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• Kartoituksella on pitkä historia. 
“In 2001, the Finnish software product industry generated revenues of 900 M€, of 

which 45 % (400 M€) came from foreign markets, and employed 10 000 

professionals.” National Software Industry Survey Hietala ym., 2002.

tol2008 tol2008Nimi

Yritysten määrä
yhteensä

62010 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 7575

62020 Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi 2845

62030 Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut 432

62090 Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta 725

Kaikki yhteensä 11577

Lähde:Tilastokeskus

• Huom.Yritysten määrä kasvaa,  vuodesta
vuoteen, koska niitä harva vaivautuu
poistamaan ne rekisteristä



Ohjelmistoyrityskartoitus
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Toimiala 62 

Ohjelmistot, konsultointi ja
siihen liittyvä toiminta.

• Huom. käytimme tilastokeskuksen määritelmää, jotta
voimme hyödyntää tilastokeskuksen toimialatietoja
kartoituksen tukena. Tarkempaa tietoa toimialan
määrittelyistä saatavilla tilastokeskuksen sivuilta
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Toimiala 62

Vuonna 2020: 10 859 232 (1000€)
Huom: kasvusuunta viimmeisimpien julkaistujen sykemittareiden mukaan jatkaa

saman mukaisena vuoteen 2022.

Lähde:Tilastokeskus
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Vuonna 2021: 
kasvuindeksi
163,8% viitearvo(2015)

Tuorein julkistus:

Ennakko: Palveluiden liikevaihto kasvoi helmikuussa

30.5.2022

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto 

kasvoi vuoden 2022 huhtikuussa 20,1 % vuoden 2021 huhtikuusta. Palvelualoissa ei 

ole mukana kaupan toimialoja.

https://www.stat.fi/til/plv/2022/02/plv_2022_02_2022-03-31_tie_001_fi.html
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Lähde:Tilastokeskus



8

Toimilan henkilöstön määrä 2020: 59 757
Lähde:Tilastokeskus
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2018 2019 2020

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ (HTV), OIKEUDELLISET YKSIKÖT
Henkilöstön lukumäärä (htv), oikeudelliset yksiköt

Huom: kasvusuunta viimmeisimpien julkaistujen sykemittareiden mukaan jatkaa saman 

mukaisena vuoteen 2022.
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Tulokset
2.6 Loppuraportin esittely



• 42 kysymystä

• Aiheet:

– Liiketoiminta

– Kansainvälistyminen

– Sosiaalinen media

– Henkilöstöresurssit ja
henkilöstön vaihtuvuus

– COVID-19 kriisin vaikutukset
ja työskentely

– Datan käyttö

– Yritystiedot

Kartoituksen sisältö
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• Sähköpostikysely: 38 vastausta.

• Nettilinkkit: 202 vastausta. 

• Jälkikeräys 10 vastausta.  (Kohdennettu 
kysymys sarja)

• Yhteensä vastaajia 250kpl.

Kyselyyn vastanneet 
1/5

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash
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129; 50 %

46; 18 %

47; 18 %

14; 6 %

14; 5 %
7; 3 %

Yrityksenne henkilöstön suuruusluokka on noin...

1-  4 henk. 5-  19 henk. 20 - 49 henk. 50 - 100 henk 100 - 249 henk 250 - n

2/5
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Yritysten jakauma Vastaajien määrä:234
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pääasiallista yrityksenne liiketoimintaa 
kuvaavat vaihtoehdot. Olemme…
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Arvioi miten yrityksenne liikevaihto jakautuu 
seuraavien lähteiden välille. Vastaa niin, että 

liikevaihto-osuuksien summa on enintään 
100%

Hajonta Keskiarvo

3/5



Katsaus kyselyyn vastanneisiin yrityksiin 4/5
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• B2B*-yrityksiä 90,3%

• B2G*-yrityksiä 15,7%

• B2C*-yrityksiä vain 11,7%

→ Valtaosa B2B
*Yritykset saattoivat valita olevansa sekä B2B että B2C ja/tai B2G

• Vastauksia yhteensä 250

• SaaS-yrityksiä* 41, eli 16,4%
*Yritykset, joiden liiketoiminnasta 75% tai yli SaaS

• SaaS-yritysten B2C/B2B/B2G-jakauma hyvin samankaltainen



Katsaus kyselyyn vastanneisiin yrityksiin 5/5

15

• Mikroyrityksiä (0-9 henk.) 62,9%

• Pieniä yrityksiä (10-49) 22,9%

• Keskikokoisia yrityksiä (50-249) 11,4%

• Suuria yrityksiä (250+) 2,9%

→ Valtaosa pieniä yrityksiä tai mikroyrityksiä



16

Onko yrityksellänne tuloja Suomen 
ulkopuolelta? Valitse sopivin vaihtoehto. 

48; 20 %

20; 8 %

56; 23 %

116; 49 %

1 = On merkittävää tuloa (50% tai
enemmän)

2 = On tuloa (20-50%)

3 = On vähäistä tuloa (0-20%)

4 = Ei ollenkaan tuloa

Kansainvälistyminen 1/6
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Yrityksien 
kansainvälistymi-
nen (%)

35

33

24

8

EI VIELÄ KV-
MARKKINOILLA -
SUUNNITELMAA 

LAAJENTUA

ON JO KV-
MARKKINOILLA -

TAVOITE LAAJENTUA 
EDELLEEN

SUOMEN MARKKINAT 
RIITTÄVÄT

TAVOITTEET ON 
SAAVUTETTU

Vastaajien määrä: 235 

Kansainvälistyminen 2/6
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Suomen markkinat
riittävät
yrityksellemme
n.58 ~23%
Vastaajissa edustettuina kaikki
kokoluokat.

Vastaajien määrä: 245 

Kansainvälistyminen 3/6

Photo by Austin Distel on Unsplash



19

Tulojen 
jakautuminen 
maantieteellisille 
alueille (%)

63

28

22

12
10 10 10 9

4 3 0,5

Vastaajien määrä: 108 

Kansainvälistyminen 4/6
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• Eniten vientiä Länsi-Eurooppaan (44,7%)

• Pohjois-Amerikkaan toiseksi eniten vientiä (31,6%)

• Muihin pohjoismaihin jonkin verran vientiä (22,8%)
– Suurimalla osalla näistä yrityksistä merkittävää (>=10%) tuloa myös Länsi-Eur.

• Aasiaan ja Oseaniaan hieman vientiä (15,8%)

• Itä-Eurooppaan ja Venäjälle vähän vientiä (7%)
– Data kerätty ennen tilanteen kärjistymistä Ukrainan rajalla ja ennen sotatoimia

• Muualle maailmaan (Afrikka, Lähi-Itä, E-Amer. jne.) hyvin vähän
vientiä (6% firmoista vie muualle, kaikki alueet yhteenlaskettuna)

Kansainväliset tulot. Mihin viedään?
(Tarkastelussa yritykset, joilla >=20% tulosta ulkomailta ja joiden tulosta >=10% tietyltä maantieteelliseltä alueelta)

Kansainvälistyminen 5/6
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Kansainväliset tulot. Kuka vie ulkomaille?*
*(tarkastelussa yritykset, joiden tuloista >=20% Suomen ulkopuolelta, sekä käänteisesti sellaiset yritykset, joiden tuloista
alle 20% on ulkomailta)

• Mikroyritykset vievät huomattavasti useammin kuin PK-yritykset

– 63,9% vähän vievistä yrityksistä PK-yrityksiä, mikroyrityksiä
vain 31,9%

• Koko datassa PK-yrityksiä vain 34,3%

– Paljon vievistä yrityksistä sen sijaan PK-yrityksiä 48,5%, 
mikroyrityksiä 45,6%

• SaaS-yrityksiä paljon vievistä 24,6%
– Korostuvat etenkin Amerikkaan vievissä yrityksissä (30,5%) sekä Aasiaan

ja Oseaniaan vievissä yrityksissä (27,7%)

Kansainvälistyminen 6/6
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Ulkomaisen 
työvoiman 
palkkaaminen

~75% vastaajista sanoo, etteivät ole 
palkanneet ulkomaista työvoimaa 

Vastaajien määrä:222



Ulkomainen työvoima. Kuka palkkaa ulkomailta
ja miksi? 1/4
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• 77,8% ei ole palkannut ulkomailta

• 22,2% (52 yritystä) palkkasi ulkomailta.

• Ulkomaista työvoimaa on palkattu käytännössä ainoastaan yrityksiin, joilla oli myös 
mainittavaa tuloa ulkomailta. 

– Vain ~10%:lla ulkomaista työvoimaa palkanneista ei ole juuri ulkomailta tuloja (>=95% 
liiketoiminnasta Suomessa) 

• Myös mikroyritykset (<10 henk.) palkkaavat ulkomailta. 

– 28,8% ulkomaista työvoimaa palkanneista oli mikroyrityksiä. PK-yritykset ja suuret 
yritykset kuitenkin korostuvat tässä huomattavasti verrattuna koko dataan.

• Ulkomailta palkataan, kun odotetaan liikevaihdon kasvua. 92,3% ulkomailta palkkaavista 
odottaa merkittävää (55,8%) tai jonkinlaista (36,5%) liikevaihdon kasvua.



Ulkomainen työvoima. Kuka palkkaa ulkomailta
ja miksi? 2/4
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• Niistä 52:stä yrityksestä (22,2%), jotka palkkaavat ulkomailta…

– 53,8% palkannut ulkomaista työvoimaa työskentelemään 
Suomeen

– 57,7% palkannut alihankintana/palveluna ulkomaista 
työvoimaa

– 40,4% palkannut ulkomailta vastauksena kotimaan oman 
firman henkilöstöpulaan

– 23,1% ulkoistanut liiketoimintaa Suomen ulkopuolelle



Ulkomainen työvoima. Kuka palkkaa ulkomailta
ja miksi? 3/4
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• Niistä 52:stä yrityksestä (22,2%), jotka palkkaavat ulkomailta…
– Etätyökäytänteet ja muut työskentelytavat vaikuttaneet 44,2%:lla

– Toimivat etätyövälineet vaikuttaneet 34,9%:lla

– Palkkaus ollut osa normaalia kasvustrategiaa 65,1%:lla

– Vain 18,6% koki COVID-tilanteen vaikuttaneen päätökseen palkata 
ulkomailta

– 44,2% palkannut ulkomailta työvoimapulan vuoksi (vaikea saada 
kotimaasta)

– Vain 7,7% palkannut väliaikaisena toimenpiteenä



Ulkomainen työvoima. Kuka palkkaa ulkomailta
ja miksi? 4/4
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• Niissä 52:ssä yrityksessä (22,2%), jotka palkkaavat ulkomailta, 
ulkomaiset työntekijät työskentelevät…

– Suomessa toimistolla 56,3%

– Suomessa etätöissä 45,8%

– Ulkomailla toimistolla 37,5%

– Ulkomailla etätöissä ulkomaiseen yksikköön 43,8%

– Ulkomailta käsin etätöissä Suomessa 25,0%
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Mikä on 
yrityksenne
henkilöstön
määrä vuoden
kuluttua?
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Kasvanut
merkittävästi(+20%)

Kasvanut jonkin
verran (0-20%)

Pysynyt lähes
ennallaan

Pienenee jonkin
verran (0-20%)

Vähentynyt
merkittävästi (+20%)

Henkilöstömäärä vuoden kuluttua Vastaajien määrä 230



Vastaajien määrä 229 28

Vastaa seuraaviin väittämiin 
yrityksenne henkilöstön vaihtuvuudesta 
edeltävällä 12kk ajanjaksolla.



29

Mitkä seuraavista asioista ovat vaikuttaneet henkilöstön irtisanoutumiseen 
yrityksestä edeltävällä 12kk ajanjaksolla arvionne mukaan? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Vastaajien määrä: 219, valittujen vastausten lukumäärä: 260
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Henkilöstövaihtuvuus. Keillä vaihtuvuutta?
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• Vain pieni osa yrityksistä koki, että heillä oli ollut paljon 
irtisanoutumisia edeltävän 12kk aikana (9,2%). 

• Sen sijaan ylipäätään korona-aika näyttäisi lisänneen 
irtisanoutumisia. Jopa 19,2% yrityksistä koki, että irtisanoutumisia 
oli ollut aiempaa enemmän edeltävän 12kk aikana (syksy 2020 -
syksy 2021).

• Valtaosalla (92,5%) ei kuitenkaan ollut merkittävää vaihtuvuutta 
(72,9%) tai ei oltu samaa tai eri mieltä (6,7%) tai ei osattu sanoa 
(12,9%), vaikka vaihtuvuutta olisi ollut enemmän kuin aiemmin.



Henkilöstövaihtuvuus. Keillä vaihtuvuutta?
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• Yli 50 hengen yrityksien osuus korostuu niissä yhtiöissä, joissa 
paljon irtisanoutumisia tai aiempaa enemmän irtisanoutumisia ed. 
12kk aikana

– Mikroyrityksissä toisaalta vähän henkilöstöä → vähemmän 
irtisanoutumisia, jos yhtiöllä asiat hyvin?

• Yli kolmasosassa (38,1%) niistä yrityksistä, joissa on ollut paljon 
irtisanoutumisia, henkilöstömäärä on kuitenkin lopulta kasvanut 
samalla 12kk ajanjaksolla!



Henkilöstövaihtuvuus. Miksi vaihtuvuutta?

32

• Yritykset, joilla oli paljon irtisanoutumisia, korostivat, että IT-alalla on kova 
kilpailu työntekijöistä. 

– Lähdön syynä usein palkkaus. 

– Palkkauksen lisäksi usein lähdetään teknologian, kielen/alustan tai 
toimialan perässä (esim. tekemään pelejä, koska se kiinnostaa kys. 
henkilöä enemmän kuin nykytyö).

• Koronatilanteella (etätyöt jne.) ei kuitenkaan koettu juuri olevan suoraa 
merkitystä vaihtuvuuteen. 

– Koronatilanteen koettiin lähinnä koventaneen alan kilpailua ja sitä kautta 
vaikuttaneen irtisanoutumisiin.
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Koronatilanteen vaikutus
ohjelmistoalaan

• Ylipäätään kehitys COVID-19 epidemiasta huolimatta on ollut lähinnä 
posiitivista Suomen ohjelmistoalalla

– Suurimmalla osalla henkilöstössä ei muutosta (66,2%). 20%:lla kasvanut 
henkilöstö. Henkilöstö vähentynyt vain 4,3%:lla.

– Suuri osa (46,6%) koki COVID-tilanteen lisänneen uusia mahdollisuuksia. 
40% ei nähnyt muutosta. Vain 9% koki uusien mahdollisuuksien 
vähentyneen.

– Suurella osalla (42%) liikevaihto kasvoi COVIDin seurauksena. 36%:lla 
liikevaihto pysyi samana. 

• Liikevaihto väheni kuitenkin jopa 15,5%:lla yrityksistä. 



Keille koronatilanne on avannut uusia 
mahdollisuuksia?
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• Mikään yrityskoko ei korostu merkittävästi. Eri kokoisten yritysten 
suhteelliset osuudet hyvin samanlaiset kuin koko datassa.

• SaaS-yrityksiä 19,2%. Ei poikkea merkittävästi niiden osuudesta koko 
datasta (koko datasta 16,4% on SaaS-yrityksiä).

– Minkään muunkaanlaiset yritykset (esim. pääasiassa asiakaskohtaisia 
ohjelmistoprojekteja tekevät) eivät vaikuta erityisesti korostuvan



Koronatilanteen vaikutus ohjelmistoalaan
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• Avoimissa vastauksissa kysymykseen COVIDin vaikutuksista korostuivat 
etätyöt ja niiden merkitys uusien markkinoiden saavuttamisessa.

– Etätöiden esimerkiksi koettiin tekevän ulkomaisten asiakkaiden (etenkin 
USA) hankinnan helpommaksi. 

• Muutama yritys taas kokonaan perustettiin COVID-tilanteen vaikutuksesta 
tai sen avaamien mahdollisuuksien seurauksena. 

• Osa vastaajista taas koki etätöiden parantaneen työtehoa ja tuottavuutta 
ylipäätään.
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Työntekijöiden 
seuranta perustuu
10 asteisella portaikolla kysyttäessä

Keskiarvo 3,4 

keskihajonta 2,6 

Keskimäärin yhtiöissä työntekjöiden
seuranta pääosin perustuu
luottamukseen.

Kahdeksan vastaajaa vastasi yhdeksän tai 
enemmän.  

Vastaajien määrä: 110

Photo by Danny Lines on Unsplash

https://unsplash.com/@dannylines?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/surveillance?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Yrityksenne 
liikevaihto vuoden 
kuluttua on…

Kasvanut merkkitävästi (enemmän kuin 20%)

n.100 ~41%

Kasvanut jonkin verran 0-20%

n.91 ~37%

Eli ~79% alan yrityksistä odottaa liikevaihdon 
kasvua

Vastaajien määrä: 242

Ohjelmistoalan kasvuodotukset
(Liikevaihto & henkilöstö) 1/4

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

https://unsplash.com/@nate_dumlao?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/time?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Ohjelmistoalan kasvuodotukset
(Liikevaihto & henkilöstö) 2/4
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• 78,1% ohjelmistoalan yrityksistä odottaa liikevaihdon kasvua seuraavan 
vuoden aikana

– 40,4% odottaa merkittävää (>20%) kasvua 

– 37,7% odottaa jonkin verran (0-20%) kasvua

– Vain 16,4% odottaa liikevaihdon pysyvän samana ja hyvin harva odottaa 
sen laskevan

• Menneiden vuosien kartoitusten pohjalta on huomattu, että liikevaihdon 
kasvuodotukset korreloivat varsin usein toteutuneen kasvun kanssa



Ohjelmistoalan kasvuodotukset
(Liikevaihto & henkilöstö) 3/4
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• 20,9% kaikista yrityksistä odottaa merkittävää (>20%) henkilöstökasvua

• Lähes kaikki (96,1%) niistä yrityksistä, jotka odottavat merkittävää 
henkilöstökasvua, odottavat myös merkittävää liikevaihdon kasvua.

• Niistä yrityksistä (40,4%), jotka odottava merkittävää liikevaihdon kasvua...

– 48,5% odottaa myös merkittävää (>20%) henkilöstökasvua

– 27,7% odottaa jonkin verran (0-20%) henkilöstökasvua

– 22,8% ei odota henkilöstömääränsä kasvavan ollenkaan, vaikka 
liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20%

• Pääasiassa liikevaihdon kasvun odotetaan näkyvän myös henkilöstökasvuna



Ketkä odottavat suurinta kasvua? 
(Liikevaihto & henkilöstö) 4/4
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• Selvästi eniten kasvua odottavat sellaiset yritykset, joilla on jo nyt vientiä.

– Valtaosalla (86,1%) merkittävää (>20%) liikevaihdon kasvua odottavista 
yrityksistä on jo nyt kansainvälistä liikevaihtoa. 

– Vain 13,9%:lla merkittävää liikevaihdon kasvua odottavista yrityksistä on 
liikevaihdosta yli 80% Suomesta.

• Yli puolet (56%) SaaS-yrityksistä odottaa merkittävää liikevaihdon kasvua 
seuraavan vuoden aikana

• Koon puolesta liikevaihdon kasvua odottavat vastaavat jakaumaltaan koko 
aineiston jakaumaa



Mille alustoille yrityksenne on merkittävissä määrin tehnyt ohjelmistokehitystä 
vuonna 2020 ja 2021 tai suunnittelee kehittävänsä ohjelmistoja vuonna 2022?

Huom sanapilvi on visualisointi, 

joka perustuu 159 vastaukseen ja

niistä 366 eroteltuun riviin, joissa 

rivillä on yksi alusta. Kirjoitus on 

yhdenmukaistettuna selkeiltä osin.
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Kartoitukseen
liittyvät
kysymykset:

anssi.j.sorvisto@jyu.fi 

kai-kristian.kemell@helsinki.fi

Photo by Julius Jansson on Unsplash

https://unsplash.com/@juliusjansson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/helsinki?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Kartoituksen
kysymykset, 
kuvailevat tilastot ja  
liitteet



Kysymys 1

44



Kysymys 2

45



Kysymys 2 vastauksien taulokointi

46

Muita vastauksia olivat mm. asiakkaina yhdistykset kuten seurakunnat yms.



Kysymys 3
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Kysymys 3 vastauksien taulokointi 1/6
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Kysymys 3 vastauksien taulokointi 2/6
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Sosiaalisen median 
suunnitelma/
strategia (%)

34

25

23

18

Ei ole Suullinen suunnitelma Kirjallinen suunnitelma Emme käytä somea

Vastaajien määrä: 193

Photo by Lara Jameson on Pexels
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Sosiaalisen median rooli 
yrityksen toiminnoissa?
Yrityksen toiminto Rooli

Markkinointi Erittäin tärkeä

Myynti Tärkeä

Verkostojen luonti Kohtuullisen tärkeä

Asiakashankinta Kohtuullisen tärkeä

Asiakaspalvelu Ei tärkeä, hyödynnetään jonkin verran

Henkilöstöhallinto Kohtuullisen tärkeä

Viestintä rahoittajien kanssa Ei tärkeä

Tutkimus ja tuotekehitys Kohtuullisen tärkeä

Vastaajien määrä: 102

Photo by Gerd Altmann on Pixabay



Kysymys 11

67

*Viimmeinen sarake on ei koskaan
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Ei vastauksien osuus on yllättävän suuri, joten epäilemme vastaajien osittain 

välttävän kysymystä, mahdollisesti kysymyksen 37 vuoksi.
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Tiedon keräys on aloitettu loppuvuodesta 2021 ja päätetty kohdennetun lisäkeräyksen osalta alkuvuodesta 2022
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Tiedon keräys on aloitettu loppuvuodesta 2021 ja päätetty kohdennetun lisäkeräyksen osalta alkuvuodesta 2022
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Tiedon keräys on aloitettu loppuvuodesta 2021 ja päätetty kohdennetun lisäkeräyksen osalta alkuvuodesta 2022
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