
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY 

PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) 

00023 Valtioneuvosto • Puh. 029 516 001 00023 Statsrådet • Tfn 029 516 001 FI-00023 Government • Tel. +358 29 516 001 

Faksi 09 1606 2160 • www.tem.fi Fax 09 1606 2160 • www.tem.fi Fax +358 9 1606 2160 • www.tem.fi 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kevään 2016 toimialojen näkymät Liike-elämän palvelut 22.6.2016 

 

 

Liike-elämän palvelut jatkavat kasvuaan vuonna 2016 
 

Liike-elämän palveluiden suunta jatkaa positiivista kasvua vuoden 2016 aikana. Kansantalou-

den kannalta merkittävien alojen, kuten ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin, tuleva suunta 

ennakoi lisäksi laajemminkin kasvua talouteen. Näin arvioi toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila 

liike-elämän palvelujen suhdannekatsauksessa. 

 

Myös työvoimaa välittävien yritysten edessä ovat kasvavat markkinat. Vuokratyövoiman käyttö 

on muodostunut osaksi suomalaista elinkeinoelämää ja sen käyttöaste kertoo hyvin talouden 

suunnasta. Työvoiman vuokraus laajenee myös yhä uusille toimialoille. Liike-elämän palvelui-

den saralla tasaisen varmaa kasvua voidaan ennustaa taloushallintoalalle. Sen kehitykseen ei-

vät talouden tilassa tapahtuvat heilahtelut merkittävästi vaikuta.  

 

Kasvu tulee jatkumaan myös liikkeenjohdon konsultoinnin toimialalla, vaikka se ei toimialana ole 

yhtä tasainen kuin taloushallintopalvelut. Alan kasvu ei myöskään tule olemaan yhtä nopeaa 

kuin esimerkiksi ohjelmistoalalla, sillä yritykset panostavat nyt erityisesti oman toiminnan säh-

köistämiseen ja digitalisointiin.  

 

Kevään 2016 pk-toimialabarometrin mukaan liike-elämän palveluiden suhdannenäkymät ovat 

selkeästi positiiviset. Positiivista viestiä toimialalla ei vähennä yhtään se tosiasia, että toimialan 

suhdannenäkemykset ovat myös viime vuosina olleet muuta taloutta paremmat.  

 

Alan yrittäjät näkevät tulevien suhdanteiden vaikuttavan positiivisesti henkilöstön rekrytointiin. 

Varsinkin ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin merkitystä korostaa juuri niiden rooli korkeasti 

koulutettujen henkilöiden työllistäjänä. Lähes neljännes koko liike-elämän palveluiden toimialan 

yrityksistä kertoo henkilökuntansa kasvavan tulevan vuoden aikana.  

 

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

veturialojen, ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin, markkinat ovat lähtökohtaisesti globaalit. 

Maailman talouden orastava kasvu, Euroopan taloudessa olevasta epävarmuudesta huolimatta, 

heijastuu näihin globaalissa ympäristössä toimiville aloille monia muita toimialoja nopeammin. 

Vuosia näköpiirissä ollut toimintojen ja palvelujen sähköistyminen alkaa vihdoinkin realisoitua di-

gitalisoitumisena.   

 
  



Taulukko 1. Liike-elämän palveluiden yrityskanta kolmannella vuosineljänneksellä 2015. Lähde: Toimiala 
Online.  
 

2015 kolmas vuosineljännes Aloittaneet Lopettaneet Yrityskanta 

62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 277 139 9263 

69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 102 70 8252 

702 Liikkeenjohdon konsultointi 341 218 13089 
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen 
konsultointi 160 137 10567 

712 Tekninen testaus ja analysointi 15 8 613 

73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 106 80 4959 

78 Työllistämistoiminta 58 42 1705 
 

Tarkasteltaessa liike-elämän palveluiden yrityskantaa voidaan havaita, että liike-elämän palveluiden 

toimialalle on syntynyt suhteellisesti ottaen paljon uusia yrityksiä. Yksi keskeinen syy tälle on yritys-

ten halu keskittyä omaan ydinosaamiseen. Samaan aikaan yritykset haluavat saada aikaan säästöjä 

ja ne voivat tehostaa omaa toimintaansa. 

 

Kuviot 1, 2 ja 3: Liike-elämän palveluiden liikevaihto 2008–12/2015 ja ennuste vuoden 2016 joulukuuhun. 

Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu vuosi 2010 = 100. 

 

 



 

 

Lisätiedot: 

toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 040 750 2442 

kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 050 040 5459 

 

 


