
Företagstjänster 2015

Ökningen av programmeringstjänster bidrog till ett lyft för
datatekniska tjänster år 2015
Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade de datatekniska tjänsterna
(näringsgrenarna 582, 62, 631*) år 2015. Omsättningen av dessa tjänster visade en uppgång
också år 2014. I täten för tillväxten låg företag som producerar programmeringstjänster och
andra datatekniska tjänster. De till omsättningen största tjänsterna inom branschen var tjänster
för utgivning och publicering av dataspel, vars omsättning dock minskade från året innan.

Omsättningen inomdatatekniska tjänster efter tjänstepost 2013–2015

* Näringsgrensgruppen omfattar näringsgrenarna 582 Utgivning av programvara, 62 IT-tjänster samt 631
Databehandling, hosting o.d., webbportaler.

Till den positiva utvecklingen av datatekniska tjänster bidrog också bl.a. ökningen av försäljningen av
datordrifttjänster, datateknisk konsultverksamhet samt försäljningen av databehandlings- och
webbhotelltjänster.

Av de datatekniska tjänsterna var 43 procent försäljning till utlandet och 85 procent av omsättningen
hänförde sig till tjänster som såldes till den privata sektorn.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 3.10.2016
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Omsättningen av arkitekttjänster och tekniska tjänster ökade.
När man ser till eurobelopp har den kraftigaste ökningen av omsättningen av tekniska tjänster skett inom
tekniska konsulttjänster i samband med projekt inom industri- och tillverkningsområdena, tekniska
konsulttjänster i sambandmed andra projekt, projektledningstjänster avseende bygg- och anläggningsprojekt
samt tekniska rådgivningstjänster. Också omsättningen av tekniska tjänster när det gäller elenergiprojekt
och avfallshanteringsprojekt ökade från året innan.

Arkitekttjänster användesmest i affärs- och kontorsbyggnadsprojekt samt i andra byggprojekt. Omsättningen
av arkitekttjänster i samband med bostadsbyggnadsprojekt minskade däremot.

Av omsättningen av arkitekttjänster och tekniska tjänster hänförde sig 82 procent till kunder i Finland och
75 procent till kunder inom den privata sektorn.

Personaluthyrningen ökade inom byggbranschen
Användningen av personaluthyrning ökade år 2015 särskilt inom byggbranschen, i övriga uthyrningstjänster
och tillhandahållande av personalfunktioner, marknadsföring och försäljning, samt i datateknik- och
telekommunikationsbranschen. Också inom social-, hälso- och sjukvård ökade användningen av
personaluthyrning jämfört med året innan. Inom tillverkning, transport, magasinering och logistik samt
inom handeln minskade däremot användningen av personaluthyrning från året innan. Av statistiken framgår
inte hyrd arbetskraft som utländska företag förmedlar till Finland.

Den största tjänsteposten inom personaluthyrning var uthyrning av personal inom hotell- och
restaurangbranschen. Omsättningen av personaltjänster hänförde sig nästan enbart till Finland, eftersom
4 procent av omsättningen gällde utlandet. Den privata sektorns kunder stod för 79 procent av omsättningen.
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