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IT-alan kasvu vetää koko liike-elämän kenttää nousuun 

Liike-elämän palvelut jatkavat pääosin kasvuaan tulevan vuoden aikana. Kansantaloutemme 
kannalta merkittävien alojen, kuten ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin, tuleva suunta 
ennakoi talouteen yleisemminkin kasvua. Maailmantalouden orastava kasvu heijastuu näihin 
globaalissa ympäristössä toimiviin aloihin monia muita toimialoja nopeammin.  
 
Erityisesti ohjelmistoalan kehitys näyttää positiiviselta. Positiivisen kehityksen takana on 
digitalisaation leviäminen ja sen toimintaperiaatteiden soveltaminen yhä uusille aloille ja 
toimintoihin. Digitalisaation hyödyt ymmärretään yhä laajemmin; suurten yritysten lisäksi myös 
pk-yrityksissä mietitään aktiivisesti sen tarjoamia mahdollisuuksia.  
 
Myös julkinen sektori lunastaa vähitellen sille asetettuja odotuksia sähköisten palveluiden 
yleistymisestä. Tietoturvaan liittyvät tekijät tulevat jatkossakin olemaan merkittävä kasvun tekijä.  
 
IT-alan kasvua vauhdittaa myös se, että Suomi on osoittautunut erinomaiseksi tietokonesalien 
sijoituspaikaksi. Palvelimet ja konesalit vaativat sähköä, jäähdytystä, hyviä datayhteyksiä ja turvallista 
ympäristöä. Kehitystä tukevat yritysten suuntaus tietoteknisen kapasiteetin ulkoistamiseen ja 
varmuuden sekä tietoturvan lisäämiseen.  
 
Esimerkiksi Google on ilmoittanut suunnitelmistaan laajentaa omaa palvelinkapasiteettiaan 
Suomessa. Myös muita vastaavia suunnitelmia on tehty. Oman lisänsä ohjelmistoalan kasvuun 
tuovat pelialan yritykset, joiden kehitys voi olla eksponentiaalista hyvinkin lyhyellä aikavälillä.  
 
Kuvat 1 ja 2. Liike-elämän palveluiden liikevaihto 2008–11/2014 ja ennuste helmikuuhun 2016  
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Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu 2010 = 100 
 
Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin merkitystä korostaa niiden rooli korkeasti koulutettujen 
henkilöiden työllistäjänä. Esimeriksi ohjelmistoala on itse arvioinut, että se tulee palkkaamaan 500–
1000 uutta osaajaa seuraavan kahden vuoden aikana. Mielenkiintoista on se, että tällä hetkellä IT-
alalla rekrytoivat ensisijaisesti pienet ja keskisuuret yritykset. Tasaisen varmaa kasvua voidaan 
ennustaa taloushallintoalalle. Sen kehitykseen eivät talouden tilassa tapahtuvat heilahtelut 
merkittävästi vaikuta. 
 
Kuva 3. Työnvälitystoiminnan liikevaihto 2008–11/2014 ja ennuste vuoden 2016 helmikuuhun  

 

Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu 2010 = 100. 
 

Toinen voimakkaan kasvun ala tulee kuluvan vuoden aikana olemaan työvoimaa rekrytoivat ja 
vuokraavat yritykset. Yksi merkittävä syy tähän on se, että monissa yrityksissä toiminnan aikajänne 
on lyhyt – joustoa saadaan sillä, että osa työvoimasta on vuokrattu toisen yrityksen kautta.  
 

Liike-elämän palveluiden toimialoille syntyy tasaisesti uusia yrityksiä. Yritysmäärä on kasvanut 
tasaisesti jo useamman vuoden ajan, ja kasvu tulee jatkumaan myös lähitulevaisuudessa. Tosin 
uusien yritysten määrä on hieman pienempi kuin aiempina vuosina. Yksi keskeinen syy siihen, miksi 
alalle syntyy uusia yrityksiä, on yritysten halu keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Samaan aikaan 
yritykset haluavat saada aikaan säästöjä ja tehostaa omaa toimintaansa.  
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