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INFORMAATION JA VIESTINNÄN, 
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINNAN 
SEKÄ AMMATILLISEN, TIETEELLISEN JA 
TEKNISEN TOIMINNAN NÄKYMÄT 2022–2023

Palvelukysyntä 
jatkuu vireänä

INFORMAATIO JA VIESTINTÄ (TOL J)

Informaatio ja viestintä -toimiala kasvoi jo ennen 
1990-luvun lamaa. Erityisen voimakasta kasvu oli joi-
tain vuosia 1990-luvun puolivälin jälkeen. Finanssikriisi 
ei supistanut alaa merkittävästi, mutta se ei myöskään 
kasvanut vuosien 2007–2009 aikana. Tämän jälkeen 
ala on taas jatkanut kasvuaan. Alan merkitys (osuus 
arvonlisäyksestä) Suomen taloudelle kasvoi jo ennen 
1990-lukua mutta sen puolivälin jälkeen alan osuus 
koko talouden arvonlisäyksestä on kasvanut huomat-
tavasti. Vuonna 2019 ala muodosti noin 6 prosenttia 
Suomen arvonlisäyksestä ja oletettavasti tämä osuus 
kasvaa edelleen tulevaisuudessa. Koronakriisin alkaes-
sa hallinto- ja tukipalveluiden tuotoksen volyymi (ar-
vonlisäys) oli kasvanut keskimäärin 4,0 (3,4) prosenttia 
vuosina 2016–2019.

Informaatio ja viestintä -toimialaan kuuluu seuraa-
vat alat: kustannustoiminta, audiovisuaalinen toiminta, 
televiestintä sekä tietojenkäsittelypalvelut. Informaatio 
ja viestintä -toimiala on kasvanut merkittävästi, koska 
sen alatoimiala tietojenkäsittelypalvelut on kasvanut 
voimakkaasti. Myös televiestintä on kasvanut selkeästi, 
mutta ei enää viime vuosina. Tietojenkäsittelypalvelut 
pitää sisällään muun muassa ohjelmien ja ohjelmisto-
jen kehittämisen ja yleisemmin ohjelmoinnin ja siihen 
liittyvän työn. 

Pandemia vaikutti informaatio- ja viestintä -toimi-
alan aloihin epätasaisesti. Audiovisuaalinen toiminta 
supistui selvästi vuonna 2020. Kustannustoiminta su-
pistui vähän. Televiestintä ja tietojenkäsittelypalvelut 
kasvoivat selvästi. Audiovisuaalinen toiminta, johon 
kuuluu elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, ää-
nitteiden ja musiikin kustantaminen sekä radio- ja tele-
visiotoiminta muodostaa alan tuotoksesta vain noin 8 

prosenttia, kun televiestintä sekä tietojenkäsittelypalve-
lut muodostavat yhdessä noin 76 prosenttia. Informaa-
tio ja viestintä -toimialan tuotos kasvoi vähän vuonna 
2020 samoin kuin alan tehdyt tunnit. Viime vuonna ala 
kasvoi taas jo merkittävästi. 

Ennustemallin osuvuus on informaation ja vies-
tinnän J tuotoksen osalta tyydyttävä. Malliennusteen 
keskimääräinen virhe on 3,5 prosenttiyksikköä. Malli 
onnistuu kuitenkin ennustamaan sitä, kasvaako vai su-
pistuuko tuotos kiitettävästi. Malliennustetta on korjat-
tu (ks. kuvio 7 ja taulukko 4). Korjatun ennusteen mu-
kaan alan tuotos kasvaa voimakkaasti tänä vuonna ja 
jatkaa kohtalaisessa kasvussa ensi vuonna. Ennustetta 
on korjattu alaspäin kuluvan vuoden osalta talousnäky-
mien heikentymisen takia.

Malliennustetta on korjattu tuntien osalta vastaa-
maan korjatun tuotoksen ennustetta. Vuosina 2016–
2019 alan työtuntien määrä kasvoi keskimäärin 2,5 
prosenttia vuodessa. Työvoimatutkimuksen tietojen 
mukaan alan tehdyt tunnit olivat hienoisessa kasvussa 
vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. 
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TELEVIESTINTÄ (TOL 61)

Televiestinnän tuotoksen volyymi ei keskimäärin kas-
vanut eikä supistunut ennen koronakriisiä vuosina 
2016–2019, mutta arvonlisäys kasvoi keskimärin 1,3 
prosenttia. Finanssikriisin jälkeen alan tuotoksen volyy-
mi ei ole vielä kääntynyt selvään kasvuun. Alan arvon-
lisäys kasvoi finanssikriisissäkin, mutta kasvu tyrehtyi 
vuoden 2013 jälkeen ja on nyt jälleen varovaisessa 
kasvussa. Alalla tehdyt työtunnit ovat kasvaneet viime 
vuosina varovasti. Ala muodosti vuonna 2019 noin 18 
prosenttia informaatio ja viestintä -toimialan tuotokses-
ta ja 19 prosenttia sen arvonlisäyksestä. Informaatio ja 
viestintä -toimialan työllisistä televiestintä työllisti noin 
11 prosenttia.

Vuonna 2020 alan tuotos kasvoi 0,8 prosenttia. Teh-
dyt työtunnit supistuivat kuitenkin merkittävästi. Viime 
vuonna tuotos näyttäisi kasvaneen 3,3 prosenttia ja ole-
tettavasti tehdyt tunnit ovat kasvaneet merkittävästi. 
Toimialan ennusteet ovat esitetty taulukossa 4. Malli-
ennustetta on korjattu tuotoksen osalta samoista syitä 
kuin koko informaatio ja viestintä -toimialan ennustet-
ta. Korjatun ennusteen mukaan ala kasvaa tänä vuonna 
2,4 ja ensi vuonna 1,9 prosenttia.
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KUVIO 7. INFORMAATIO JA VIESTINTÄ (TOL J), 
TUOTOKSEN VOLYYMIN KASVUENNUSTEET
2022–2023

Malliennustetta on korjattu tuntien osalta vastaa-
maan korjatun tuotoksen ennustetta. Vuosina 2016–
2019 aikana alan työtuntien määrä kasvoi keskimäärin 
0,6 prosenttia vuodessa ja ennusteen mukaan kasvu jat-
kuu jonkin verran tätä nopeampana vuosina 2022–2023.

TIETOJENKÄSITTELYPALVELUT (TOL 62–63)

Tietojenkäsittelypalvelut-toimialan tuotoksen volyy-
mi (arvonlisäys) kasvoi ennen koronakriisiä vuosina 
2016–2019 keskimäärin 10 (8) prosenttia vuodessa. 
Ala kasvoi voimakkaasti jo ennen 1990-lukua. Ala pa-
lautui finanssikriisin jälkeen nopeasti voimakkaaseen 
kasvuun. Myös alalla tehdyt työtunnit ovat kasvaneet 
merkittävästi. Ala muodosti vuonna 2019 noin 53 pro-
senttia informaatio ja viestintä toimialan tuotoksesta 
ja 56 prosenttia sen arvonlisäyksestä. Informaatio ja 
viestintä -toimialan työllisistä tietojenkäsittelypalvelut 
työllisti noin 65 prosenttia.

Vuonna 2020 alan tuotos kasvoi 5,4 prosenttia. Teh-
dyt työtunnit kasvoivat myös merkittävästi. Pandemia 
ei ole vaikuttanut oleellisesti alaan. Viime vuonna ala 
näyttäisi kasvaneen yli 9 prosenttia. Alan kysynnän ole-
tetaan pysyvän voimakkaana myös tulevaisuudessa.
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Toimialan ennusteet ovat esitetty taulukossa 4. Mal-
liennustetta on korjattu vain siltä osin kuin muut korja-
tut ennusteet vaikuttavat alan ennusteisiin. Ennusteen 
mukaan ala jatkaa tänä ja ensi vuonna voimakkaassa 
kasvussa. Malliennustetta on korjattu maltillisemmak-
si tuntien osalta. Vuosina 2016–2019 alan työtuntien 
määrä kasvoi keskimäärin 4,9 prosenttia vuodessa ja 
ennusteen mukaan kasvu jatkuu huomattavana vuosi-
na 2022–2023.

RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA (TOL K)

Rahoitus- ja vakuutustoiminta -toimialan tuotos on kas-
vanut melko tasaisesti 1990-luvun alun lamasta lähtien. 
Finanssikriisi ei supistanut alaa merkittävästi. Alan ar-
vonlisäys on myös kasvanut, mutta sen kasvu on mer-
kittävästi epävakaampaa. Vuonna 2019 alan osuus oli 
noin 3 prosenttia Suomen arvonlisäyksestä. Koronakrii-
sin alkaessa rahoitus- ja vakuutustoiminnan tuotoksen 
volyymi (arvonlisäys) oli kasvanut keskimäärin 2,9 (0,5) 
prosenttia vuosina 2016–2019.

Koronavuonna 2020 rahoitus- ja vakuutustoiminnan 
tuotos supistui -1,9 prosenttia ja tehdyt tunnit supistui-

vat huomattavasti. Viime vuonna alan tuotoksen olete-
taan kasvaneen huomattavasti mutta työtunnit näyttäi-
sivät supistuneen. 

Ennustemallin osuvuus on rahoitus- ja vakuutustoi-
minta K tuotoksen osalta vain välttävä. Malliennusteen 
keskimääräinen virhe on 2,7 prosenttiyksikköä. Malli 
ei myöskään onnistu ennustamaan sitä kasvaako vai 
supistuuko tuotos kovinkaan hyvin. Malliennusteen 
mukaan (ks. kuvio 8 ja taulukko 4) tuotoksen volyymi 
kasvaa 2,7 prosenttia vuonna 2022 ja 2,7 prosenttia 
vuonna 2023. Malliennustetta ei ole korjattu. Ensim-
mäisen neljänneksen arvonlisäys supistui jonkin verran 
mutta tämän alan arvonlisäys vaihtelee huomattavasti 
tuotosta enemmän.

Malliennustetta on korjattu tuntien osalta vastaa-
maan korjatun tuotoksen ennustetta. Vuosina 2016–

Malliennuste (%) Korjattu ennuste (%) Malliennusteen tarkkuus
2021 2022 2023 2022 2023 Keskivirhe (%-yks.) Oikeasuuntaisuus (%)

Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL K)
Tuotos 6,0 2,7 2,7 - - 2,7 67
Tunnit -1,3 -1,0 0,4 0,7 0,6 3,8 67

Informaatio ja viestintä (TOL J)
Tuotos 6,1 8,1 4,3 6,5 4,3 3,5 96
Tunnit 2,7 2,8 1,1 2,5 1,2 2,5 72

Televiestintä (TOL 61)
Tuotos 3,3 11 4,6 2,4 1,9 5,6 80
Tunnit 2,4 -0,6 -1,4 1,5 1,0 3,0 70

Tietojenkäsittelypalvelut (TOL 62–63)
Tuotos 9,2 8,6 5,6 8,4 5,7 3,9 96
Tunnit 3,8 7,3 4,0 3,1 2,5 1,4 91

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (TOL M)
Tuotos 7,4 -0,8 1,2 3,0 2,0 3,3 83
Tunnit 2,7 0,7 1,9 1,1 0,9 1,7 84

Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (TOL 71)
Tuotos 3,7 -2,3 0,3 1,9 1,3 3,2 75
Tunnit 3,1 -1,7 0,1 0,9 0,6 1,3 96

TAULUKKO 4. INFORMAATIO JA VIESTINTÄ, RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA SEKÄ AMMATIL-
LINEN,TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA (TOL J, K, M)
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2019 alan työtuntien määrä supistui keskimäärin 0,1 
prosenttia vuodessa. Neljännesvuositietojen mukaan 
alan tehdyt tunnit laskivat hieman ensimmäisellä nel-
jänneksellä.

AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN 
TOIMINTA (TOL M)

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -toimiala 
kasvoi voimakkaasti ennen finanssikriisiä. 1990-luvun 
lamassa ala supistui voimakkaasti kaksi vuotta peräk-
käin mutta tämän jälkeen kasvu jatkui vahvana. Finans-
sikriisin jälkeen kasvu oli hidasta, kunnes ala kääntyi 
vuonna 2015 selvempään kasvuun. Koronakriisin al-
kaessa ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 
-toimialan tuotoksen volyymi (arvonlisäys) oli kasvanut 
keskimäärin 3,6 (3,1) prosenttia vuosina 2016–2019. 
Vuonna 2019 ala muodosti noin 5,2 prosenttia Suomen 
arvonlisäyksestä ja 4,4 prosenttia tuotoksesta.

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -toi-
mialaan kuuluu seuraavat alat: liikkeenjohdon palve-
lut, arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja 
analysoinnit, tieteellinen tutkimus ja kehittäminen, mai-
nostoiminta ja markkinatutkimus, muut erikoistuneet 
palvelut liike-elämälle sekä eläinlääkäripalvelut. Näitä 
toimialoja yhdistää se, että alan työtehtävät vaativat 
korkeatasoista osaamista, koska ne tarjoavat palvelui-
densa tilaajille erikoistunutta tietämystä ja taitoja, kuten 
Tilastokeskuksen kuvauksestakin käy ilmi.

Pandemia vaikutti ammatillisen, tieteellisen ja tek-
nisen toiminnan alatoimialoihin epäsymmetrisesti. 
Liikkeenjohdon palveluita käytettiin vuonna 2020 huo-
mattavasti enemmän kuin vuonna 2019. Arkkitehti- ja 
insinööripalveluiden tuotos taas kasvoi myös mutta sel-
västi vähemmän. Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 
kasvoi hieman. Mainostoiminta ja markkinatutkimus 
sekä muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle ja eläin-
lääkäripalvelut (74–75) supistuivat yli 10 prosenttia. 
Kokonaisuutena ammatillisen, tieteellisen ja teknisen 
toiminnan tuotos kasvoi yhden prosentin vuonna 2020 
ja tehdyt tunnit kohtalaisesti. Viime vuonna ala näyttäisi 
kasvaneen yli 7 prosenttia ja kasvu jatkui vahvana vuo-
den 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Samalla myös 
alan tehdyt tunnit näyttäisivät kasvaneen hyvin.

Ennustemallin osuvuus on ammatillisen, tieteel-
lisen ja teknisen toiminta (M) -alan tuotoksen osalta 
tyydyttävä. Malliennusteen keskimääräinen virhe on 3,3 
prosenttiyksikköä. Malli onnistuu ennustamaan sitä, 

kasvaako vai supistuuko tuotos kohtalaisesti. Alan mal-
linnus on haasteellista, koska alatoimialat ovat erityyp-
pisiä. Malliennustetta on korjattu (ks. kuvio 9 ja tauluk-
ko 4). Korjatun ennusteen mukaan tuotoksen volyymi 
kasvaa 3,0 prosenttia vuonna 2022 ja 2,0 prosenttia 
vuonna 2023. Venäjän-kaupan tyrehtyminen vaikuttaa 
alaan jonkin verran muiden liikkeen johdon palveluiden 
kautta. Muilta osin valitseva tilanne ei juuri vaikuta. Ylei-
nen talousnäkymien heikentyminen hidastaa kuitenkin 
alan kasvua.

Malliennustetta on korjattu tuntien osalta. Korjatun 
ennusteen mukaan alan tehdyt tunnit kasvavat tänä 
vuonna. Tätä tukee se, että toimialan työtunnit näyttäi-
sivät olleen kasvussa vuoden ensimmäisellä neljännek-
sellä. Kasvu jatkuu ensi vuonna hieman hitaampana.

ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIPALVELUT; 
TEKNINEN TESTAUS JA ANALYSOINTI (TOL 71)

Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja 
analysointi -toimialan tuotoksen volyymi (arvonlisäys) 
kasvoi ennen koronakriisiä vuosina 2016–2019 keski-
määrin 3,2 (3,9) prosenttia vuodessa. Ala supistui mer-
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kittävästi finanssikriisissä, mutta kääntyi sen jälkeen 
kuitenkin nopeasti kasvuun. Vuoden 2008 tuotoksen 
(arvonlisäyksen) tason se ohitti vasta vuonna 2018 
(2017). Ala muodosti vuonna 2019 noin 35 prosenttia 
tuotoksesta ja 37 prosenttia sen arvonlisäyksestä ollen 
näin sen suurin alatoimiala. Kaikista toimialan M työlli-
sistä tämä alatoimiala työllisti noin 34 prosenttia.

Vuonna 2020 alan tuotos kasvoi 1,8 prosenttia. Teh-
dyt työtunnit kasvoivat suunnilleen samassa vauhdis-
sa. Viime vuonna alan kasvu näyttäisi olleen tätä no-
peampaa. Toimialan ennusteet ovat esitetty taulukossa 
4. Malliennustetta on korjattu. Ennusteen mukaan ala 
kasvaa tänä vuonna. Ensi vuonna kasvu jatkuu hieman 
hitaampana.

Vuosina 2016–2019 alan työtuntien määrä kasvoi 
keskimäärin 2,3 prosenttia vuodessa. Korjatun ennus-
teen mukaan tunnit jatkavat maltillisessa kasvussa 
vuosina 2022–2023.

LISÄTIETOJA

SAKARI LÄHDEMÄKI
ennustepäällikkö, erikoistutkija

040 940 2830
sakari.lahdemaki@labore.fi

www.labore.fi




