
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

   

   

   

Syksyn 2016 toimialojen näkymät 

 

Liike-elämän palvelut – kasvu jatkuu 

 

Liike-elämän palvelut jatkavat positiivista kasvua tulevan syksyn ja talven aikana. Kansantaloutem-

me kannalta merkittävien alojen kuten ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin, tuleva suunta enna-

koi myös laajemmin talouteen kasvua. Työvoimaa välittävien yritysten edessä ovat kasvavat markki-

nat. Alan yritykset ovat raportoineet kasvusta ja niidenkin näkemysten mukaan edessä on kasvua.  

 

Liike-elämän palveluiden saralla tasaisen varmaa kasvua voidaan ennustaa taloushallintoalalle. Sen 

kehitykseen eivät talouden tilassa tapahtuvat heilahtelut merkittävästi vaikuta. Myös liikkeenjohdon 

konsultoinnin toimialalla kasvu tulee jatkumaan, vaikka se ei ole toimialana yhtä tasainen kuin talo-

ushallintopalvelut. Sen kasvu ei myöskään tule olemaan yhtä nopeaa kuin esimerkiksi ohjelmisto-

alalla, sillä monet yritykset ovat havahtuneet oman toiminnan sähköistämiseen. Yritysten palveluiden 

ja tuotemyynnin siirtyminen esimerkiksi verkkokauppoihin lisää laajempaa kaupan alan muuntumi-

sen tarvetta. Kaupan sähköistyminen luo paineen kaupan alan työtehtävien muuttumiseen.   

 

Liike-elämän palveluiden alan yrittäjien näkemyksen mukaan alalla on positiivinen vire, vaikka se 

vaihtelee eri alojen välillä. On muistettava, että liike-elämän palvelut ovat hyvin heterogeeninen toi-

miala. Taloushallintoalasta on erityisesti todettava, että seuraavien vuosien aikana sähköisyys tulee 

tuomaan muutoksia. Näitä muutoksia on povattu alalla jo pitkään, mutta nyt kun teknologia on kehit-

tynyt niin pitkälle, niin se mahdollistaa selvät säästöt ja toimialan kehitysaskeleet.  

 

Yksi selitys koko toimialan positiiviselle vireelle löytyy siitä, että liike-elämän palveluiden merkittä-

vimpien veturialojen, ohjelmistoala sekä tekninen konsultointi, markkinat ovat lähtökohtaisesti glo-

baalit. Varsinkin ko. toimialojen uusi yrittäjäsukupolvi toimii siten, että heidän markkinat ovat aina 

lähtökohtaisesti globaalit. Teknistä konsultointia ja eritoten suunnittelua vauhdittaa niin kotimaiset 

investoinnit ja tilaukset esimerkiksi laivanrakennusteollisuudessa sekä yksittäiset onnistumiset kan-

sainvälisissä hankkeissa.   
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Taulukko 1. Liike-elämän palveluiden yrityskanta neljännellä vuosineljänneksellä 2015. Lähde: TEM 

Toimialaonline. 

 

Vuoden 2015 neljäs neljännes Aloittaneet Lopettaneet Yrityskanta 

62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 237 269 9787 

691 Lakiasiainpalvelut 38 41 2212 

692 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus: veroneuvonta 59 102 6508 

702 Liikkeenjohdon konsultointi 395 453 14157 

711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 139 243 11084 

712 Tekninen testaus ja analysointi 9 10 651 

731 Mainostoiminta 106 140 5075 

78 Työllistämistoiminta 52 44 1789 

Yhteensä 1035 1302 51263 
 

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

toimialalle on yrityksiä lopettanut enemmän kuin niitä on perustettu. Tämä johtuu siitä, että vuoden 

lopussa moni toiminnan lopettava yritys lopettaa toimintansa. Vastaavasti uudet yritykset usein aloit-

tavat vuoden alusta. Kokonaisuutena pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna liike-elämän palveluiden 

yritysmäärä on kehittynyt positiivisesti. Yksi keskeinen syy tälle on yritysten 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 2010 – 4/2016 ja ennuste vuoden 2017 maalis-

kuuhun. Lähde: Tilastokeskus. 
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Lisätiedot: 

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

mo.metsa-tokila@ely-keskus.fi 

Kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, Työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0500 405 459, 

esa.tikkanen@tem.fi 

 

Katso myös toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokilan videohaastattelu liike-elämän palveluiden näky-

mistä. Haastattelijana toimi Matti Karhu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nuMZTlIbu4k&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=nuMZTlIbu4k&feature=youtu.be
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