä. Lisäksi avoin-
ten työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaaminen on vuosi vuodelta 
heikentynyt. Työttömästä työlliseksi siirryttäessä henkilön käytettävissä 
olevat tulot ja kulutus nousevat merkittävästi. Julkisen talouden näkö-
kulmasta henkilö siirtyy kustannuspuolelta veronmaksajaksi.

Työmarkkinauudistuksilla on mahdollista vähentää työvoiman 
vajaakäyttöä ja tukea talouskasvua. Ruotsin talouden palautuminen 
kansainvälisen finanssikriisin jälkeen on siitä elävä todiste. Vuoden en-
simmäisellä neljänneksellä työllisten määrä oli Ruotsissa viisi prosenttia 
yli vuoden 2008 tason (Suomessa -3 prosenttia). Työllisyyskasvu on 
tukenut voimakkaasti Ruotsin talouskasvua ja on osaltaan edesautta-
nut tervettä julkistalouden ylläpitoa. •
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6.Työllisyyden kasvu on tukenut voimakkaasti Ruotsin palautumista 
finanssikriisin jälkeisestä taantumasta.

Palvelualat kokonaisuutena •  |
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omaan talouteen.
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Logistiikka

Logistiikka-ala nollakasvussa
Logistiikkayritysten liikevaihdon arvo supistui tammi–maaliskuussa 1,1 
prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan PALTAn ennus-
teessa. Tuottajahintojen laskiessa myynnin volyymi säilyi kuitenkin 
edellisvuotisella tasolla. Vuonna 2014 alan liikevaihto supistui puolisen 
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toisella neljänneksellä liikevaih-
don ennustetaan kasvavan 0,3 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja 
koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 0,5 prosenttia edellisvuotisesta. 
Työllisten määrän alamäen arvioidaan jatkuneen alkuvuonna tasaisen 
hitaana.

Ulkomaankauppa supistui alkuvuonna 
Sekä Suomen tavaraviennin (-3,0 %) että tavaratuonnin (-4,3 %) arvo 
supistuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuodentakaiseen 
nähden. Tosin ennakkotietojen mukaan sekä vienti että tuonti kääntyi-
vät maaliskuussa kasvuun. Ulkomaankaupan arvon luisumista > 

Logistiikan liikevaihto supistui vuoden ensimmäisellä neljän-
neksellä volyymin säilyttäessä tasonsa. Yritysten odotukset 
ovat yhä pohjalukemissa. Euron heikkeneminen ja maailman-
kaupan kasvu parantavat ulkomaankaupan näkymiä. Öljyn 
halpeneminen alentaa logistiikan kustannuksia..

Maaliikenne, Vesiliikenne, Ilmaliikenne, Varastointi ja muu logistiikka

”Suomen talouden heikko tilanne näkyy edelleen, 
mutta kuluttaja- ja liikematkakysynnän elpymisestä on 
nähtävissä heikkoja merkkejä. Dollarin vahvistuminen 
suhteessa euroon laimentaa hyötyä, jota lentopetrolin  

hinnanlasku tuo lentoyhtiöille.”
 

Pekka Vauramo / Finnair Oyj, toimitusjohtaja

7. Logistiikan liikevaihto jatkoi supistumistaan alkuvuonna.
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vuoden takaiseen selittää etenkin kemianteollisuuden tuotteisiin vai-
kuttava  öljyn hinnanlasku. Vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi alkuvuon-
na euron heikentyneen kurssin vetämänä (+8 %), ja toisaalta tuonti 
kyseisistä maista laski (-2 %). Vienti Venäjälle ja Ruotsiin kuitenkin laski 
euron valuuttakurssin vahvistuttua ruplaan ja kruunuun nähden. 

Tulevaisuuden odotukset edelleen alakuloiset
EK:n suhdannebarometrin mukaan logistiikkayritysten odotukset ovat 
säilyneet koko alkuvuoden ajan pessimistisinä. Logistiikkapalveluiden 
näkymiä heikentävät Venäjän heikko taloustilanne sekä kotimaan kau-
pan alamäki. Toisaalta öljyn halpeneminen on laskenut logistiikkayritys-
ten kustannuksia ja kohentanut talouden yleisiä kasvumahdollisuuksia. 
Selvää piristymistä ei lähikuukausille ole vielä odotettavissa. Talousti-
lanteen ja ulkomaankaupan kohentuessa myös logistiikkapalveluiden 
kysyntä kääntynee vuoden loppua kohden hitaaseen kasvuun. •

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

H Kuljetus ja varastointi -0,6 -1,6 0,3 -0,1 -1,1 0,3 

49 Maa- ja rautatieliikenne 0,0 -0,8 0,7 -0,1 -1,5  ä

50 Vesiliikenne -1,7 -1,9 1,4 -1,2 0,0  ä

51 Ilmaliikenne -1,0 -4,3 -0,5 3,6 0,5

52 Varasto- ja muut logistiikka-palvelut -0,9 -1,0 -0,6 -1,9 -1,5  ä

53 Posti- ja kuriiritoiminta -0,8 -2,6 -0,1 1,4 -2,0  à

Liikevaihdon vuosimuutokset  
sekä ennuste vuoden 2015 ensimmäiselle ja toiselle neljännekselle, %

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

9. Logistiikkayritysten työllisten määrä jatkaa laskuaan.

8. Toimialojen liikevaihtokehityksessä ei vielä näy piristystä.

Logistiikka •  |
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Informaatio ja viestintä

Liikevaihdon kasvu kiihtyi edelleen
Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi tammi–maalis-
kuussa yli 11 prosenttia ja myynnin volyymi 10 prosenttia vuoden-
takaiseen nähden, ennakoidaan PALTAn ennusteessa. Vuonna 2014 
liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toisella 
neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin kuusi prosent-
tia vuodentakaiseen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 
5,2 prosenttia edellisvuotisesta. Liikevaihdon kasvu keskittyy muuta 
toimialaa vähemmän työllistäviin yrityksiin, ja siksi työllisten määrä 
toimialalla onkin vain lievässä kasvussa.

Erot toimialojen välillä ovat suuria. Informaatio- ja viestintäpalve-
luiden kasvu selittyy lähes yksinomaan tietojenkäsittelypalvelujen yli 
20 % kasvulla. Myös televiestinnän liikevaihto kääntyi vihdoin vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä kasvuun alan tuottajahintojen laskun 
vaimennuttua. 

Tietotekniikka-alaa edustavan Teknologiateollisuuden suhdanne-
katsauksessa ennakoidaan tietojenkäsittelypalvelujen kasvun jatkuvan: 
”Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan 
yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin > 

Liikevaihdon nopea kasvu jatkui edelleen tietojenkäsittely-
palvelujen vetämänä. Myös muut toimialat kasvoivat hieman 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihdon kasvu ei 
ole juuri vaikuttanut alan työllisten määrän kehitykseen. 

Media-ala, Televiestintä  
ja Tietojenkäsittelypalvelut

”Suomen teletoimialan palveluiden kysyntä kasvaa 
voimakkaasti. Kasvu tukee asiakasyritysten kilpailuky-

vyn vahvistumista ja tarjoaa kuluttajille ”aina online” 
-elämäntavan. Hintaeroosio on jatkunut voimakkaa-

na, jonka johdosta suomalaisilla on Euroopan laaduk-
kaimmat palvelut ja verkot maanosan 

halvimmilla hinnoilla.”
 

Valdur Laid / TeliaSonera Finland Oyj, toimitusjohtaja

10. Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi vahvasti myös alkuvuonna.
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viime vuonna vastaavaan aikaan.” 
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 lievässä kasvussa
EK:n suhdannebarometrin tulosten perusteella alan yritysten odotuksia 
kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluvut ovat pysyttelleet positiivi-
sina ja lievässä kasvussa. Kotimainen kulutuskysyntä on ollut jo pitkään 
heikkoa ja toimialojen myynti tietojenkäsittelypalveluja lukuun otta-
matta vaisua. Palkansaajien verotuksen kiristyminen saattaa hankaloit-
taa tilannetta jatkossakin. Kuluttajien ostovoima kasvanee tänä vuonna 
korkeintaan maltillisesti. Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaih-
don kasvun ennakoidaan jatkuvan vuonna 2015 hieman edellisvuotta 
vaimeampana. •

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

J Informaatio ja viestintä 8,9 6,7 11,8 11,1 11,4 5,9

58 Kustannustoiminta -3,3 -4,1 -3,7 -1,2 1,5 à

59 Musiikki- ja ohjelmatuotanto 3,6 2,8 6,9 2,4 3,0 à

60 Radio- ja televisiotoiminta -1,3 -3,0 1,0 -1,0 6,0 æ

61 Televiestintä -1,8 1,4 -0,6 -4,9 0,9 à

62_63 Tietojenkäsittelypalvelut 20,0 14,3 26,0 25,1 20,5 æ

Liikevaihdon vuosimuutokset  
sekä ennuste vuoden 2015 kahdelle ensimmäiselle neljännekselle, %

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

12. Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvu ei juuri näy alan työllisten mää-
rässä.

11. Toimialoittaiset erot kehityksessä ovat rakenteellisista syistä suuria.

Informaatio ja viestintä •  |
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Yritys- ja asiantuntijapalvelut

Liikevaihdon vahva kasvu jatkui
Yritys- ja asiantuntijapalveluiden liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuus-
sa 4,4 prosenttia ja myynnin volyymi neljä prosenttia vuodentakai-
seen verrattuna, ennakoidaan PALTAn ennusteessa. Vuonna 2014 alan 
liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Toisella 
neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 4,0 prosenttia 
vuodentakaiseen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 3,4 
prosenttia edellisvuotisesta. Työllisten määrän arvioidaan jatkaneen 
alkuvuonna hienoista kasvua.

Ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi kaikilla alatoimialoilla 
lukuun ottamatta mainontaa ja markkinatutkimusta, jonka liikevaihto 
säilyi muuttumattomana. Liikkeenjohdon palveluiden kasvu jatkui 
viimeisellä neljänneksellä vahvana (+5,5 %). Myös tekniset palvelut kas-
voivat edeltävän vuoden vertailuajankohtaan nähden selvästi (+5,0 %).

Liikevaihdon odotetaan kasvavan kuluvan vuoden aikana
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvun ennustetaan jat-
kuvan kuluvana vuonna edellisvuotta nopeampana. Talouden yleisten 
kasvunäkymien paraneminen auttaisi vauhdittamaan alan kasvua. > 
Pientä kasvua syntynee kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen alatoi-

Liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä. Lähitulevaisuuden odotukset ovat edelleen 
matalalla tasolla, vaikkakin hienoisessa kasvussa.

Liikkeenjohdon palvelut, Mainos toiminta ja 
markkinatutkimus, Tieteelliset ja tekniset pal-
velut sekä Muut yritys- ja asiantuntijapalvelut.

”Talouden hidastuminen erityisesti Kaakkois-Suomessa 
näkyy erityisesti kaupan toimijoissa. Piristymistä 

on havaittavissa PK-yritysten investoinneissa ja 
uusrekrytoinneissa erityisesti loppukeväästä.”

 
Kimmo Martikainen / Tilitoimisto Rantalainen
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13. Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto oli alkuvuonna hyvässä 
kasvussa. 

Yritys- ja asiantuntijapalvelut >  |
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mialoilla, mutta etenkin liikkeenjohdon palveluissa kasvun voidaan 
olettaa säilyvän vahvana. Yritykset ostavat ulkoista osaamista entistä 
enemmän pitääkseen organisaationsa keveänä ja kulurakenteensa 
joustavana. Liike-elämän palvelujen tuottamiseen erikoistuneet yrityk-
set tuovat talouteen lisäarvoa kehittämällä muiden yritysten tuotteita 
ja prosesseja entistä toimivammiksi ja tehokkaammiksi.

Odotuksissa hienoista kasvua
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen suhdannebarometrivastausten perus-
teella alan lähitulevaisuuden odotukset ovat edelleen nollan tuntu-
massa. Odotusten trendi on kuitenkin kääntynyt alkuvuodesta kasvuun 
ja erityisesti myyntiodotukset ovat piristyneet. •

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

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 2,2 0,4 1,5 3,8 4,4 4,5

69_70 Liikkeenjohdon palvelut 6,2 3,7 5,4 8,3 5,5 à

71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut 1,1 -2,7 -0,4 5,6 5,0 à

72 Tieteellinen t&k -14,2 -9,8 -13,9 -20,7 4,0 à

73 Mainonta ja markkinatutkimus 2,6 2,5 3,2 2,0 0,0 à

74 Muut liike-elämän palvelut 2,4 4,4 5,1 2,0 4,0 à

75 Eläinlääkintäpalvelut

Liikevaihdon vuosimuutokset  
sekä ennuste vuoden 2015 kahdelle ensimmäiselle neljännekselle, %

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

15. Yritys- ja asiantuntijapalveluiden työllisten määrä on kasvanut tasaisesti.

14. Yritys- ja asiantuntijapalvelujen alatoimialojen kehityksessä on suuria eroja.

Yritys- ja asiantuntijapalvelut •  |
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Hallinto ja tukipalvelut

Liikevaihdossa maltillista kasvua
Hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihdon kasvu on ollut viime vuosina 
hidasta. Tammi–maaliskuussa alan liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja 
myynnin volyymi 1,4 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoi-
daan PALTAn ennusteessa. Vuonna 2014 alan liikevaihto kasvoi niin 
ikään 1,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toisella neljänneksellä 
liikevaihdon ennustetaan kasvavan 3,0 prosenttia vuodentakaiseen 
nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin noin 3,1 prosenttia 
edellisvuotisesta. Työllisten määrän arvioidaan alkuvuonna kasvaneen 
hieman edellisvuotisesta.

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä alatoimialat kasvoivat 
matkatoimistoja, matkanjärjestäjiä sekä vuokraus- ja leasingpalve-lu-
ja lukuun ottamatta. Kasvua syntyi etenkin liike-elämän hallinto- ja 
tukipalveluissa (+7 %) sekä kiinteistön- ja maisemanhoidossa (+6,5 %). 
Toimialojen kasvua selittää yritysten kasvanut trendi keskittyä ydin- 
liiketoimintaan sekä tarve joustavammalle kulurakenteelle. >

 
 
 

Liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
hieman. Alan odotukset ovat säilyneet maltillisina. Matka-
toimistojen liikevaihdon luisu jatkui. Turvallisuuspalvelujen 
liikevaihto on kääntynyt taas kasvuun. 

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

”Turvallisuusalan markkina on ollut haasteellinen 
jo kaksi vuotta, huolimatta turvallisuustarpeiden 

lisääntymisestä. Kasvunäkymiä parantaa ulkoistusten 
lisääntyminen ja teknologisten innovaatioiden 

esiinmarssi. Olemme matkalla kohti parempia aikoja, kun 
merkittäviä infrahankkeitakin on vihdoin 

käynnistymässä.”
 

Tauno Maksniemi /  
G4S Suomi, toimitusjohtaja
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16. Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi alkuvuonna maltillisesti.

Hallinto ja tukipalvelut ›  |
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Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien liikevaihto supistui selvästi 
vuoden 2014 aikana (-5 %), eikä kehitys näytä kääntyvän merkittävästi 
parempaan. Tähän vaikuttavat kuluttajien ostovoiman heikko  
kehitys ja epävarmuus sekä lisääntynyt omatoimimatkailu.   

Odotukset kohtalaiset
Hallinto- ja tukipalvelujen odotuksia kuvaava luottamusindikaattori on 
pysytellyt alkuvuonna hieman nollan yläpuolella. Myös alan myyntio-
dotukset ovat edelleen parantuneet. Hallinto- ja tukipalvelujen toimi- 
alojen voidaan olettaa kasvavan tämän vuoden aikana, etenkin, jos 
yleinen taloustilanne kohenee. •

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

N Hallinto- ja tuki palvelutoiminta 1,8 2,2 1,9 2,7 1,8 3,0

77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 5,5 7,7 3,5 6,9 -4,0 ä

78 Työnvälityspalvelut 4,5 5,0 5,3 4,9 4,5 à

79 Matkatoimistot ja matkanjärj. -5,0 -6,6 -5,7 -5,2 -5,6 à

80 Turvallisuuspalvelut 0,1 -1,1 -1,9 3,9 4,5 à

81 Kiinteistöpalvelut 1,1 1,7 2,3 2,1 6,5 à

82 Muut hallinto- ja tukipalvelut 4,6 3,6 4,0 6,0 7,0 æ

Liikevaihdon vuosimuutokset  
sekä ennuste kolmannelle ja viimeiselle neljännekselle, %

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

18. Hallinto- ja tukipalvelujen työllisten määrä on pysytellyt 100 000 tuntumassa.

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

Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana
Viihde- ja virkistyspalveluiden liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä selvästi. Toimialan liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuus-
sa 8,0 prosenttia ja myynnin volyymi 7,3 prosenttia vuodentakaiseen 
nähden, ennakoidaan PALTAn ennusteessa. Vuonna 2014 alan liike-
vaihto kasvoi 3,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toisella neljän-
neksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 2,0 prosenttia vuoden-
takaiseen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin noin 2,7 
prosenttia edellisvuotisesta. Työllisten määrän arvioidaan alkuvuonna 
jatkaneen tasaista kasvuaan.

Yli 1 000 uutta yritystä vuonna 2014
Viihde- ja virkistyspalveluyritysten määrä kasvaa Suomessa huomat-
tavasti toimialojen keskiarvoa nopeammin. Viime vuonna alalle syntyi 
jälleen toista tuhatta uutta yritystä, joista noin 600 oli urheilu-, huvi- tai 
virkistyspalveluja tuottavia yrityksiä. >

 
 
 

Liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
selvästi. Työllisten määrän kasvu alalla jatkuu vakaana. Uusia 
yrityksiä toimialalle syntyy yli tuhat vuodessa.

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

”Vuoden 2015 alku on ollut erittäin suotuisa: 
päänäyttämön täyttöaste on ollut jopa yli 90 %.  

Yleisön toiveesta olemme järjestäneet myös 
lisänäytöksiä. Myös muualle maahan vietyjen esitysten 

vastaanotto on ollut erinomainen. Tältä 
pohjalta suunnittelemme vuoden 2018 

ohjelmistoa.”
 

Päivi Kärkkäinen / Kansallisooppera, pääjohtaja
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19. Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä.

Viihde ja virkistys ›  |
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Viihde- ja virkistyspalveluyritysten työllisten määrä on vuoden 2000 
jälkeen kasvanut runsaalla 6 500 henkilöllä eli yli 70 prosenttia. Ripein-
tä kasvu on viime aikoina ollut liikuntapalveluja tarjoavilla toimialoilla. 
Toimialan yrityskannasta suurin työllistäjä on huvi- ja virkistyspalvelut. 
Liikevaihtoa tuottavat eniten rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut. •

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

Liikevaihto 3,7 4,1 5,7 2,5 8,0 2,0

Hinnat 3,6 4,1 3,8 2,6 0,6

Tuotanto 0,1 0,0 1,8 -0,1 7,3

Liikevaihdon, hintojen ja  
tuotannon vuosimuutokset viihde- ja virkistyspalveluissa, %

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

21. Urheilu, huvi- ja virkistyspalveluiden yrityskannan kasvu on jatkunut voimak-
kaana (*lukuina yrityskannan koko ja kasvu vuodesta 2005).

20. Viihde- ja virkistyspalveluissa työllisten määrä on kasvanut tasaisesti.

Viihde ja virkistys •  |
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Kiinteistöala, huolto ja
kunnossapito sekä muut palvelut

Korjauspalveluissa kasvua ja laskua 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus-, huolto- ja asennuspalve-
lujen liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vahvasti 
edellisvuoteen nähden (+8,1 %). Samaan aikaan kotitaloustavaroiden 
korjauspalveluiden liikevaihto jatkoi supistumistaan (-8,0 %).

Järjestöjen toiminnan liikevaihto supistui alku vuonna 3,5 prosent-
tia. Vuonna 2014 laskua tuli 3,2 prosenttia edeltävään vuoteen ver-
rattuna. Laskua selittää osittain järjestöille myönnettyjen avustusten 
väheneminen. Kuntien sopeuttaessa menojaan on järjestöjen toimin-
ta-avustuksia karsittu tai niistä jopa kokonaan luovuttu.

Yksityisten palvelujen työllisten määrä kasvaa hitaasti
Yksityisten palvelutoimialojen työllisten määrä on 2000-luvulla kasva-
nut keskimäärin 2 prosenttia vuodessa, eli noin 17 000  
henkilöllä vuosittain. Toissavuotisen notkahduksen jälkeen   
työllisten määrä näyttäisi kääntyneen taas pieneen kasvuun. > 

Teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalvelujen liikevaihto 
kasvoi alkuvuonna vahvasti. Järjestöjen rahoitusvaikeudet 
ovat lisääntyneet. Yksityisten palvelujen työllisten määrä kas-
vaa hitaasti. Peliala on ollut viime aikoina palvelujen kasvun 
moottori.

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

”Tietoliikenneverkoissa on pientä kasvua, mobiili- 
ja kuituverkoilla korvataan vanhaa teknologiaa. 

Energiaverkoissa sekä verkon sääsuojaus että 
pienjänniteverkon uusinta nostavat investointeja. 

Digitalisaatio on murros, joka luo uutta 
kysyntää koko ICT-infraan.”

 
Pekka Salokangas /  

Relacom Finland Oy, toimitusjohtaja
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22. Kiinteistöalan, huollon- ja kunnossapidon sekä muiden palvelujen 
liikevaihdon kehitys.

Kiinteistöala, huolto ja kunnossapito sekä muut palvelut ›  |
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Suurin osa työllisyyskasvusta selittynee tosin palvelualojen elinkeinon-
harjoittajien eikä palkansaajien määrän lisääntymisellä. 

Peliteollisuus tuotti yli puolet liikevaihdon kasvusta
Yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) liikevaihto kasvoi vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä 4,1 prosenttia, ennakoidaan PALTAn 
ennusteessa. Viime vuonna kasvua kertyi 2,9 prosenttia vuoteen 2013 
nähden. Eniten kasvua vauhditti pelialan vetämä tietojenkäsittelypal-
velujen liikevaihdon kasvu. Ilman tietojenkäsittelypalvelujen (toimiala 
62) kasvua yksityisten palvelutoimialojen kasvu olisi jäänyt huomatta-
vasti nyt havaittua hitaammaksi. Kasvua vastaavasti hidasti erityisesti 
logistiikan alojen ja matkatoimistojen liikevaihdon alamäki. •

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

33 Koneiden huolto ja korjaus 0,4 -3,0 -0,3 2,6 8,1 à

68 Kiinteistöala 5,5 4,7 3,8 7,7 2,9 3,4

S Muu palvelutoiminta 1,3 0,3 0,8 1,3 1,2 2,0
94 Järjestöjen toiminta -3,2 -3,9 -1,3 -4,2 -3,5 à

95 Kotitaloustavaroiden ym. korjaus 2,6 -0,1 1,6 0,0 -8,0 ä

96 Muut henkilökohtaiset palvelut 2,3 1,7 1,1 3,5 5,0 à

Liikevaihdon vuosimuutokset sekä  
ennuste vuoden 2015 kahdelle ensimmäiselle neljännekselle, %

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

24. Toimialojen kontribuutiot yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon (+4,1 %) 
kasvuun vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

23. Yksityisten palvelutoimialojen (HJLMNRS) työllisten määrä (kaikki sektorit 
yhteensä) on hienoisessa kasvutrendissä.

96 Muut henk

78 Työnvälit

82 Muut hall

63 Tietopalv

L Kiinteistö

81 Kiinteist

71 Arkkiteht

69_70 Liikke

R Viihde ja

62 Tietojenk

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

...

...

50 Vesiliike

94 Järjestöj

95 Kotitalou

53 Posti- ja
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79 Matkatoim

49 Maa- ja r
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Kiinteistöala, huolto ja kunnossapito sekä muut palvelut •  |
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27. Liikevaihdon kehitys eri palvelutoimialoilla.

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

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 moni-muuttujamallin 
tuloksiin yhdistettynä asiantuntija-arvioihin. 
Liikevaihdon kehitystä selittävinä muuttujina 
käytetään toimialoittain merkityksellisiä mak-
rotalouden indikaattoreita sekä ennakoivia 
yrityskyselyitä. Lisäksi hyödynnetään talouden 
rakenteita kuvaavaa panos-tuotos -tilinpitoa. 
Ennusteiden tarkkuus paranee karkeinta 
toimialatasoa kohti. Ennustevirheet ovat vaih-
delleet 0,1–0,5 prosenttiyksikön välillä.

Suhdannekatsauksen tausta-aineistona 
käytetään muun muassa Tilastokeskuksen 
yritysrekisterin, liiketoiminnan kuukausikuvaa-
jien, kansantalouden tilinpidon, tuotannon 
suhdannekuvaajan, tuottaja- ja kuluttajahin-
taindeksien sekä työvoimatutkimuksen tietoja. 
Ennakoivina indikaattoreina käytetään muun 
muassa EK:n ja Euroopan komission suhdan-
nebarometriaineistoa sekä kuluttajabaromet-
rin tietoja.

Lähteet
Kuva 1: OECD Economic Outlook 2/2014

Kuva 2: Tilastokeskus / Neljännesvuositilin-
pito ja ennakkotiedot 
 
Kuva 3: Tilastokeskus / Palkkasummakuvaa-
ja, kuluttajahintaindeksi

Kuva 4: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja, EK / Suhdannebarometri

Kuva 5: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri 
 
Kuva 6: Tilastokeskus / Neljännesvuositilin-
pito ja ennakkotiedot, Statistiska centralby-
rån / Nationalräkenskaper

Kuva 7: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 8: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 9: Tilastokeskus / Työvoimatut-kimus 
ja Tramo/Seats-kausipuhdistus

Kuva 10: Tilastokeskus / Palvelujen liike-
vaihtokuvaaja

Kuva 11: Tilastokeskus / Palvelujen liike-
vaihtokuvaaja

Kuva 12: Tilastokeskus / Työvoima-tutkimus 
ja Tramo/Seats -kausipuhdistus

Kuva 13: Tilastokeskus / Palvelujen liike-
vaihtokuvaaja

Kuva 14: Tilastokeskus / Palvelujen liike-

vaihtokuvaaja

Kuva 15: Tilastokeskus / Työvoima-tutkimus 
ja Tramo/Seats -kausipuhdistus

Kuva 16: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 17: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 18: Tilastokeskus / Työvoima-tutkimus 
ja Tramo/Seats -kausipuhdistus

Kuva 19: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 20: Tilastokeskus / Työvoima-tutkimus 
ja Tramo/Seats -kausipuhdistus

Kuva 21: Tilastokeskus / Aloittaneet ja lopet-
taneet yritykset 

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

Kuva 23: Tilastokeskus / Työvoima-tutkimus 
ja Tramo/Seats -kausipuhdistus

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

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

Kuva 26: Tilastokeskus / Neljännes-vuositilin-
pito, ennakkotiedot, PALTAn ennuste ja muut 
lähteet

Kuva 27: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 28: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja, Yritysten rakenne- ja tilinpäätösti-
lasto

Taulukko 1: Tilastokeskus / Neljän-nesvuo-
sitilinpito, maksutase palk-kasummakuvaaja, 
kuluttajahintain-deksi, työvoimatutkimus, 
Tullihallitus / tavaroiden ulkomaankauppati-
lasto ja ennakkotiedot

Taulukot 2–7: Tilastokeskus / Palve-lujen 
liikevaihtokuvaaja ja PALTAn ennuste.

Lisätietoja toimialaluokituksesta:  
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/
toimiala/001-2008/
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