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Liike-elämän palvelut: erityisesti ohjelmistoalaa vaivaa työ-

voiman puute 

Elinkeinoelämän kasvua tukeva liike-elämän palveluiden toimiala näyttää jatkavan positiivista 

kasvua tulevan kevään, kesän ja syksyn aikana. Kansantalouden kannalta merkittävien alojen kuten 

ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin, tuleva suunta ennakoi lisäksi laajemmin talouteen kasvua. 

Myös työvoimaa välittävien yritysten edessä ovat yhä kasvavat markkinat, vaikka usean alan 

kohdalla puhutaankin jo työvoimapulasta. 

 

Liike-elämän palveluissa yritysten näkymät ovat erittäin valoisat, kuten elinkeinoelämän 

suhdanneodotukset ylipäätään. Palvelualoilla sekä teollisuudessa suhdannenäkymät ovat 

saldoluvun perustella edelleen selvästi positiiviset, mutta saldoluvut jäävät yleisten näkymien tavoin 

hivenen syksyn 2017 lukemista. Liike-elämän palveluja edustavien pk-yritysten vastaajat arvioivat 

lähiajan yleiset suhdannenäkymät selvästi positiivisiksi ja toiveikkaammiksi kuin kaikki pk-yritykset ja 

kaikki palvelualan yritykset. Viime syksyn tasosta jäädään hieman saldo-luvun ollessa nyt +40, kun 

se syksyllä 2017 oli +43. 

 

Kuva 1. Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, saldoluku %. Lähde: Pk-

toimialabarometri, kevät 2018.  
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Työelämän murros, digitalisaatio ja globalisaatio edesauttavat kasvua 

 

Liike-elämän palveluissa positiivisia näkymiä edistää erityisesti yleinen työelämässä tapahtuva 

muutos. Eri toimintojen sähköistyminen luo mahdollisuuksia tietotekniikan alan yrityksille, mutta 

palvelujen sähköistymisestä hyötyvät myös kaikki liike-elämän palveluiden alatoimialat.  

 

Yksi selitys koko toimialan positiivisuudelle löytyy siitä, että liike-elämän palveluiden merkittävimpien 

veturialojen, ohjelmistoalan sekä teknisen konsultoinnin, lähtökohtaisesti globaalit markkinat 

kasvavat tällä hetkellä lähes kaikkialla. Maailman talouden kasvu heijastuu näihin globaalissa 

ympäristössä toimiviin aloihin monia muita toimialoja nopeammin.  

 

Perinteisimmistä liike-elämän palveluista taloushallintoala jatkaa myös tasaista kasvua. Sen 

kehitykseen eivät talouden tilassa tapahtuvat heilahtelut niin merkittävästi vaikuta. Vaikka toimialan 

prosessit sähköistyvät kokoajan vähentäen manuaalista työtä, kehittävät alan suurimmat toimijat 

uusia aiempaa reaaliaikaisempia ja täsmällisempiä palveluja asiakasyrityksilleen. Näin perinteisten 

tilitoimistojen palvelurepertuaari kasvaa ja rooli muuttuu. Myös liikkeenjohdon konsultoinnin 

toimialalla kasvu tulee jatkumaan. 

 

Liike-elämän palveluiden toimialallakin voi nousta ainakin osittain kasvun esteeksi osaavan 

työvoiman puute. Ohjelmistoalalla pula osaajista on tuotu esille jo monessa foorumissa, mutta 

osaajapula voi alkaa näkyä myös muilla liike-elämän aloilla ainakin kasvukeskuksissa.  
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Kuvat 2, 3 ja 4: Liike-elämän palveluiden liikevaihto 2010–9/2017 ja ennuste vuoden 2019 

tammikuuhun. Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu vuosi 2010 = 100. 
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