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Ohjelmisto- ja IT-palvelualan
liikevaihto vahvassa kasvussa
•

Toimialan liikevaihdon kasvu
•
10,3% / 1,2 Mrd € 2017
•
11,3% / 1,5 Mrd € 2018

•

Kasvuvauhti on noussut aiempia vuosia
korkeammalle tasolle.

•

Kasvu on kiihtynyt mukaan lasketun
Supercellin liikevaihdon alenemisesta
huolimatta.
Supercell:
•
2,1 Mrd € 2015 & 2016
•
1,8 Mrd € 2017 & 1,4 Mrd € 2018
Toimialan kasvu ilman Supercelliä:
• 1,5 Mrd € 2017
• 1,9 Mrd € 2018

•
•

•

Yrityksillä osaajapula on suurempi kuin
työntekijäpula.

Lähde:
Tilastokeskuksen palvelualojen liikevaihtokuvaaja, toimiala 62.
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Kartoituksen perustiedot
•

Tutkimus toteutettiin kesällä 2018 (heinä-elokuu).

•

Tutkimukseen osallistui 99 ohjelmistoyritystä.
• 8 suurta tai keskisuurta yritystä (8%), yli 50 henkilöä
• 29 pientä yritystä (29%), 10-49 henkilöä
• 62 mikroyritystä (63%), alle 10 henkilöä

•

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Ohjelmistoyrittäjät ry:n (nykyinen ”Ohjelmisto ja Ebusiness ry”) ja Teknologiateollisuus ry:n kanssa.

•

Kaikki tutkimukseen osallistuneet yritykset ovat Ohjelmistoyrittäjät ry:n jäseniä.

•

Kyseessä oli laadullinen tutkimus, jossa 5 kysymystä (seuraavalla kalvolla).

Kysely löytyy osoitteesta:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7156a03a-68e3-4cfe-b6ce346e67880f30?displayId=Fin1562769
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Haastattelun kysymykset
1. Nimeä max. 10 teknologista tai IT-alan liiketoiminnan trendiä, joista haluaisitte
oppia ja tietää enemmän?
2. Mitkä ovat tärkeimmät trendit omalla toimialalla, joita yrityksenne seuraa?
3. Mikä seuraavista on liiketoimintanne kehittämisen pääasiallinen tavoite (valitse
yksi)?
1. Tehokkuuden kehittäminen.
2. Nykyisen liiketoiminnan kasvattaminen.
3. Liiketoimintamallin muuttaminen oleellisilta osin.
4. Minkä asioiden uskotte muuttuvan yrityksenne liiketoiminnassa seuraavan 3-5
vuoden aikana?
5. Nimeä asioita, jotka hidastavat näiden muutosten toteutumista ja jotka estävät
yritystänne onnistumasta?
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Toimialan muutos 1/2
TEKNOLOGISET JA IT-TOIMIALAA
KOSKEVAT TRENDIT, JOITA
YRITYKSESI SEURAA

TEKNOLOGISET JA IT-TOIMIALAA
KOSKEVAT TRENDIT, JOISTA ON
SAATAVA ENEMMÄN TIETOA

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Ei trendejä

Ei trendejä
56

31
54

61

IoT

IoT

Lohkoketjut

Lohkoketjut

3
8
8

Muutos kysynnässä /
asiakkuuksissa / digitalisaatio
Ohjelmistokehityksen trendit

3
26

17
30

14
10

Ohjelmistoliiketoiminnan trendit
Yleiset muut

Viittauksia 217

Muutos kysynnässä /
asiakkuuksissa
Ohjelmistokehityksen trendit

29
42
47

Ohjelmistoliiketoiminnan trendit
Yleiset muut

Viittauksia 222

Kaavioissa yritysten (yksittäisten vastaajien) viittausten kappalemäärät luokiteltuina.
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Toimialan muutos 2/2
•

Lähes puolet vastaajista seuraa ohjelmistokehityksen trendejä (42%) mutta
samalla yli neljännes (26%) kokee, että näistä on saatava enemmän tietoa.

•

Samaa kaava toisinpäin toistuu myös tekoälyn (Artificial Intelligence) osalta. 31%
yrityksistä seuraa tätä trendiä aktiivisesti mutta 61% kaipaa tästä vielä enemmän
tietoa.

•

Huomattavaa on, että esimerkiksi Internet-of-Things (IoT) ja Blockchain
(lohkokejut) on aktiivisessa seurannassa vain 8%:lla. Myöskin lisätiedon tarve on
vaatimaton (lohkoketjut 15% ja IoT 17%).

•

Yli puolet (57%) vastanneista seuraa kategoriaan ”Muut asiat” kuuluvia asioita ja
samoin 56% toivoo saavansa lisätietoja asioista mitkä saivat vain hajaosumia
vastauksista eikä siten muodostaneet omaa kategoriaansa.
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Liiketoiminnan kehittämisen tavoite
•

•

•

Lähes 70% (69%) vastaajista
toteaa liiketoiminnan
kehittämisen suuntautuvan
nykyisen liiketoiminnan
kasvattamiseen.
Vain joka viides vastaaja
kokee, että liiketoiminnan
kehittäminen koskee pääosin
liiketoiminnan muuttamista
oleellisilta osin.
Vain noin joka kymmenes
(11%) näkee, että heidän
liiketoiminnan kehittämisen
päätavoitteena on
tehokkuuden lisääminen.

PÄÄASIALLISET LIIKETOIMINNAN
KEHITTÄMISEN TAVOITTEET

Tehokkuuden lisääminen
11 %
20 %

Nykyisen liiketoiminnan
kasvattaminen

Liiketoiminnan
muuttaminen oleellisilta
osin
69 %
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Muutos
•

•

•

35% vastanneista uskoo, että
heidän oma liiketoimintansa
muuttuu mainittavasti
seuraavien 3-5 vuoden aikana.
Myös 35% vastanneista näkee,
että heidän käyttämät
teknologiat tulevat muuttumaan.
Joka luontaisesti alistaa myös
kompetenssit (31%)
muutokselle.
Suurimman muutoksen kuitenkin
uskotaan koskevan
kansainvälisiä ja muita
mahdollisia uusia markkinoita
(44%).

ASIAT JOIDEN USKOTAAN
MUUTTUVAN SEURAAVAN 3-5 VUODEN
AIKANA
Teknologia
Asiakastarve
Osaaminen (tuote, teknologia,
markkinointi)
Resurssit

13%

8%
35%

35%
19%

Kansainväliset ja uudet markkinat
Toiminnan nopeus
Liiketoiminta muuttuu

7%
31%
44%

Rahoitusomistus

10%

Ei mikään
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Esteet ja hidasteet 1/2
ASIOITA, JOTKA HIDASTAVAT MUUTOSTEN TOTEUTUMISTA
JA JOTKA ESTÄVÄT YRITYKSIÄ ONNISTUMASTA
Kasvuhalu
Osaaminen
Teknologia
Markkinointi
Tuotteistaminen
Kansainvälistyminen
Työntekijöiden määrä / rekrytointi
Rahoitus
Sidosryhmät
Sääntely
Ei mikään
Muut asiat

16%

13%

6%
11%

31%

14%
12%
20%

5%
2%
9%
37%

JYU. Since 1863.

19.12.2019

10

Esteet ja hidasteet 2/2
•

Yritysten ja markkinoiden muutosten haasteet jakautuvat huomattavan moneen eri
kategoriaan. Kaikkiaan haasteita tai esteitä nähdään 11 kategoriassa.

•

On myös huomattavaa, että ainoastaan 6% kaikista vastaajista kokee, että esteitä
ei ole. Toisin sanoen 94% vastaajista kokee että hidasteita ja esteitä on jo havaittu.

•

Siinä missä lähes kolmennes (31%) vastaajista koki osaamisen tarpeen muuttuvan
3-5 vuoden kuluessa, sama määrä näkee sen myös hidasteena tai esteenä.

•

35% yrityksistä koki teknologian muuttuvan lähivuosien aikana ja samalla myös
12% näkee sen haasteena.

•

44% yrityksistä näki että markkina ja kansainväliset mahdollisuudet muuttuvat
lähivuosina mutta silti ainoastaan 9% näki tämän esteenä tai hidasteena.

•

Tästä nostona voi todeta, että osaamisen tarpeen muuttuessa, yritykset painivat
jatkuvasti suurempien osaamishaasteiden parissa.
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Toimialan kilpailutilanne
•

•

•

Työvoiman saatavuus
• Työvoiman ja osaamisen saatavuus nousee omaksi kohdakseen sekä
muutoksessa että haasteena. 37% kokee työntekijöiden määrän ja
rekrytoinnin haasteena tai esteenä. Toimialan muutoksen osalta näyttäisi, että
tekoälyyn liittyvän osaamisen tarve kasvaa vain jatkuvasti.
Teknologian vaikutukset
• Huomioitavaa on, että teknologisen muutoksen odotetaan tapahtuvan 3-5
vuoden aikana (35%) mutta samalla esimerkiksi asiakastarpeiden ja –
kysynnän muutosta yritykset haluavat seurata vain vähän (29%). Tämä voi
olla tyypillinen malli teknologialähtöisille pienyrityksille. Mutta samalla 69%
kokee, että liiketoiminnankehitys suuntautuu pääosin liiketoiminnan
kasvattamiseen mikä todennäköisesti tapahtuu nimenomaan asiakkaiden
kautta.
Ohjelmistoliiketoiminta
• Ohjelmistoliiketoiminnan trendejä seuraa vain 30% vastaajista ja 47% kokee,
että tarvitsee näistä lisätietoja. Tämä on osaltaan yllättävä tieto kun kaikki
haastatteluun osallistuneet yritykset kuitenkin toimivat tällä alalla.
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Toimialan työllisyystilanne
•

Toimialan kasvu
• Ohjelmistoyrityskartoituksen 2017 mukaan toimialalla työskenteli n. 53 500
henkilöä vuonna 2016, liikevaihdon kasvaessa n. 2,7 mrd. €.

•

Toimialan koulutus
• Kokonaisuudessaan toimialalle valmistuu vuodessa n. 1 100 tutkintoa
yliopistoista, eli n. 2% uutta korkeakoulutettua henkilöä koko alan
työntekijämäärään nähden.

•

Toimialan työvoima
• Kun ala kasvaa vuosittain yli 10% ja uutta korkeakoulututkinnon suorittaneita
saadaan vain 2% verran, ei suurimmalla osalla uudesta työvoimasta ole ICTalan korkeakoulututkintoa.
• Tästä johtopäätöksenä on, että alalla on tuhansia henkilöitä itsekoulutettuja tai
muilla tavoin osaamisensa hankkineita henkilöitä.
• Mikäli samanlainen tilanne olisi muilla toimialoilla, niin kuinka moni meistä
istuisi työmatkalla itseoppineen lentokonerakentajan lentokoneeseen tai
menisi lonkkaleikkaukseen itsekouluttautuneen kirurgin pöydälle?
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Johtopäätökset ja huomiot 1/2
•

•

Yhteenvetoa
• Siinä missä kansainväliset markkinat ja uudet markkinat muuttuvat seuraavien
vuosien aikana, myös teknologiat muuttuvat ja osaamisen tarve muuttaa
muotoaan.
• Vastaajien joukkoa ja kokoa huomioiden on merkille pantavaa, että
liiketoiminnan kehittämisen pääpaino on nimenomaan nykyisen liiketoiminnan
kasvattamisessa.
• Esteitä ja hidasteita nähdään todella monella suunnalla aina sääntelystä ja
sidosryhmistä, tuotteistamiseen ja markkinointiin. Tämä antaa käsityksen, että
jokaisen vastaajan uniikissa toimintaympäristössä haasteet vaihtelevat mutta
haasteita näkee lähes kaikki (94%).
Huomiot
• Kaiken kaikkiaan vastauksista paistaa konsensuksen puute. Ainoastaan
nykyisen liiketoiminnan kasvattaminen on saanut selkeän enemmistön kaikki
kysymykset mukaan lukien. Tähän voi löytää monta yksittäistä syytä mutta
nopeasti muuttuva teknologinen markkina ja teknologiset trendit vaikeuttavat
varmasti konsensuksen syntymistä ja teknologisen maturiteetin kypsymistä.
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Johtopäätökset ja huomiot 2/2
•

Vastauksista on esiin nostettava seuraavat huomattavat korrelaatiot tai niiden
puutteet:
• Ohjelmistoliiketoiminnan trendit korreloivat vahvasti resurssitarpeiden
muutoksen kanssa.
• Lohkoketjujen osalta rahoitusta ei nähdä muutoksen esteenä tai hidasteena.
• Ohjelmistokehityksen trendien ja kansainvälistymisen välillä on vahva
riippuvuus.
• Muutos asiakkaiden kysynnässä korreloi vahvasti liiketoimintamallin
muuttamisen kanssa.
• Teknologian odotettu muuttuminen 3-5 vuoden sisällä on vahvasti sidoksissa
yritysten kasvuhalun puuttumiseen (muutoksen esteet ja hidasteet). Toisin
sanoen, nopea teknologinen muutos näyttää vaikuttavan yritysten
kasvuhaluun negatiivisesti.
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Kiitos!
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