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Kasvua edessä liike-elämän palveluiden saralla
Liike-elämän palveluiden suunta on ylöspäin tulevan vuoden aikana. Kansantaloutemme
kannalta merkittävien alojen kuten ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin, tuleva suunta
ennakoi lisäksi laajemmin talouteen kasvua. Myös työvoimaa välittävien yritysten edessä
ovat kasvavat markkinat.
Vuokratyövoiman käyttö on muodostunut osaksi suomalaista elinkeinoelämää ja sen käyttöaste kertoo hyvin talouden suunnasta. Tasaisen varmaa kasvua voidaan ennustaa taloushallintoalalle. Sen
kehitykseen eivät talouden tilassa tapahtuvat heilahtelut merkittävästi vaikuta. Myös liikkeenjohdon
konsultoinnin toimialalla tasainen kasvu tulee jatkumaan. Sen kasvu ei ole yhtä nopeaa kuin esimerkiksi ohjelmistoalalla, sillä nyt yritykset panostavat erityisesti oman toiminnan sähköistämiseen.
Pk-toimialabarometrin 2015 mukaan liike-elämän palveluiden suhdannenäkymät ovat selkeästi positiiviset. Positiivista viestiä ei vähennä yhtään se, että toimialan suhdannenäkemykset ovat olleet viime vuosina muuta taloutta paremmat. Alan yrittäjät näkevät myös tulevat suhdanteet positiivisina
henkilökunnan rekrytoinnin suhteen. Varsinkin ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin merkitystä
korostaa juuri niiden rooli korkeasti koulutettujen henkilöiden työllistäjänä.
Varmasti yksi selitys koko toimialan positiivisuudelle löytyy siitä, että liike-elämän palveluiden merkittävimpien veturialojen, ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin markkinat ovat lähtökohtaisesti globaalit. Maailmantalouden orastava kasvu, Euroopan talouden epävarmuudesta huolimatta, heijastuu
näille globaalissa ympäristössä toimiville aloille monia muita toimialoja nopeammin. Vuosia näköpiirissä ollut toimintojen ja palvelujen sähköistyminen alkaa vihdoinkin realisoitua digitalisoitumisen
muodossa.
Taulukko 1: Liike-elämän palveluiden yrityskanta 31.12.2014
Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus
Toimiala
6201 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
692 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus: veroneuvonta
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
712 Tekninen testaus ja analysointi
731 Mainostoiminta
781 Työnvälitystoiminta

Aloittaneet
701
313
715
44
414
17

Lopettaneet
609
336
847
47
557
12

Yrityskanta
6028
6219
10875
617
5079
100

Liike-elämän palveluiden yrityskannan tarkastelu kertoo, että ohjelmistoalan merkitys kasvaa vuosi
vuodelta kun yrityskanta kasvaa. Viime vuosien heikko taloudellinen kehitys heijastuu puolestaan
esimerkiksi teknisen konsultoinnin ja mainostoiminnan aloilla sitten, että näillä aloilla yrityksiä on lopettanut enemmän kuin uusia on perustettu. Yksi selitys on myös se, että isommat toimijat ostavat
pienempiä yrityksiä esimerkiksi yrittäjien eläköitymisen vuoksi. Perinteisesti kuitenkin liike-elämän
palveluiden toimialalle on syntynyt uusia yrityksiä suhteellisesti ottaen paljon. Yksi keskeinen syy on
yritysten halu keskittyä omaan ydinosaamiseen. Samaan aikaan yritykset haluavat saada aikaan
säästöjä ja ne voivat tehostaa toimintaansa.
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Kuva 1, 2 ja 3: Liike-elämän palveluiden liikevaihto 2008 – 4/2015 ja ennuste vuoden 2016 helmikuuhun.
Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus, suhdannepalvelu 2010 = 100.
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