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•  Talouden alavire jatkuu, mutta näkymät eivät ole täysin  
toivottomat.

•  Yksityisten palvelujen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 
2,8 prosenttia vuodentakaisesta.

•  Liikevaihdon kasvun ennustetaan jatkuvan kolmannella  
neljänneksellä; kasvu on syntynyt pk-yrityksissä. 

•  Rakennetyöttömyyden lisääntymiseen ja työmarkkinoiden  
kohtaanto-ongelmiin reagoitava pikaisesti.

Pienin askelin eteenpäin

LOGISTIIKKA • INFORMAATIO JA VIESTINTÄ • YRITYS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT • HALLINTO- JA TUKIPALVELUT • 
VIIHDE JA VIRKISTYS • MUUT PALVELUT
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Nyt pinnalla
1. Työllisyyskehityksen suunta
Työllisten määrässä näkyi alkukesällä pieni notkahdus, mutta myös 
työnhausta luopuneiden määrän kasvu pysähtyi ja avoimet työpaikat 
lisääntyivät.

2. Leikkaukset vs. ostovoima
Palkkasumman kasvu ja nollainflaatio tukevat ostovoimaa. Julkisen sek-
torin leikkaukset vaimentavat kulutuksen kasvua ensi vuonna.

3. Riskejä Kiinan rahoitusmarkkinoilla
Kiinan talouskasvun hidastuminen aiheuttaa epävarmuutta maailman-
talouteen. Markkinat luottavat kuitenkin yhä puolueen kykyyn pitää 
maan talous kasvussa.

4. Vientimarkkinoiden kasvu
EUROFRAME ennakoi Euroopan talouskasvun kiihtyvän syksyllä kahden 
prosentin tuntumaan. USA:n kokonaistuotannon kasvu on pysytellyt yli 
kahden prosentin vuosivauhdissa.

5. Venäjä
Ruplan heikkeneminen on jatkunut kevään jälkeen. Venäjänkaupan 
supistuminen aiheuttaa suuren loven Suomen ulkomaankauppaan.

Arvo Mrd, € Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
2014* 2014* 2015E 2016E 2017E 2010-14 2015-19E

Bkt markkinahintaan 204 -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 1,1 2,6 2,2 3,2 2,5

- palvelut 22 -7,1 -1,9 1,9 2,7 -0,1 1,6

Kokonaistarjonta 280,9 -0,5 0,4 1,8 1,9 1 1,7

Vienti 76 -0,4 1 3,3 3,1 1,6 2,9

- tavarat 55,6 1,1 1,5 4 3,3 2,5 3,2

- palvelut 20,5 -4 -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 -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 1,2 0,8 1,1

- yksityinen 112,7 -0,2 0,6 1,3 1,6 1,1 1,4

- julkinen 51 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,3

Varastojen muutos1) 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0

Kokonaiskysyntä 280,9 -0,7 0,4 1,8 1,9 1 1,7

Kotimainen kysyntä 204,9 -0,8 0,2 1,3 1,4 0,8 1,3

Julkinen kysyntä 59,5 0,2 -0,1 0,3 0,3 0,4 0,4

Näkymät ETLAn ennusteessa
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Sisällys

Palvelualojen työnantajat PALTA on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. 
Liittoon kuuluu noin 1 700 yritystä ja yhteisöä, jotka toimivat muun muassa seuraavilla aloilla: 
logistiikka, informaatio ja viestintä, huolto- ja kunnossapito, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- 
ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys. Lisäksi PALTA vastaa finanssialan työmarkkinatoiminnasta. 
PALTA on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palvelujen 
suhdannekehitystä. Raportissa ei ole analysoitu kaupan, majoitus- ja 
ravitsemispalvelujen eikä koulutus- ja terveydenhoitopalvelujen kehi-
tystä. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 15.8.2015 tilanteeseen. 
PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraa-
va katsaus julkaistaan 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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Suomesta Euroopan musta lammas
Euroopan unionin kokonaistuotanto kasvoi huhti-toukokuussa 1,6 
prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu on ollut laaja-alaista, sillä Suomi 
on ainoa EU-valtio, jonka talous supistui ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana. Suomen BKT:n muutokset nollan ympärillä ovat niin pieniä, että 
ne voivat korjaantua reilustikin suuntaan tai toiseen. Tämän hetkistä ta-
loudentilaa kuvaa kuitenkin erinomaisesti tuo muuttumattomuuden tila. 

Euroopan ohella Yhdysvaltojen talouskasvu on jatkunut melko vakaa-
na. Maailmantalouden kehitystä ennakoivat indikaattorit ovat niin ikään 
plussalla, joten viennin vetoa pidättelevät enää Suomen rakenteelliset 
ongelmat. Kasvuodotukset ovat heikon kilpailukyvyn ja työmarkkinoiden 
kohtaanto-ongelmien vuoksi Suomen osalta matalat – vaikka talous 
pääsisikin kasvuun.

Työllisyyskehitys vaa’ankieliasemassa
Työttömien määrä Suomessa on kasvanut vuoden 2013 lopulta alkaen 
tasaisesti. Samalla työllisten määrä on pysynyt kutakuinkin muuttumat-
tomana. Työllisyys sanelee pitkälti kulutuksen kehityksen. Työttömien 
lisäys on tällä hetkellä lähes yksinomaan rakennetyöttömyyden yleisty-
mistä. Vaikeasti työllistettäviä rakennetyöttömiä oli kesäkuussa > 

Euroopan talouskasvun vahvistuminen jatkui. Työllisten 
määrä supistui, mutta tehdyt työtunnit ja avoimet työpaikat 
lisääntyivät. Epävarma työllisyystilanne varjostaa kulutuksen 
kasvua.

Suomi ja maailmantalous

Suomi ja maailmantalous >  |
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1. Euroopan talouskasvun ennakoidaan syksyn aikana kiihtyvän. Suomen 
talous on kuitenkin yhä taantumassa.

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

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

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

Tavaravienti (vuosim.) -0,1 1,9 -1,1 -1,5 -3,9

Palveluvienti (vuosim.) -6,6 -7,3 -4,5 3,2 7,4

Ostovoima (vuosim.) -0,5 -0,7 0,2 1,1 1,6

Työttömyysaste, % 8,7 8,6 9,0 9,3 9,6

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

Talouden perustunnusluvut %
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jo yli 200 000. Heistä puolet on pitkäaikaistyöttömiä, joista 30 prosent-
tia saavuttaa eläkeiän seuraavan kolmen vuoden aikana.

Erityisesti kuluvan vuoden aikana työmarkkinoille on virrannut lisää 
ihmisiä, ja työvoiman ulkopuolisten työikäisten määrä on vähentynyt. 
Työvoimatoimistoissa oli alkuvuonna avoinna keskimäärin 89 000 
työpaikkaa kuukaudessa. Lisääntyneen työvoiman tarjonnan olettaisi 
parantavan avoimien työpaikkojen täyttymistä, mutta niiden keskimää-
räinen avoinna oloaika on päinvastoin kasvanut. 

Huhti-kesäkuussa työllisten määrä notkahti alaspäin reilulla pro-
sentilla. Suurin osa pudotuksesta johtui nuorten heikentyneestä työl-
lisyystilanteesta. Työllisyystilanteen tulkitsemista hankaloittaa se, että 
samalla työnhausta luopuneiden piilotyöttömien määrän kasvu pysähtyi, 
konkurssien sekä yt-neuvottelujen määrä väheni ja tehtyjen työtuntien 
määrä sekä palkkasumma kasvoivat. Syksyllä selviää, johtuiko työllisyy-
den notkahdus heikosta kesätyöpaikkojen tarjonnasta vai onko edes-
sämme jälleen uusi töyssy. 

Ripeitä ratkaisuja tarvitaan laajalla rintamalla
Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat tällä hetkellä yhteiskuntasopimuk-
sesta. Se ei ratkaise kaikkia taloutemme ongelmia, mutta sen epäon-
nistuessa häviäjiä olisivat kaikki suomalaiset. Kasvupanostusten sijaan 
toteutuvat lisäleikkaukset olisivat myrkkyä tilanteessa, jossa maahan 
tarvitaan erityisesti kasvua. Tapahtui yhteiskuntasopimuksen suhteen 
mitä tahansa, on toimintatapojemme uudistuttava. Tilannekuva on tällä 
hetkellä harvinaisen hyvä ja uudistusten tarpeellisuus on tiedostettu jo 
pitkään, niiden toteutus vain ontuu. Vaikeilla muutoksilla on erityinen 
ominaisuus: ne on parempi tehdä kerralla ja heti.•

Suomi ja maailmantalous • |  
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2. Suurin osa työttömyyden kasvusta johtuu vaikeasti työllistettävien 
rakennetyöttömien määrän lisääntymisestä.

3. Ikäluokittaiset osuudet vuonna 2015 alkaneista työttömyysjaksoista ja 
työttömyyden päättymistodennäköisyys 1, 3, 6 ja 12 kk aikaisemmin alkaneissa 
työttömyysjaksoissa.
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Palvelualat kokonaisuutena

Liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan
Yksityisten palvelutoimialojen1 liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 2,8 
prosenttia ja myynnin volyymi 2,4 prosenttia vuodentakaiseen nähden, 
ennakoidaan PALTAn ennusteessa. Kolmannella neljänneksellä liikevaih-
don ennustetaan kasvavan 2,5 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja 
vuoden 2015 aikana keskimäärin noin 3,1 prosenttia edellisvuotisesta.

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.

Kestääkö kulutuksen hento kasvu?
Koko talouden palkkasumma kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,3 
prosenttia ja toisella neljänneksellä 1,5 prosenttia vuodentakaiseen 
nähden. Nollainflaation vuoksi tulojen kasvu tukee suoraan ostovoi-
maa. Kotitalouksien säästämisaste ei ole noussut nollan tuntumasta ja 
luotonkysynnän odotetaan jatkuvan aiempaa vilkkaampana. Heikkenevä 
työllisyystilanne ja ostovoimaan kohdistuvat leikkaukset voivat kuitenkin 
katkaista kulutuksen kasvun. >

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi toisella nel-
jänneksellä. Liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan mal-
tillisena. Kasvua on syntynyt erityisesti pk-yrityksissä. 

1) Yksityiset palvelut ilman kaupanaloja.

”Rakennetyöttömyys ja työvoiman kohtaanto-ongelmat 
lisääntyvät. Työllistyminen ja kilpailukyky on saatava 

parantumaan nopeasti. Tämän vuoksi mm. nopeavaikut-
teisten työelämän joustavuuteen ja rekrytointikynnyksen 

madaltamiseen tähtäävien rakenteellisten 
uudistusten kanssa ei voida viivytellä.”

 
Veli-Matti Mattila 

PALTA ry, puheenjohtaja & Elisa Oyj, toimitusjohtaja
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4. Palveluyritysten yhteenlaskettu myynnin volyymi on kääntynyt kasvuun 
heikoista tulevaisuudenodotuksista huolimatta.

Palvelualat kokonaisuutena > |
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Yritysten odotuksissa ei juuri parannusta
Palvelualojen odotuksia kotimaassa kuvaavat luottamusindikaattorit ovat 
jo kolme vuotta pysyneet saldoluvun nolla tuntumassa. Yritykset eivät 
siis odota lähikuukausilta kovin voimakasta kasvua. Toisaalta myyn-
tiodotuksia kuvaavan indikaattorin saldoluvut ovat koko ajan pysyneet 
plussan puolella. Lisäksi henkilöstöodotuksia kuvaava indikaattori on 
noussut jo nollaan. Suurimpana kasvun esteenä nähdään yhä riittä-
mätön kysyntä, mutta siitä raportoivien osuus on hieman vähentynyt. 
Kuluttajien luottamuksen ja käytettävissä olevien tulojen pieni kasvu lu-
pailevat hienoista kohennusta kuluttajapalvelujen kysyntään. Liike-elä-
män palveluissa markkinatilanne säilyy yhä haastavana. 

Kasvu on syntynyt pk-yrityksissä
Finanssikriisin jälkeinen liikevaihdon kasvu yksityisillä palvelutoimialoilla 
on luotu alle 250 henkilöä työllistävissä pk-yrityksissä. Yli 250 henkilöä 
työllistävien suurten yritysten liikevaihto supistui tammi-toukokuun 
aikana 0,5 prosenttia vuodentakaisesta. Pk-yrityksissä kasvua kertyi 5,1 
prosenttia. Alkuvuoden aikana kasvua on syntynyt erityisesti 50–249 
henkilöä työllistävissä keskisuurissa yrityksissä, joiden liikevaihto on 
kasvanut 11,4 prosenttia vuodentakaisesta. Myös alle 10 henkilöä 
työllistävät mikroyritykset (+3,8 %) ja 10–49 henkilöä työllistävät pienet 
yritykset (+1,6 %) ovat kasvattaneet liikevaihtoaan. 

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto on viimeisen vuosikymme-
nen aikana kasvanut keskimäärin 4 prosenttia vuodessa. Suuryritysten 
osuus siitä on 0,5 prosenttiyksikköä ja pk-yritysten 3,5 prosenttiyksik-
köä. Eniten kasvua ovat tuottaneet mikroyritykset (1,4 prosenttiyksik-
köä).•
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5. Koko talouden palkkasumma kasvoi huhti-toukokuussa 1,5 vuoden-
takaisesta. Myös kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan lisääntyvän.

6. Finanssikriisin jälkeinen yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) 
liikevaihdon kasvu on syntynyt pk-yrityksissä.

Palvelualat kokonaisuutena • |
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Logistiikka

Logistiikka-alalla ei käännettä parempaan
Logistiikkayritysten liikevaihdon arvo supistui huhti–kesäkuussa 1,6 pro-
senttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan PALTAn ennustees-
sa. Myös myynnin volyymi (-1,2 %) supistui tuottajahintojen laskusta 
huolimatta. Vuonna 2014 logistiikan liikevaihto supistui vajaan prosen-
tin edellisvuotisesta. Kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennuste-
taan supistuvan 1,2 prosenttia vuodentakaisesta ja koko vuoden 2015 
aikana keskimäärin 0,8 prosenttia edellisvuotisesta. Alatoimialoista vain 
vesiliikenteen liikevaihto on kasvanut vuoden alkupuolella. 

Muutokset logistiikkayritysten yhteenlasketussa kannattavuudessa 
ovat viimeisimpinä vuosina olleet pieniä. Myös yksikkötyökustannuksilla 
mitattu kilpailukyky on säilynyt ennallaan. Vuoden 2000 tasoon verrat-
tuna logistiikkayritysten kannattavuus on puolittunut, ja yksikkötyökus-
tannukset kasvaneet 25 prosenttia.

Ulkomaankauppa supistui edelleen
Tullin ennakkotilaston mukaan sekä Suomen tavaraviennin (-3 %) että 
tavaratuonnin (-8 %) arvo supistuivat vuoden ensimmäisen puoliskon 
aikana vuodentakaiseen nähden. Kesäkuussa tavaravienti laski > 

Logistiikan liikevaihto ja volyymi supistuivat vuoden toisella 
neljänneksellä. Yritysten odotukset ovat yhä heikot. Halpa öljy 
ja heikentynyt euro ovat parantaneet hieman alan näkymiä. 
Venäjän talouden ja ruplan alamäki aiheuttaa epävarmuutta.

Maaliikenne, Vesiliikenne, Ilmaliikenne, Varastointi ja muu logistiikka

”Toimialalla on havaittavissa pientä kasvua, joka  
johtuu asuntokaupan sekä yritys- ja julkissektorien 
hienoisesta piristymisestä. Niemellä kasvu on ollut  

keskivertoa suurempaa, 12 % ensimmäisen 6 kk aikana. 
Tähän ovat vaikuttaneet paitsi muuttotilaukset, myös 

kaluste- ja tapahtumalogistiikka- 
palveluiden kysynnän kasvu.”

 
Esa Niemi /  

Niemi Palvelut Oy, johtaja

7. Logistiikan liikevaihdon supistuminen jatkui vuoden toisella neljänneksellä.
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Logistiikka >  |
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prosentin ja tavaratuonti 8 prosenttia. Viennin painumista vuoden 
takaiseen selittää etenkin kemianteollisuuden tuotteisiin vaikuttava öljyn 
hinnan lasku sekä Porvoon öljynjalostamon pitkä huoltoseisokki. Myös 
sähkökoneiden ja -laitteiden vienti laski edeltävään vuoteen nähden. 
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla vienti sekä EU-maihin (-3 %) että 
EU:n ulkopuolelle (-3 %) supistui tuonnin supistuessa vastaavasti (-1 %) 
ja (-18 %).

Tulevaisuudenodotukset yhä alakuloiset
EK:n suhdannebarometrin mukaan logistiikkayritysten odotukset ovat 
säilyneet alkuvuoden tavoin pessimistisinä, joskin barometrin saldolu-
vuissa on ollut viime kuukausina pienoista kasvua. Logistiikkapalvelujen 
näkymiä heikentävät Venäjän heikko taloustilanne ja kotimaan kaupan 
alamäki. Toisaalta öljyn halpeneminen on laskenut logistiikkayritysten 
kustannuksia ja kohentanut talouden yleisiä kasvumahdollisuuksia. Sel-
vää piristymistä ei lähikuukausille ole vielä odotettavissa. Taloustilanteen 
ja ulkomaankaupan kohentuessa odotetaan myös logistiikkapalvelujen 
kysynnän kääntyvän aikanaan hitaaseen kasvuun.•

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

H Kuljetus ja varastointi -0,8 0,2 -0,4 -1,0 -1,6 -1,2

49 Maa- ja rautatieliikenne -0,3 0,6 -0,9 -2,2 -2,5 à

50 Vesiliikenne -1,8 1,3 -1,5 3,3 5,0 æ

51 Ilmaliikenne -0,3 0,3 3,6 -1,1 -2,0 à

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

53 Posti- ja kuriiritoiminta -2,0 -1,5 1,8 -2,0 -7,6 à

Logistiikan liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste vuoden 2015 
toiselle ja kolmannelle neljännekselle, %

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

9. Logistiikkayritysten yksikkötyökustannukset ovat nousseet ja kannattavuus 
heikentynyt.

8. Logistiikan toimialoista vain vesiliikenteen liikevaihto on kasvussa.

Logistiikka •  |
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Informaatio ja viestintä

Liikevaihdon kasvu jatkui
Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 
7,4 prosenttia ja myynnin volyymi 6,5 prosenttia vuodentakaiseen näh-
den, ennakoidaan PALTAn ennusteessa. Vuonna 2014 liikevaihto kasvoi 
9,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kolmannella neljänneksellä 
liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin neljä prosenttia vuodentakai-
seen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 7,1 prosenttia 
edellisvuotisesta. Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvua 
vauhdittaa etenkin tietojenkäsittelypalvelujen 15 prosentin kasvu. Liike-
vaihdon arvo supistui vuoden toisella neljänneksellä ainoastaan kustan-
nustoiminnassa, joka kärsii alan rakenteellisesta murroksesta.

Myös toimialan yritysten yhteenlaskettu kannattavuus on viime vuo-
sina parantunut. Vuonna 2014 kannattavuus ylitti vuoden 2000 tason. 
Sen sijaan yksikkötyökustannuksilla mitattu kilpailukyky on heikentynyt 
35 prosenttia vuodesta 2000. Erot alatoimialojen välillä ovat suuria. 

Tietotekniikka-alaa edustavan Teknologiateollisuuden suhdannekat-
sauksessa ennakoidaan tietojenkäsittelypalvelujen kasvun jatkuvan: ”Vii-
me kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten 
liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä suurempi kuin viime vuonna 
vastaavaan aikaan.” >

Liikevaihdon nopea kasvu jatkui edelleen tietojenkäsittelypal-
velujen vetämänä. Myös muut toimialat kustannustoimintaa 
lukuun ottamatta kasvoivat.

Media-ala, Televiestintä  
ja Tietojenkäsittelypalvelut

”Suomen talouden matalasuhdanne on heikentänyt 
kysyntää av-tuotannoille kotimaassa, mutta ulko-
mainen kysyntä on kasvanut elokuva- ja TV-draa-

matuotannoissa. Tuotantojen kulu- ja tekijänoikeus-
rakenteen pitäisi tukea vientiä, eikä olla sen este.”

 
Matti Halonen / 

Fisher King Productions oy, toimitusjohtaja, tuottaja

10. Informaatio- ja viestintäpalvelujen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi myös vuoden 
toisella neljänneksellä.
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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 ennallaan
EK:n suhdannebarometrin tulosten perusteella alan yritysten odotuk-
sia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluvut ovat pysytelleet lievästi 
positiivisina. Kotimainen kulutuskysyntä on ollut jo pitkään heikkoa ja 
toimialojen myynti tietojenkäsittelypalveluja lukuun ottamatta vaisua.

Kuluttajien ostovoima kasvanee tänä vuonna korkeintaan maltilli-
sesti. Kokonaisuutena informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon 
kasvun ennakoidaan jatkuvan vuonna 2015 hieman edellisvuotta 
vaimeampana. •

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

J Informaatio ja viestintä 8,9 12,3 10,7 12,6 7,4 4,0

58 Kustannustoiminta -3,7 -3,7 -2,7 5,4 -5,0 à

59 Musiikki- ja ohjelmatuotanto 3,0 6,8 1,7 6,4 7,0 à

60 Radio- ja televisiotoiminta -1,3 1,0 -0,9 -3,7 3,0 à

61 Televiestintä -1,8 0,5 -5,0 0,8 1,0 à

62_63 Tietojen käsittelypalvelut 20,2 26,1 24,8 21,7 15,0 æ

Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon vuosimuutokset sekä 
ennuste vuoden 2015 toiselle ja kolmannelle neljännekselle, %

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

12. Informaatio- ja viestintäpalvelujen yritysten yhteenlaskettu kannattavuus on 
parantunut yksikkötyökustannusten noususta huolimatta.

11. Toimialoittaiset erot kehityksessä ovat rakenteellisista syistä suuria.

Informaatio ja viestintä •  |
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Yritys- ja asiantuntijapalvelut

Liikevaihdon kasvu jatkui
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 4,0 
prosenttia ja myynnin volyymi 4,1 prosenttia vuodentakaiseen verrat-
tuna, ennakoidaan PALTA n ennusteessa. Vuonna 2014 alan liikevaihto 
kasvoi 2,3 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Kolmannella neljän-
neksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 3,3 prosenttia vuodentakai-
seen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 3,4 prosenttia 
edellisvuotisesta. Toisella neljänneksellä kasvua kertyi kaikilla alatoimi-
aloilla tieteellisiä t&k-palveluja lukuun ottamatta. Etenkin arkkitehti- ja 
insinööripalvelujen (+6,5 %) sekä liikkeenjohdon palvelujen (+4,5 %) 
kasvu jatkui vahvana.

Toimialan yritysten yhteenlaskettu kannattavuus on 2000-luvulla 
heikentynyt, mutta yksikkötyökustannuksilla mitattu kilpailukyky on 
viime vuosina hieman parantunut. Vuoden 2000 tasoon verrattuna toi-
mialan yritysten kannattavuus on pudonnut kolmanneksella ja yksikkö-
työkustannukset laskeneet 9 prosenttia.

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 jatkui tasaisena vuoden toisella neljännek-
sellä. Lähitulevaisuuden odotukset ovat varovaisen positiiviset.

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

”Toimialamme on jälkisyklinen ja taantuma iski siihen 
vasta 2013 alkaen. Teolliset vientiyritykset ovat jo akti-

voituneet kysynnässään, mutta kotimaahan sidotummat 
palvelualat ovat varovaisia. Sote-uudistuksen jatkuva 

limbo hiljentää selvästi koko alan kehitystä 
sekä yksityisellä että julkisella puolella.”

 
Pekka Mattila / 

Aalto University Executive Education, toimitusjohtaja

90

100

110

120

130

140

150

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto

2005 = 1002005 = 100

13. Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi myös vuoden 
toisella neljänneksellä.

Yritys- ja asiantuntijapalvelut >  |
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Pientä kasvua syntynee kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen alatoi-
mialoilla. Arkkitehti- ja rakennussuunnittelupalvelujen kasvu piristynee 
rakennusalan parantuneiden näkymien myötä, mutta 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 hienoisessa kasvussa. 
Toimialan myyntiodotukset ovat sen sijaan hieman laskeneet, mutta 
barometrin saldoluku on säilynyt edelleen positiivisena. •

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

M Ammatillinen, tieteellinen ja  
tekninen toiminta 2,3 2,1 3,4 3,7 4,0 3,3
69_70 Liikkeenjohdon palvelut 6,0 5,7 7,3 3,8 4,5 à

71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut 1,6 0,8 5,6 6,2 6,5 à

72 Tieteellinen t&k -15,0 -15,9 -22,0 0,4 -5,0 ä

73 Mainonta ja markkinatutkimus 2,8 3,7 1,5 -1,6 0,5 à

74 Muut liike-elämän palvelut 2,1 5,4 0,5 4,3 0,5 à

75 Eläinlääkintäpalvelut

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon vuosimuutokset sekä 
ennuste vuoden 2015 toiselle ja kolmannelle neljännekselle, %

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

15. Yritys- ja asiantuntijapalvelujen kannattavuus on heikentynyt.

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

Yritys- ja asiantuntijapalvelut •  |
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Hallinto- ja tukipalvelut

Liikevaihdossa tasaista kasvua
Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvu on ollut viime vuosina 
maltillista. Huhti–kesäkuussa alan liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia ja 
myynnin volyymi 1,2 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan 
PALTA n ennusteessa. Vuonna 2014 alan liikevaihto kasvoi 1,6 prosent-
tia edellisvuoteen verrattuna. Kolmannella neljänneksellä liikevaihdon 
ennustetaan kasvavan 2,5 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja koko 
vuoden 2015 aikana keskimäärin noin 2,3 prosenttia edellisvuotisesta. 

Toisella neljänneksellä alatoimialat kasvoivat matkatoimistoja ja 
matkanjärjestäjiä sekä vuokraus- ja leasingpalveluja lukuun ottamatta. 
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien liikevaihdon lasku on jatkoa pari 
vuotta jatkuneelle kehitykselle, eikä merkkejä käänteestä parempaan ole 
näkyvissä. Tähän vaikuttavat kuluttajien ostovoiman heikko kehitys ja 
epävarmuus sekä lisääntynyt omatoimimatkailu. Kasvua syntyi etenkin 
työllistämispalveluissa (+6 %) sekä kiinteistön- ja maisemanhoidossa 
(+4,5 %). 

Toimialojen kasvua selittää yritysten kasvanut trendi keskittyä ydinlii-
ketoimintaan sekä tarve joustavammalle kulurakenteelle. >

Liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä mal-
tillisesti. Alan odotukset ovat parantuneet. Matkatoimistojen 
liikevaihdon alamäki jatkui. 

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

”Kasvava viranomaisraportointi asettaa laajoja osaamis- 
ja resurssivaatimuksia taloushallinnon toimialalle. 

Tietointensiivinen yhteiskunta vaatii kokonaisvaltaisten 
palveluprosessien laaja-alaista ymmärtämistä sekä 

tiedon hyödyntämistä ja edelleen jalostamista.”
 

Elina Salmivala /  
Econia Yrityspalvelut Oy, toimitusjohtaja
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16. Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi maltillisesti vuoden 
toisella neljänneksellä.

Hallinto- ja tukipalvelut ›  |
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Toimialan yritysten yhteenlaskettu kannattavuus ja yksikkötyökus-
tannuksilla mitattu kilpailukyky ovat finanssikriisin jälkeen heikentyneet. 
Viime vuosina keskimääräiset yksikkötyökustannukset ovat hieman 
laskeneet.

Tulevaisuudenodotukset parantuneet
Hallinto- ja tukipalvelujen odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin 
saldoluku on kasvanut selvästi vuoden toisen neljänneksen aikana. 
Myös alan myyntiodotukset ovat edelleen parantuneet. Hallinto- ja 
tukipalvelujen voidaan olettaa kasvavan tämän vuoden aikana, etenkin, 
jos yleinen taloustilanne kohenee.•

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

N Hallinto- ja tuki palvelutoiminta 1,6 1,9 2,4 1,4 2,0 2,5

77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 5,3 3,4 7,1 -1,8 -3,0 ä

78 Työnvälityspalvelut 4,3 5,3 4,2 3,7 6,0 æ

79 Matkatoimistot ja matkanjärj. -5,5 -6,3 -5,9 -8,0 -3,5 à

80 Turvallisuuspalvelut -0,1 -1,9 3,6 4,4 3,0 à

81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 1,0 2,4 1,5 5,4 4,5 à

82 Muut hallinto- ja tukipalvelut 4,1 3,8 6,1 5,4 2,0 ä

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste 
vuoden 2015 toiselle ja kolmannelle neljännekselle, %

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

18. Hallinto- ja tukipalvelujen yritysten kannattavuus on viime vuosina hei-
kentynyt.

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

Liikevaihto kasvoi selvästi
Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon arvo kasvoi huhti–kesäkuus-
sa 5,5 prosenttia ja myynnin volyymi 5,3 prosenttia vuodentakaiseen 
nähden, ennakoidaan PALTA n ennusteessa. Vuonna 2014 toimialan 
liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kolman-
nella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 2,8 prosenttia 
vuodentakaiseen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 4,4 
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.

Yksityiselle sektorille 1 000 uutta työllistä vuonna 2014
Viihde- ja virkistyspalveluyritysten työllisten määrä kasvaa Suomessa 
etenkin yksityisellä sektorilla. Viime vuonna yksityinen sektori työllisti 
noin 1 000 palkansaajaa enemmän kuin vuonna 2013. Julkisyhteisöis-
sä työllisten määrä väheni 400 henkilöllä. Työllisten määrä kasvoi eniten 
urheilu- ja virkistyspalveluissa (+600 henkilöä), joista 100 henkilöä > 

Liikevaihdon kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä vah-
vana. Toimialan yritysten kannattavuus on 2000-luvulla hei-
kentynyt. Yksityisen sektorin työllisten määrän kasvu jatkui.

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

”Golfala on ollut nopean rakennemuutoksen keskellä 
jo useamman vuoden. Taloudellisesti suurin osa suo- 
malaisista golfyhtiöistä on kuitenkin vakaalla pohjalla. 

Yhteinen nimittäjä menestyville kentille on 
se, että palveluja ja peli-tuotteen laatua 

pystytään jatkuvasti kehittämään.”
 

Sami Pere /  
Aura Golf ry, toiminnanjohtaja
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19. Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös 
vuoden toisella neljänneksellä.

Viihde ja virkistys ›  |
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työllistyi yrittäjinä. Viihde- ja virkistyspalveluyritysten työllisten määrä 
on vuoden 2000 jälkeen kasvanut runsaalla 6 500 henkilöllä eli yli 70 
prosenttia. Ripeintä kasvu on viime aikoina ollut liikuntapalveluja tarjo-
avilla toimialoilla. Toimialan yrityskannasta suurin työllistäjä on urheilu-, 
huvi- ja virkistyspalvelut. Liikevaihtoa tuottavat eniten rahapeli- ja ve-
donlyöntipalvelut. Uusia yrityksiä viihde- ja virkistyspalveluihin on viime 
aikoina syntynyt yli tuhat vuodessa. 

Kaiken kaikkiaan viihde- ja virkistyspalvelut työllistävät noin  
50 000 henkilöä. Alan työlliset ovat jakautuneet kolmeen osaan siten, 
että yrityssektori, julkinen sektori ja kolmas sektori työllistävät kaikki 
noin 16 000 henkilöä.•

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

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

Hinnat 3,6 3,8 2,6 0,6 0,3

Tuotanto 0,0 1,9 -0,5 6,1 5,3

Viihteen ja virkistyksen liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste 
vuoden 2015 toiselle ja kolmannelle neljännekselle, %

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

21. Viihde- ja virkistyspalveluissa varsinkin yrityssektorin työllisten määrä on 
kasvanut.

20. Viihde- ja virkistyspalvelujen kannattavuus on heikentynyt 2000-luvulla.

Viihde ja virkistys •  |
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Muut palvelut

Korjauspalveluissa kasvua ja laskua
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus-, huolto- ja asennuspalvelu-
jen liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä vahvasti edellisvuo-
teen nähden (+11,2 %). Samaan aikaan kotitaloustavaroiden korjauspal-
velujen liikevaihto jatkoi supistumistaan (-5,5 %), ennakoidaan PALTAn 
ennusteessa. 

Järjestöjen toiminnan liikevaihto supistui vuoden toisella neljän-
neksellä 2,0 prosenttia. Vuonna 2014 laskua kertyi 3,2 prosenttia 
sitä edeltävään vuoteen verrattuna. Laskua selittää osittain järjestöille 
myönnettyjen avustusten väheneminen. Kuntien sopeuttaessa meno-
jaan on järjestöjen toiminta-avustuksia karsittu tai niistä jopa kokonaan 
luovuttu. 

Työllisten määrä kasvaa, mutta hitaasti
Yksityisten palvelujen työllisten määrä on 2000-luvulla kasvanut 
keskimäärin 2 prosenttia vuodessa, eli noin 17 000 henkilöllä vuosit-
tain. Viime vuosina kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut. Vuonna 2014 
työllisten määrä kasvoi puoli prosenttia edellisvuotiseen nähden. Suurin 
osa työllisyyskasvusta selittyy palvelualojen elinkeinonharjoittajien, > 

Teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalvelujen liikevaihto 
kasvoi vahvasti. Työllisten määrän kasvu on hidastunut. Pelia-
la on ollut viime aikoina palvelujen kasvun moottori.

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

”Rakennusalalta on neljän–viiden heikon vuoden 
jälkeen tullut hieman positiivista viestiä suhdanne-
kehityksestä. Koska talotekniikka on jälkisuhdanne-

ala rakennusalan sisällä, toivomme, että kehitys 
jatkuu ja näkyy talotekniikkayritysten 

tilauskannan positiivisena kehityksenä.”
 

Jarmo Töyräs /  
Aro Systems 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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ei palkansaajien määrän lisääntymisellä. 
Työvoimaintensiivisten yksityisten palvelujen tuottavuus on kasvanut 

viime vuosina hitaasti. Vuonna 2014 tuottavuus kasvoi 0,4 prosenttia 
edeltävään vuoteen nähden. 

Peliala tuotti eniten kasvua
Yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) liikevaihto kasvoi vuoden 
toisella neljänneksellä 2,8 prosenttia, ennakoidaan PALTAn ennustees-
sa. Viime vuonna kasvua kertyi 2,9 prosenttia vuoteen 2013 nähden. 
Eniten kasvua vauhditti pelialan vetämä tietojenkäsittelypalvelujen 
liikevaihdon kasvu. Ilman tietojenkäsittelypalvelujen (toimiala 62) kas-
vua yksityisten palvelutoimialojen kasvu olisi jäänyt huomattavasti nyt 
havaittua hitaammaksi. Kasvua vastaavasti hidasti erityisesti logistiikan 
toimialojen ja kustannustoiminnan liikevaihdon alamäki. •

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

33 Koneiden huolto ja korjaus 2,2 1,0 5,8 4,4 11,2 à

68 Kiinteistöala 5,5 4,1 7,1 1,7 3,0 4,7

S Muu palvelutoiminta 1,0 0,8 0,2 -1,0 -1,0 -0,3

94 Järjestöjen toiminta -3,3 -1,0 -4,5 -5,0 -2,0 à

95 Kotitaloustavaroiden ym. korjaus 2,7 1,8 -0,2 -8,7 -5,5 à

96 Muut henkilökohtaiset palvelut 2,0 1,1 2,0 2,6 0,5 ä

Liikevaihdon vuosimuutokset valituilla palvelualoilla sekä ennuste 
vuoden 2015 toiselle ja kolmannelle neljännekselle, %

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

24. Toimialojen kontribuutiot yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon  
(+2,8 %) kasvuun vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

23. Yksityisten palvelujen (H-T) työllisten määrä kasvoi viime vuonna 4 500 
henkilöllä vuoteen 2013 verrattuna.

61 Televiest

63 Tietopalv

78 Työnvälit

50 Vesiliike

81 Kiinteist

L Kiinteistö

69_70 Liikke

R Viihde ja

71 Arkkiteht

62 Tietojenk

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

94 Järjestöj

95 Kotitalou

72 Tieteelli

79 Matkatoim

77 Vuokraus-

51 Ilmaliike

52 Varasto-

53 Posti- ja

58 Kustannus

49 Maa- ja r

Negetiiviset Positiiviset

%%

1,6
1,2
1,2

1,0
1,0

0,8
0,2

0,0
-0,4

-1,0
-1,1

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

I Majoitus- ja ravintolapalvelut
M Yritys- ja asiantuntijapalvelut

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
P Koulutus

R Viihde ja virkistys
J Informaatio ja viestintä
S-T Muu palvelutoiminta
N Hallinto- ja tukipalvelut

L Kiinteistöala
H Logistiikka
K Finanssiala

Muutos 2013–2014, x1000 hlöä
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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 •  |



PALTA | Palvelujen suhdanteet 1/2015 21

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. Ennustevirheet 
ovat vaihdelleet 0,1–0,5 prosenttiyksikön 
välillä. 

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: TEM / Työnvälitystilastot

Kuva 3: TEM / Työnvälitystilastot

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

Kuva 5: Tilastokeskus / Palkkasummaku-
vaajat, Finanssialan Keskusliitto / Pankki-
barometri

Kuva 6: Tilastokeskus / Liiketoiminnan 
kuukausikuvaajat

Kuva 7: Tilastokeskus / Liiketoiminnan 
kuukausikuvaajat

Kuva 8: Tilastokeskus / Liiketoiminnan 
kuukausikuvaajat

Kuva 9: Tilastokeskus / Liiketoiminnan 
kuukausikuvaajat

Kuva 10: Tilastokeskus / Palvelujen liike-
vaihtokuvaaja

Kuva 11: Tilastokeskus / Palvelujen liike-
vaihtokuvaaja

Kuva 12: Tilastokeskus / Kansantalouden 
tilinpit.

Kuva 13: Tilastokeskus / Palvelujen liike-
vaihtokuvaaja

Kuva 14: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 15: Tilastokeskus / Kansantalouden 
tilinpito

Kuva 16: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 17: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 18: Tilastokeskus / Kansantalouden 
tilinpito

Kuva 19: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaih-
tokuvaaja

Kuva 20: Tilastokeskus / Kansantalouden 
tilinpito

Kuva 21: Tilastokeskus / Kansantalouden 
tilinpito

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

Kuva 23: Tilastokeskus / Kansantalouden 
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

Taulukot 2–7: Tilastokeskus / Palvelujen 
liikevaihtokuvaaja ja PALTAn ennuste

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

Ennustekehikko ja lähteet •  |
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