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Liike-elämän palvelut - kasvua edessä!
Suomen talous on palaamassa kasvu-uralle. Talouden tunnusluvut ovat vahvistuneet, ja eri
taloutta seuraavien tahojen ennakoivat indikaattorit tukevat näkemystä kasvun jatkumisesta.
Elinkeinoelämän kasvua tukevan liike-elämän palveluiden toimialan suunta jatkaa positiivista
kasvua 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.
Yksi selitys koko toimialan positiivisuudelle löytyy siitä, että liike-elämän palveluiden
merkittävimpien veturialojen, ohjelmistoala sekä tekninen konsultointi, 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 digitalisoitumisen muodossa.
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 taloushallintopalvelut. Sen kasvu ei myöskään tule olemaan yhtä nopeaa kuin
esimerkiksi ohjelmistoalalla, sillä monet yritykset ovat havahtuneet oman toiminnan
sähköistämiseen.
Yritysten
palveluiden
ja
tuotemyynnin
siirtyminen
esimerkiksi
verkkokauppoihin lisää laajempaa kaupan alan muuntumisen tarvetta. Kaupan sähköistyminen
luo paineen kaupan alan työtehtävien muuttumiseen.
Liike-elämän palvelut on hyvin heterogeeninen kokonaisuus. Tosin sen asema on vahvistunut
osana avointa taloutta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana huomattavasti. Yhä
harvemmin yrityksessä koetaan, että useimmat yrityksen tukitoiminnot tulee tehdä itse.
Taloushallinto, ohjelmistotuki, tietoliikenneyhteydet, ja tänä päivänä myös työvoiman
kausittainen tarve ulkoistetaan strategisille kumppaneille.
Kuviot 1, 2 ja 3: Liike-elämän palveluiden liikevaihto 2010–12/2016 ja ennuste vuoden 2018
tammikuuhun. Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu vuosi 2010 = 100
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Erityisen kiinnostava toimiala, jota kannattaa seurata tulevan suhdannekehityksen
näkökulmasta, on työvoiman vuokraus. Se ennekoi talouden tulevaa lyhyen aikavälin suuntaan
erittäin tehokkaasti. Kuviossa 4 on esitetty yksityisen työnvälitystoiminnan liikevaihdon ja
henkilöstömäärän kehitys indeksitietona. Kasvu toimialalla on erittäin nopeaa ja sen voidaan
ennakoida jatkuvan vielä tulevaisuudessa.
Kuvio 4: Yksityisen työnvälitystoiminnan kehitys liikevaihdon ja henkilömäärän osalta vuoden
2010 alusta alkaen. Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu vuosi 2010 = 100
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