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Esipuhe

Maailmantalous kasvaa nyt suorastaan poikkeuksellisen hyvin kaikilla suurilla markkina-
alueilla. Myös Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Valtiovarainministeriön en-
nusteen mukaan taloutemme kasvaa tänä vuonna 3,5 % nopeammin kuin viime vuonna.  
Vahva kasvu jatkuu myös vuonna 2018.

Tämä talouskasvu antaa hyvät mahdollisuudet suomalaisille yrityksille kohentaa talou-
dellista tilannettaan, hankkia uusia asiakkaita, tehdä tuotekehitystä ja investoida, sekä en-
nen kaikkea kasvaa ja kansainvälistyä.

Suomi tarvitsee lisää kansainvälisillä markkinoilla menestyviä yrityksiä, joiden tuotteet 
ovat ratkaisu moneen nyky-yhteiskunnan ja elämän haasteeseen. Suomalaiselle teknisel-
le ja tietotekniselle osaamiselle on kysyntää. Ohjelmistoala ja tietotekniikkaosaaminen ovat 
koko elinkeinoelämän läpileikkaava teema. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin toimintoihin.

Nyt julkaistavassa raportissa käsitellään ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin nyky-
tilaa ja tulevaisuutta. Nämä molemmat toimialat ovat suomalaisen elinkeinoelämän tukijal-
koja. Molemmat alat vaativat korkeaa osaamista, ja lähes kaikki tekeminen on välittömäs-
ti globaalia. Toivomme, että raportti on pohja keskustelulle alojen tulevaisuudesta ja alan 
yritystoiminnan kehittämiselle.

Helsingissä 17.10.2017

Olli Koski
Johtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö
Elinkeino- ja innovaatio-osasto
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0 Saatteeksi

Toimialaraportit-julkaisusarjan lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja 
toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pk-
yritysten päätöksenteon apuvälineeksi. Vuoden 2017 lopulla sekä alkuvuodesta 2018 jul-
kaistaan viisi toimialaraporttia, jotka käsittelevät uusiutuvaa energiaa, kaivosalaa, sosiaa-
li- ja terveysalaa, matkailua, ohjelmistoalaa sekä teknistä konsultointia. Toimialaraporttien 
yhteydessä julkaistaan nykyisin myös alan pk-toimialabarometrit, jotka kuvaavat alan yri-
tysten suhdanne- ja liiketoimintaympäristön tilannetta sekä lähiajan kehitysnäkymiä. Liike-
elämän palveluiden pk-toimialabarometri löytyy TEM Toimialapalvelun nettisivuilta osoit-
teesta www.temtoimialapalvelu.fi.

Toimialapäälliköt laativat toimialaraporttien tueksi myös kaksi kertaa vuodessa julkais-
tavat toimialan lähiajan näkymät. Julkaisujen ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa alan 
asiantuntijoiden näkemyksiä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkisen rahoituksen 
suuntaamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä ennakoinnin että päätöksenteon tu-
eksi. Julkaisut ovat saatavissa TEM Toimialapalvelun nettisivuilta.

Toimialaraportissa käytetään lähteenä viimeistä saatavissa olevaa tilastoaineistoa ja toi-
mialan yritysten, yrittäjien ja alan muiden merkittävien toimijoiden näkemyksiä. Yksi keskei-
nen tietolähde raportin laatimisessa on ollut yritysten omiin nykytilan ja tulevaisuuden ar-
vioihin perustuva työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien sekä Finnvera Oyj:n Pk-
yritysbarometri. 

Toimialaraporteissa käsitellään toimialojen rakennetta, markkinoita, tyypillisiä piirtei-
tä, taloudellista tilaa sekä kehittämistarpeita ja tulevaisuuden näkymiä. Raporttien sisäl-
töä on kehitetty pääasiallisen lukijakunnan eli yrittäjien tarpeiden pohjalta. Julkaisut palve-
levat myös hallinnon kuten ELY-keskusten sekä muiden toimialan sidosryhmien tarpeita.

Tämä raportti käsittelee ohjelmistoalaa sekä teknistä konsultointia. Perinteisesti toimi-
alaraportit ovat käsitelleet vain yhtä toimialaa, mutta tässä raportissa on kaksi toimialaa. 
Ratkaisuun päädyttiin sen vuoksi, että näitä toimialoja voidaan pitää laajemmin talouden 
kasvun mahdollistajina. Jotta ymmärrämme näiden toimialojen kasvun perusteita, on mei-
dän katsottava, mitä globaalissa ja suomalaisessa työelämässä ja yritysmaailmassa on ta-
pahtunut viimeisten vuosien aikana. Paljon puhuttujen digitalisaation ja robotiikan lisäksi 
on monia muita ilmiöitä, jotka muovaavat näiden alojen tulevaa kehitystä.  
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Lausun kiitokseni kaikille niille, jotka ovat olleet myötävaikuttamassa tämän raportin 
syntymiseen. Erityinen kiitos kuuluu niille molempien raportissa käsiteltävien alojen asian-
tuntijoille ja yrittäjille, joita haastattelin kesän ja alkusyksyn 2017 aikana. Erityiskiitos kuu-
luu myös ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin toimialajärjestöille SKOL ry:lle ja Ohjel-
mistoalan yrittäjät ry:lle. Heidän näkemyksensä ovat olleet pohjana tämän raportin tule-
vaisuuspohdinnoille. Toivon, että raportti antaa virikkeitä alan yrityksille niiden kehittäes-
sä toimintaansa ja palvelee lisäksi myös muita alasta ja laajemminkin työelämän muutok-
sista kiinnostuneita.

Turussa 17.10.2017

Timo Metsä-Tokila
Toimialapäällikkö
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1.1  Toimialan määritelmä

Tässä raportissa käsitellään ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin kokonaisuuksia. Tek-
nisellä konsultoinnilla tarkoitetaan erilaisia tutkimus-, suunnittelu- ja konsulttipalveluja, jot-
ka kohdistuvat teollisiin tuotantolaitoksiin, rakentamiseen, energia- ja ympäristönhuoltoon, 
yhdyskuntiin, liikenteeseen sekä julkisiin yhteisöihin. Tuotanto- ja työllisyysosuudella mita-
ten tämän alan yritykset muodostavat Suomessa erittäin merkittävän liike-elämän palve-
lusektorin, jonka kehittymisen ja menestyksen taustalla ovat ennen kaikkea pääomaval-
taisen metsä- ja metalliteollisuuden investointiaktiivisuus sekä julkisen perusinfrastruktuu-
rin rakentaminen. 

Tekninen konsultointi koostuu toimialaluokka 71:stä, johon kuuluvat arkkitehti- ja insi-
nööripalvelut sekä tekninen testaus ja analysointi. Tarkemmin ottaen tähän luokkaan kuu-
luvat arkkitehtipalvelut, insinööripalvelut, piirustusten laatiminen, rakennustarkastus, maan-
mittaus ja kartoitus. Luokkaan kuuluvat myös fysikaaliset, kemialliset ja muut testianalyysi-
palvelut. Toimialaluokka 71 jakautuu kahteen pääalaluokkaan, 711 ja 712. 711 pitää sisäl-
lään jo edellä mainitut arkkitehtipalvelut, insinööripalvelut, piirustusten laatimisen, raken-
nustarkastuksen, maanmittauksen ja kartoituksen. Pääalaluokkaan 712 kuuluvat tekninen 
testaus ja analysointi.

Ohjelmistoalan määrittely perustuu tässä raportissa Tilastokeskuksen Toimialaluokituk-
sen mukaiseen toimialaluokkaan 62: ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta. Vi-
rallisesti tähän toimialaluokkaan kuuluvat erityisosaamista tarjoavat tietotekniikkapalvelut, 
kuten ohjelmien ja ohjelmistojen kirjoittaminen, muuntaminen, testaaminen ja tuki sekä sel-
laisten tietokonejärjestelmien suunnittelu, joissa yhdistyy laitteisto-, ohjelmisto- ja viestintä-
teknologia. Myös asiakkaan tiloissa tapahtuva tietokonesysteemien ja tietojenkäsittelylait-
teiden hallinta ja käyttö kuuluvat toimialaluokkaan 62. Muut laitteistoihin ja ohjelmistoihin 
liittyvät asiantuntijapalvelut ja tekniset palvelut luetaan myös kuuluvaksi tähän luokkaan.

Ohjelmistoalan läheisiä toimialoja ovat toimialaluokat 61 ja 63. Tietopalvelutoiminnan 
luokkaan 63 kuuluvat internet-hakuportaalit, tiedon käsittely ja palvelintilan vuokraus sekä 
muut toiminnot, jotka mahdollistavat tiedon hakemisen. Luokka 61 televiestintä puolestaan 
kostuu televiestintään liittyvien oheispalveluiden tuottamisesta eli puheen, datan, tekstin, 
äänen ja videoiden siirrosta. Tarvittavat siirtojärjestelmät voivat perustua yhteen teknolo-
giaan tai teknologioiden yhdistelmään. Toiminnalle olennaista on tiedon ja muun sisällön 
siirto, ei sisällön tuottaminen.

Toimialakohtaisessa lähestymisessä on omat heikkoutensa, mutta kattavan tilastoma-
teriaalin kokoaminen molemmista toimialoista on erittäin työlästä ja kallista, jos ei käytä 
vallitsevaa toimialaluokitusta. Tässä raportissa otetaan kuitenkin huomioon se seikka, että 
molemmat käsiteltävät toimialat ovat myös lähes koko elinkeinoelämää läpileikkaavia. Esi-
merkiksi tänä päivänä on jo hyvin yleistä, että esimerkiksi mainostoimistossa on henkilöitä, 
jotka tekevät ohjelmointia ja pienessä metalliverstaassa on suunnitteluinsinööri, joka tekee 
samaa työtä kuin läheisessä insinööritoimistossa tehdään. 
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1.2  Toimialan paikka elinkeinoelämässä

Niin ohjelmistoalaa kuin teknistä konsultointia pidetään osana laajempaa liike-elämän pal-
velujen toimialaa. Toimiala on kasvanut kaikkialla jo noin neljän vuosikymmenen ajan. En-
simmäisen kerran liike-elämän palveluista alettiin puhua 1960-luvun lopulla. Toimialan kas-
vu on ollut erityisen voimakasta viimeisten vuosien aikana, ja sen on ennustettu jatkuvan 
selvästi työllisyyden keskitasoa nopeampana myös tulevina vuosina. Kasvua on viime vuo-
sina vauhdittanut varsinkin teknologinen kehitys. 

Viimeisten vuosien talouden taantuma ja epävarmuus eivät näytä hidastavan liike-elä-
män palveluiden käyttöä, sillä taantumassa yritykset tarvitsevat ehkä jopa enemmän liike-
elämän palveluja, koska haasteellisina aikoina yritysten on aiempaan tarkemmin osatta-
va toimia kannattavasti. Tosin liike-elämän palvelut ovat myös hyvin suhdanneherkkiä, sil-
lä esimerkiksi useat työvoimanvuokrausta harjoittavat yritykset ovat kertoneet taantuman 
vaikuttaneen toimintaansa erittäin nopeasti ja paljon.

Liike-elämän palvelujen sisällä niin sanotut osaamisintensiiviset alatoimialat ovat herät-
täneet viime vuosina laajaa kiinnostusta. Aiheesta on tehty lukuisia tutkimuksia. Osaami-
sintensiivisillä liike-elämän palveluilla (knowledge-intensive business services, KIBS) tar-
koitetaan niitä yritysten toisille yrityksille tai julkiselle sektorille tuottamia palveluja, joissa 
asiantuntijatoiminnalla on erityisen suuri merkitys. Osaamisintensiivisiin liike-elämän pal-
veluihin luetaan yleensä seuraavat toimialaluokat: ohjelmistoala, tutkimus ja kehittäminen, 
lainopilliset palvelut, taloushallinnon palvelut, mainos- ja markkinointipalvelut, tekniset pal-
velut sekä konsultti- ja henkilöstöpalvelut. Kaikkia näitä toimialoja on leimannut voimakas 
keskittyminen pääkaupunkiseudulle. Alojen kehitys eroaa selvästi useimpien muiden toi-
mialojen yleisestä kehityksestä.

Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen merkitys ei rajoitu niiden asemaan kes-
keisenä kasvualana, vaan niillä on myös yleistä taloudellista kasvua tukeva merkitys. Toi-
sin kuin aiemmin, jolloin liike-elämän palvelujen kasvun nähtiin johtuvan pelkästään kus-
tannustekijöihin liittyvästä toimintojen ulkoistamisesta, on uudemmissa tutkimuksissa ko-
rostettu ulkopuolisten palvelujen käytön motiivina asiantuntemuksen ja osaamisvaatimus-
ten tason nousua. Yrityspalveluyrityksillä, joilla on asiakkainaan suuri määrä yrityksiä, nä-
kökulma on laajempi kuin yksittäisellä yrityksellä. Levittäessään tietoa uusista ideoista ja 
parhaista käytännöistä osaamisintensiiviset palveluyritykset ovat keskeisessä asemassa 
asiakasyritystensä liiketoiminnan kehittämisessä.

Infogrammi 1:ssä on esitelty liike-elämän palveluja tilastojen valossa. Raportin lopussa 
olevista liitteistä löytyy tarkemmat tiedot (liite 1). Osaamisintensiivisten liike-elämän palve-
lujen pääryhmistä suurimmaksi on sekä henkilöstöllä että liikevaihdolla mitattuna noussut 
2000-luvulla ohjelmistoala. Eniten toimipaikkoja on kuitenkin liikkeen johdon alalla. Kon-
sultointialan yritykset ovat perinteisesti hyvin pienyritysvoittoisia, vaikka alalla on suuria 
kansainvälisiä toimijoitakin. Teknisen konsultoinnin toimipaikkamäärä on lähes yhtä suu-
ri kuin liikkeen johdon konsultoinnin. Työnvälitystoiminnan alalla on henkilöstöä huomatta-
vasti, mutta liikevaihdossa ja toimipaikkojen määrässä se jää merkittävästi jälkeen muis-
ta osaamisintensiivisistä aloista. Yhteenlaskettuna osaamisintensiivisillä toimialoilla työs-



  TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 11

kentelee noin 170 000 henkilöä yhteensä lähes 53 000 yrityksessä. Liikevaihtoa aloilla on 
yhteensä huomattava 22,8 miljardia euroa. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että kaikista 
Suomessa maksetuista palkoista 4,6 prosenttia maksettiin ohjelmistoalan yrityksissä. Tek-
nisen konsultoinnin alalla vastaava luku on 3,2 prosenttia. 

4,5%

0,6%
31,7%
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%
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1%
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,3%

1,5%15,3%

14,8%

4,1%

-5
,7

%
-7

,2
%

-2,0%
-6,2%

-2,7%

-0,8%3,9%7,9%
-2,0%

-6,2%

-2,7%

7,9%

Liike-elämän palvelut osana 
suomalaista elinkeinoelämää:

62 
Ohjelmistot, 
konsultointi ja siihen 
liittyvä toiminta

69 
Lakiasiain- ja 
laskentatoimen 
palvelut

70 Pääkonttorien toiminta; 
liikkeenjohdon konsultointi

73 
Mainostoiminta ja 
markkinatutkimus

71 
Arkkitehti- ja 
insinööripalvelut; 
tekninen testaus 
ja analysointi

78 Työllistämistoiminta

2013 2014 2015

3682 3628 3609

9248 8915 8671

1,7milj. 1,7milj. 1,7milj.

2013 2014 2015
8858 8932 9221

16035 15513 15113

2,6milj. 2,5milj. 2,5milj.

2013 2014 2015

6185 6312 6461

42756 43023 43015

6,9milj. 8,4milj. 9,1milj.

2013 2014 2015

6849 6884 6830

20614 20612 21043

2,1milj. 2,2milj. 2,4milj.

2013 2014 2015

9180 9098 9103

38816 39156 40323

4,9milj. 4,9milj. 5,3milj.

2013 2014 2015

1573 1566 1597

36445 38230 42032

1,7milj. 1,8milj. 1,9milj.

= Toimipaikat  = Henkilöstö  = Liikevaihto  = %-osuus koko Suomen palkoista

Muutos % 4,6%

1,6%

1,3%

3,2%

0,7%

2,0%
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2.1  Kuvaus toimialan yrityksistä

Uusimmat toimialoittaiset tiedot toimipaikkojen lukumäärästä, henkilöstön määrästä sekä 
liikevaihdosta ovat saatavissa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkatilastosta vuodelta 
2015. Toimipaikkatilastossa ovat mukana yritykset, jotka ovat työllistäneet henkilöitä vä-
hintään puolen vuoden ajan ja ovat arvonlisäverovelvollisia. Tietoja on saatavissa sekä toi-
mipaikoittain että yritysten mukaan. Tässä raportissa käytetään pääosin toimipaikan mu-
kaisia tietoja. Nämä kuvaavat toiminnan alueellista jakautumista paremmin kuin yritysta-
son tiedot, joihin vaikuttaa emoyhtiöiden toiminnan keskittyminen pääkaupunkiseudulle.

Infogrammiin 2 on koottu ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin keskeisiä tunnusluku-
ja. Liitteessä 2 on tarkemmat tiedot alatoimialoittain. Kokonaisuutena ohjelmistoala ja tek-
ninen konsultointi ovat erittäin merkittävä osa suomalaista elinkeinoelämää. Ne työllistivät 
vuoden 2015 lopulla yhteensä 83 337 henkilöä, mikä on erittäin huomattava määrä. Kan-
santalouden kannalta merkittävää asiassa on se, että suuri osa toimialojen henkilökunnas-
ta on korkeasti koulutettuja henkilöitä. Suurimmat yksittäiset alatoimialat ovat ohjelmisto-
suunnittelu, joka työllistää 27 516 henkilöä, ja kone- ja prosessisuunnittelu, joka työllistää 
12 180 henkilöä. Keskimäärin viimeisten vuosien aikana eri alatoimialojen henkilömäärä 
on kasvanut 5,9 prosenttia. 

Yhteenlaskettu toimialojen liikevaihto on 14,4 miljardia euroa. Suurin alatoimiala on kuu-
della miljardilla eurolla ohjelmistosuunnittelu ja niiden valmistus. Kone- ja prosessisuun-
nittelu on toiseksi suurin alatoimiala lähes kahden miljardin liikevaihdolla. Sen jälkeen tu-
levat noin puolentoista miljardin liikevaihdolla atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi sekä 
tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut. Yksittäisten alatoimialojen kas-
vu on ollut vuodesta 2013 vuoteen 2015 erittäin merkittävää. Suurimman alatoimialan eli 
ohjelmistosuunnittelun liikevaihto on kasvanut 52,7 prosentilla. Lähes yhtä suureen kas-
vuprosenttiin yltää muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta. Muun teknisen palvelun 
kasvuprosentti on 26,8. Se on suurin teknisen konsultoinnin toimialalla. Huomattavaa on 
myös, että yhdyskuntasuunnittelun kohdalla yhteenlaskettu liikevaihto on laskenut 9,5 pro-
senttia. Syy laskulle on se, että näinä vuosina valtio ja kunnat eivät investoineet infrastruk-
tuuriin yhtä paljon kuin aikeisemmin. Nykyisen hallituksen aikana maassamme on aloitet-
tu aiempaa enemmän huomattavia tie- ja väylähankkeita. 

Tilastoituja toimipaikkoja alalla oli vuoden 2015 lopulla 15 564. Alalla on erittäin paljon 
pieniä yrityksiä. Toisaalta niin ohjelmistoalalla kuin teknisen konsultoinnin aloilla on huo-
mattavia maailmanlaajuisia suuryrityksiä. Keskimäärin molempien alojen toimipaikoissa 
työskentelee 5,3 henkilöä. Pienin keskiarvo on muun laitteisto- ja tietoteknisen palvelutoi-
minnan yrityksissä sekä arkkitehtitoimistoissa. Molemmissa on töissä noin 2,5 henkilöä. 
Toimipaikkojen kasvuprosentit ovat maltillisempia kuin henkilöstön kehitys, mutta silti sa-
mansuuntaisia. 

Molempien toimialojen kannalta on erittäin tärkeää, että aloilla on paljon pieniä yrityk-
siä, joilla on halu innovoida uusia tuotteita. Usein pienissä yrityksissä innovointi voi olla 
luovampaa, koska se on niiden elinehto. Suomalaisen yritysten ekosysteemin kannalta on 
myös tärkeää, että meillä on suuria yrityksiä, joilla on valmiit maailmanlaajuiset verkostot. 
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Näiden verkostojen kautta esimerkiksi alihankintaa tekemällä pienet yritykset voivat pääs-
tä laajemmille markkinoille. Suurilla yrityksillä on usein myös resursseja tehdä pitkäjännit-
teisemmin tutkimus- ja kehitystyötä. 

Kansantalouden kannalta onkin tärkeää, että esimerkiksi ohjelmistoalan pienillä yrityk-
sillä on saatavilla riittävästi rahoitusta turvaamaan niiden innovaatio- ja kansainvälistymis-
prosessit. Samalla suuryritykset tarvitsevat niitä innovoimaan uusia tuotteita. Suuryrityk-
sille ja niiden markkina-asemalle on hyväksi, että pienyritykset luovat uusilla innovatiivisil-
la tuotteilla positiivisen markkinapelotteen. Hyvä esimerkki tästä on finanssiala. Tällä het-
kellä jopa suurimmat maailmanlaajuiset pankit ymmärtävät, että alaa innovoiva pienyritys 
voi muuttaa toimialaa siten, että se vie suuryrityksiltä huomattavan osan asiakkaista. Täs-
säkin asiassa digitalisaatio ja alustatalous luovat uuden tilanteen niin ohjelmistoalalle kuin 
tekniselle konsultoinnille. 
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62010 Ohjelmistojen 
suunnittelu ja valmistus

62020 Atk-laitteisto- ja 
ohjelmistokonsultointi

62030 Tietojenkäsittelyn 
ja laitteistojen käyttö- ja 
hallintapalvelut

62090 Muu laitteisto- ja 
tietotekninen palvelutoiminta

71110 Arkkitehtipalvelut

71121 Yhdyskuntasuunnittelu

71122 Maa- ja 
vesirakentamisen 
tekninen palvelu71123 Rakennetekninen 

palvelu

71124 LVI-tekninen suunnittelu

71125 Sähkötekninen 
suunnittelu

71127 Kone- ja 
prosessisuunnittelu

71129 Muu tekninen 
palvelu

71126 Muu 
rakennustekninen palvelu

71201 Autokatsastus

71202 Muu tekninen testaus 
ja analysointi

2013-2015 ohjelmistoalan 
ja teknisen konsultoinnin 
rakenteen kasvuprosentit:

= Toimipaikat

= Henkilöstö

= Liikevaihto

TOL
62010 4 113 27 516 6 032 614
62020 1 808 8 035 1 445 885
62030 345 6 977 1 545 232
62090 195 487 75 570
71110 1 429 3 742 398 388
71121 491 4 220 429 773
71122 210 822 113 786
71123 967 3 781 431 107
71124 520 2 106 250 638
71125 771 2 432 305 867
71126 1 679 5 079 740 842
71127 1 569 12 180 1 943 713
71129 581 1 552 186 658
71201 384 1 822 179 442
71202 502 2 586 342 108
YHT. 15 180 83 337 14 421 623

2015
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2.2 Toimialan alueellinen jakauma

Yleisesti ottaen liike-elämän palvelut ovat erittäin voimakkaasti keskittyneet Uudellemaalle 
ja erityisesti pääkaupunkiseudulle. Teknisen konsultoinnin ja ohjelmistoalan lisäksi vain ra-
hoitus- ja vakuutustoiminta on voimakkaimmin keskittynyt suurimmille kaupunkiseuduille, 
erityisesti Uudellemaalle. Osaselitys tälle ilmiölle on se, että teknisen alan koulutusta an-
netaan kasvukeskusten yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, mutta nämä paikkakunnat 
tarjoavat myös myönteisen innovaatioympäristön, johon uusia yrityksiä voi syntyä. Vaikka 
talous on globaalia, ja tietoverkkojen kautta tieto-, ohjelmointi- ja suunnittelutyötä voi teh-
dä lähes missä vain, nousevat erilaiset innovaatiokeskittymät yhä tärkeämmiksi fyysisik-
si kohtaamispaikoiksi. Vertaisoppiminen, yhteiset hankkeet, mentorointi, keskusteluyhte-
ys rahoittajiin ja ennakkoluuloton start-up-ilmapiiri houkuttelevat usein uusia yrittäjiä ja in-
nostus tarttuu. Nämä innovaatiokeskittymät ovat yksi tekijä, joka nostaa maailmanluokan 
kaupunkien painoarvoa tulevaisuudessa. Väistämättä tässä kehityksessä kansallisvaltioi-
den asema tulee heikkenemään. 

Infogrammissa 3 on esitetty teknisen konsultoinnin ja ohjelmistoalan jakautuminen hen-
kilöstön ja liikevaihdon suhteen ELY-keskusalueittain. Keskittymistä selittää osittain se, että 
Uudellamaalla on taloudellista toimintaa muita maakuntia suhteellisestikin enemmän. Myös 
se, että useiden isompien yritysten pääkonttorit sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, edistää 
tätä kehitystä. Liitteessä 3 on yksityiskohtaiset tiedot ohjelmistoalasta ja teknisestä kon-
sultoinnista. 

Vaikka Uudenmaan osuus on huomattava, ei tekninen konsultointi ole yhtä keskittynyt 
Uudellemaalle kuin esimerkiksi ohjelmistoala. Teknisen konsultoinnin alalla noin kolman-
nes toimipaikoista sijaitsee Uudellamaalla, ja henkilöstöstä reilu 40 prosenttia työskente-
lee Uudellamaalla. Muita merkittäviä teknisen konsultoinnin keskittymiä on Pirkanmaalla ja 
Pohjois-Pohjanmaalla. Näiden maakuntien asema selittyy pitkälti sillä, että niiden elinkei-
noelämä on pystynyt tarjoamaan teknisistä oppilaitoksista valmistuneille työpaikkoja. Var-
sinais-Suomen osuus selittyy ainakin osittain meriteollisuuden ja sitä tukevan metalliteol-
lisuuden huomattavalla vaikutuksella. Ohjelmistoalan yrityksistä jo 51 prosenttia sijaitsee 
Uudellamaalla, ja henkilökunnasta sinne on keskittynyt 62 prosenttia. 

Tarkasteltaessa ohjelmistoalan liikevaihtoa per työntekijä voimme havaita, että Uudel-
lamaalla yksi työntekijä tuo yritykseen keskimäärin 255 000 euron liikevaihdon. Vastaava 
luku Kainuussa ja Lapissa on noin satatuhatta. Teknisen konsultoinnin toimialalla työnte-
kijäkohtainen liikevaihto on tasaisempi. Korkein se on Etelä-Savossa, jossa yksi työnteki-
jä tuo yritykseen keskimäärin 165 000 euron liikevaihdon. Alhaisin tämä luku on Pohjois-
Karjalassa: 105 000 euroa. 
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2.3 Uudet ja lopettaneet yritykset 
toimialalla

Niin Suomessa kuin muuallakin ajatellaan yleisesti, että pieniin ja keskisuuriin yrityksiin pa-
nostamalla luodaan tehokkaasti uusia työpaikkoja ja vahvistetaan talouskasvua. On totta, 
että jopa 85 prosenttia uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin, mutta laajasti ottaen koko 
kansantalouden ja elinkeinoelämän elinehto on uusien yritysten syntyminen kaikille aloille. 
Uusien yritysten myötä tulee uusia innovaatioita ja kilpailu lisääntyy. Nuoret yritykset ovat 
myös tärkeitä työpaikkojen luojia. Jotta elinkeinoelämä voisi uusiutua ja uusia innovaatioi-
ta tulisi aiempaa enemmän, on ehdotettu, että julkisen sektorin panostuksia koulutukseen, 
tutkimukseen ja teknologian kehitystyöhön lisättäisiin. Tarvitaan myös kilpailupolitiikkaa, jot-
ta parhaat yritykset seuloutuvat esiin ja pääsevät kunnolliseen kasvuun.

Infogrammissa 4 on esitetty ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin uusien ja lopetta-
neiden yritysten määrät vuosineljänneksittäin. Liitteestä 4 löytyy tarkemmat tiedot. On mie-
lenkiintoista havaita, että yritysten perustaminen painottuu alkuvuoteen ja niiden lopettami-
nen loppuvuoteen. Vuonna 2016 alalle perustettiin 737 uutta yritystä samalla kun 726 lo-
petti toimintansa. Vuodesta 2013 alkaen teknisen konsultoinnin alalle on yrityksiä perustet-
tu hieman aleneva määrä, mutta vain vuonna 2014 lopettaneiden yritysten määrä oli suu-
rempi kuin aloittaneiden. Keskimäärin noin kahdeksan prosenttia alan yrityskannasta on 
alle vuoden ikäistä eli uutta. 

Ohjelmistoalalla uusien yritysten osuus on noin kymmenes. Alalle perustetaan keski-
määrin noin 1 100 uutta yritystä samalla kun reilu 700 lopettaa toimintansa. Vuoden 2016 
tarkat luvut olivat 1 142 uutta yritystä ja 714 lopettanutta yritystä. Kun lopettaneiden ja aloit-
taneiden yritysten määrä lasketaan yhteen, ja tarkastellaan niiden suhteellisia osuuksia, 
voidaan todeta, että ohjelmistoalalla uusien yritysten osuus on aina suurempi kuin lopet-
taneiden osuus. 

Konkurssien määrä molemmilla toimialoilla on vähäinen. Kuviossa 1 on esitetty aikasar-
ja molempien toimialojen konkurssien määrästä vuositasolla kaikkien yritysmuotojen osal-
ta. Vuoden 2008 talouskriisin jälkimainingeissa suurin luku löytyy ohjelmistoalalta vuodel-
ta 2009. 
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Kuvio 1. Konkurssien määrä ohjelmistoalalla ja teknisen konsultoinnin toimi- 
aloilla. Lähde: TEM Toimiala Online ja Tilastokeskus konkurssitilasto.
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Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin alojen 
uudet ja lopettaneet yritykset:

71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut: 
tekninen testaus ja analysointi

62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen 
liittyvä toiminta
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2.4 Työvoimaan ja osaamiseen liittyvät 
asiat

Nykyään työntekijöiden osaaminen ja osaavan työvoiman löytäminen ovat selkeästi ai-
empaa enemmän puheenaiheena. Monet varsinkin ohjelmistoalan yritykset ovat rapor-
toineet, että eivät löydä riittävästi osaavaa työvoimaa. Samansuuntaisia puheenvuoroja 
on kuultu myös teknologiateollisuuden toimijoilta ja teknisen konsultoinnin ja suunnitte-
lun yrityksiltä. Arvioiden mukaan esimerkiksi kaikille ohjelmoijille pitäisi löytyä työtä, mutta 
alalla on huomattava kohtaanto-ongelma osaamisen ja avoinna olevien tehtävien maan-
tieteellisen sijainnin suhteen. Yhä useammin avoimet työpaikat sijaitsevat kasvukeskuk-
sissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kun henkilö on työskennellyt pitkään erityisasi-
antuntijana jossakin ekosysteemissä, ja teknologia, ohjelmistokieli tai jokin muu muut-
tuu, aloittaa hän periaatteessa nollasta, vaikka alan ja ihmisten tunteminen toki auttavat-
kin uuden opettelussa. Yhdeksi ratkaisuksi on esitetty, että alan opintojen tulisi olla ai-
empaa voimakkaammin moduloitu ja alan osaajien tulisi pitää huolta siitä, että he pysy-
vät tekniikan uudistumisen tahdissa. 

Molemmilla tässä raportissa käsiteltävillä aloilla ammattinimikkeitä on paljon. Teknisen 
konsultoinnin alalla yleisiä nimikkeitä ovat mm. suunnittelija, arkkitehti, suunnittelupäällik-
kö, rakennesuunnittelija, johtava asiantuntija, piirtäjä ja projektipäällikkö. Eri aloille koulut-
tautuneiden henkilöiden työmahdollisuuksia voidaan mitata työvoiman kohtaannon käsit-
teen kautta. 

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohtaantotilanne ohjelmistoalan amma-
teissa vuoden 2016 ja 2017 syyskuussa on esitetty maakunnittain seuraavissa kartoissa. 
Tarkastelu on tehty työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen ja työttö-
mäksi rekisteröityjen pohjalta. Tarkastelun ulkopuolelle ovat jääneet ne avoimet työpaikat, 
jotka eivät ole tulleet TE-toimiston tietoon ja työnhakijoista muut kuin työttömäksi rekiste-
röityneet. Varsinkin ohjelmistoalalla nämä epäviralliset väylät työllistyä ovat merkittäviä, ja 
usein alalle työllistytään referenssien ja varsinkin harjoittelun kautta. 

Kuvio 2 osoittaa, että eri ohjelmistoalan ammateissa työvoimapula on lisääntynyt. Esi-
merkiksi sovellusohjelmoijista alkaa olla pulaa lähes koko maassa. Kuviossa 3 on esitetty 
eri teknisen konsultoinnin ammattien tilanne ammattibarometrin mukaan syyskuussa 2017. 



  TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 21

Kuvio 2. Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana eri ohjel-
mistoalan ammateissa. Lähde: Ammattibarometri.Kuvio 2. Ammattibarometrin arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana eri ohjelmistoalan 

ammateissa. Lähde: Ammattibarometri. 

Sovellusarkkitehdit

Paljon pulaa hakijoista
Pulaa hakijoista
Tasapaino
Liikaa hakijoita
Paljon liikaa hakijoita

Syyskuu 2016 Syyskuu 2017

Sovellusohjelmoijat

Paljon pulaa hakijoista
Pulaa hakijoista
Tasapaino
Liikaa hakijoita
Paljon liikaa hakijoita

Syyskuu 2016 Syyskuu 2017
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Sovellussuunnittelijat

Paljon pulaa hakijoista
Pulaa hakijoista
Tasapaino
Liikaa hakijoita
Paljon liikaa hakijoita

Syyskuu 2016 Syyskuu 2017

Kuvio 3. Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana eri tekni-
sen konsultoinnin ammateissa. Lähde: Ammattibarometri.Kuvio 3. Ammattibarometrin arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden 

aikana eri teknisen konsultoinnin ammateissa. Lähde: Ammattibarometri.

Rakennusinsinöörit Konetekniikan erityisasiantuntijat Sähkö- ja automaatioinsinöörit
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Kuvio 4. Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin toimialojen yrittäjien ikärakenne 
verrattuna kaikkiin yrittäjiin vuoden 2014 lopulla. Lähde: TEM Toimiala Online.
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Kuvio 5. Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin toimialojen palkansaajien 
ikärakenne verrattuna kaikkiin palkansaajiin vuoden 2014 lopulla.  
Lähde: TEM Toimiala Online.
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Kuvioissa 4 ja 5 on esitetty ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin palkansaajien ja yrittä-
jien ikärakenne verrattuna kaikkiin yrittäjin ja palkansaajiin. Hieman yllättävää on, että tek-
nisen konsultoinnin yrittäjien ikärakenne on niin vino vanhempiin ikäluokkiin päin. Tämä 
ennakoi osaltaan sitä, että alalla tullaan näkemään aiempaa enemmän yrityskauppoja, ja 
samalla yrityksiä tulee yksinkertaisesti lopettamaan toiminnan. Tämä antaa isoille kansain-
välisille toimijoille mahdollisuuden etsiä haluamiaan yrityksiä, joissa on sitä osaamista, mitä 
ne tarvitsevat. Usein yksi keskeinen tekijä yrityskaupassa onkin se, minkälaista henkilö-
kuntaa yrityksessä on. 
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2.5 Markkinoiden kehitys ja näkymät

Markkinanäkymät niin tekniselle konsultoinnille ja suunnittelulle kuin ohjelmistoalalle ovat 
tällä hetkellä hyvin positiiviset niin Suomessa kuin laajemminkin. Teknisen konsultoinnin 
markkinat ovat kuitenkin herkät maailmantalouden ja erityisesti julkisen sektorin muutok-
sille. Viimeisten vuosien aikana varsinkin julkisen sektorin säästötalkoot ovat vaikuttaneet 
siten, että suuria infrastruktuurihankkeita ei ole lähtenyt liikkeelle. Nykyinen maan hallitus 
joutuukin tasapainottelemaan julkisen talouden säästövaatimusten ja julkisten investointi-
en välillä. Hallitusohjelma on saanut kiitosta esimerkiksi tieverkon korjausvelan pienentä-
miseen suuntaavien toimenpiteiden osalta sekä sen suhteen, että asuntorakentaminen on 
nostettu yhdeksi kasvun mahdollistajaksi. Hallitus käynnistää korjausvelan vähentämisek-
si ohjelman, johon käytetään noin 600 miljoonaa euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. 
Lisäksi perusväylänpidon rahoitukseen tulee vuosiksi 2017–2020 yhteensä 564 miljoonan 
euron korotus, joka katetaan leikkaamalla vastaavana aikana kaikkiaan 704 miljoonaa eu-
roa uusista liikennehankkeista.

Teknisen suunnittelun keskeinen kasvutekijä on ollut asuntorakentaminen. Valtiovarain-
ministeriön mukaan rakentamisen kasvu on hidastumassa viime vuoden vauhdista. Viime 
vuonna rakennustuotanto kasvoi noin seitsemän prosenttia ja pitkästä aikaa huomattavas-
ti BKT:ta nopeammin. Viime vuonna aloitettiin yli 37 000 asunnon rakentaminen. Raken-
taminen veti vuonna 2016 myös työllisyyden kasvuun. Syksylle 2017 ennakoitiin käännet-
tä rakentamisen kasvussa. Rakennuslupakehitys on ollut kuitenkin erittäin vahvaa loppu-
vuonna, ja erityisesti kerrostaloasuntojen luvat ovat kasvaneet edelleen selvästi. Keskei-
nen epävarmuustekijä on asuntosijoittajien käyttäytyminen tilanteessa, jossa uusia vapaa-
rahoitteisia vuokra-asuntoja valmistuu huomattavasti edellisvuosia enemmän. Kasvun hi-
dastuminen on kuitenkin näkyvissä.

Ohjelmistoalalle on ennustettu ja voitu havaita kasvua jo useamman vuoden ajan. 
Kasvua vauhdittaa digitalisaation ja sähköisten palveluiden tosiasiallinen leviäminen 
monelle sektorille ja elämän alalle. Viime kuukausina on kuitenkin ryhdytty puhumaan, 
että nopean kasvun hidasteena tulisi olemaan osaajapula, joka vaivaa useita alan yrit-
täjiä. Ohjelmistoalan opetusta antavat korkeamman asteen oppilaitokset ovat havahtu-
neet siihen, että monet alan opiskelijat työllistyvät ennen opintojen päättymistä. Kesken 
jääneet opinnot ovat negatiivinen asia niin yksittäiselle alan osaajalle, joka mahdollises-
ti myöhemmin haluaisi hakeutua uusiin tehtäviin, kuin myös oppilaitoksille, joiden rahoi-
tus osin riippuu siitä, kuinka monta opiskelijaa valmistuu. Tässä asiassa yritysten ja op-
pilaitosten tulisikin kehittää uusia luovia ratkaisuja, joilla työssä olevat alan ammattilai-
set voivat saattaa opintonsa loppuun. 

Kuvioissa 6 on esitetty niin teknisen konsultoinnin kuin ohjelmistoalan yritysten liikevaih-
don kehitys vuodesta 2010 alkaen. Kuviosta voimme havaita, että ohjelmistoalan kehitys 
on ollut todella nopeaa, ja tällä hetkellä kasvu jatkuu vahvana. Myös arkkitehti- ja insinöö-
ripalveluiden kasvu on tasaista, mutta teknisen testauksen ja analysoinnin kohdalla kas-
vu ei ole ollut yhtä selvää. Vertailun vuoksi kuviossa on kaikkien palveluiden kehityskäyrä. 



26 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

Kuvio 6.  Arkkitehti- ja insinööripalveluiden, teknisen testauksen ja ohjelmistoalan 
liikevaihdon kuukausikuvaaja vuodesta 2010 alkaen. (2010 = 100). Lähde: Toimiala 
Online / Tilastokeskus.
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2.6 Asiakkuudet toimialalla

Ohjelmistoala ja teknisen konsultoinnin toimiala ovat kytkeytyneet monen muun alan toi-
mintaan, esimerkiksi rahoitusalaan ja moniin teollisiin aloihin. Raha- ja hyödykevirtojen tar-
kastelu on eräs tapa kuvata alan liiketoiminnan toimintaympäristöä, yritysten kehittämis-
tä ja investointeja. Kuvioissa 7 ja 8 on esitetty molempien toimialojen panokset ja tuotok-
set Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastojen pohjalta vuodelta 2014. Jotta tulokset olisivat luo-
tettavia, on ohjelmistoalan lisäksi tarkasteluun otettu toimiala 63 eli tietopalvelutoiminta.

Kuviosta 7 selviää, että palkkakustannukset ovat noin kolmannes panoksista ohjelmis-
to- ja tietopalvelualoilla. Toimialan panoksista noin toinen kolmannes tulee muiden alojen 
tuotteiden ja palveluiden hankinnasta. Tyypillinen esimerkki tästä on esimerkiksi palveluiden 
hankinta kiinteistöalan toimijoilta. Tuonnin arvo on noin miljardi euroa, ja toimialojen brutto-
arvon lisäys on noin 5,5 miljardia euroa. Ohjelmistoalan ja tietopalvelutoiminnan lopputuo-
toksista reilu kolmannes menee vientiin ja 52 prosenttia eri kotimaisten toimialojen käyttöön. 

Teknisen suunnittelun ja konsultoinnin toimialalla palkkakustannukset muodostavat rei-
lu 40 prosenttia toimialan panoksista. Tuonnin arvo toimialalla on noin 633 miljoonaa euroa, 
ja muiden toimialojen palveluiden ja tuotteiden ostot vastaavat noin 1,9 miljardia euroa. Vas-
taavasti tuotosten puolella vientiin alan palveluista ja tuotteista menee vain 17 prosenttia. 
Todellisuudessa varmasti alan lopputuotteista vientiin menee huomattavampi osa. Eri toimi-
aloille kotimarkkinoilla teknisen konsultoinnin tuotteita päätyi noin 4,1 miljardin euron arvosta. 

Kuviot 7 ja 8. Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin panos-tuotostarkastelu. 
Lähde: Hahmota Oy
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Liitteenä 5 on esitetty lisäksi ohjelmistoalan raha- ja hyödykevirrat siten, että lähteenä on 
käytetty vuoden 2016 tilinpäätösten ennakkotietoja sekä uusinta pk-yritysbarometriä. Näi-
den tarkastelujen mukaan teollisuus on ohjelmistoalan suurin asiakas. 
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2.7 Toimialan suurimmat yritykset

Toimialan suurimpien yritysten listaaminen on haasteellinen tehtävä. Varsinkin viimeisten 
vuosien aikana yrityksissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia niin liikevaihdossa kuin 
henkilöstön määrässä. Myös yrityskaupat vaikuttavat suurimpien yritysten listojen sisältöi-
hin. Taulukossa 1 on lueteltu Suomen Asiakastiedon vuoden 2016 tilinpäätöstietojen mu-
kaan teknisen konsultoinnin ja ohjelmistoalan henkilömäärältään suurimmat yritykset. Tau-
lukosta löytyy kotipaikka, alatoimiala sekä konsernin emoyhtiö. Arkkitehti- ja insinööripal-
veluiden kohdalla varsinkin kansainvälisillä markkinoilla toimivat suuryritykset ovat kärjes-
sä. Teknisen testauksen ja analysoinnin toimialalla varsinkin ajoneuvojen katsastukseen 
erikoistuneet yritykset ovat myös edustettuina tällä listalla. 

Taulukko 1. Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin ja suunnittelun toimialojen 
suurimmat yritykset Suomen Asiakastiedon mukaan vuoden 2016 tilinpäätösten 
perusteella. Lähde: TEM Toimiala Online sekä Suomen Asiakastieto. 

Tekninen konsultointi
Yrityksen nimi Henkilöstö lkm Kotipaikkakunta Toimiala Konsernin emoyhtiö
Caverion Industria Oy 2 106 Helsinki Muu tekninen palvelu Caverion Oyj
Ramboll Finland Oy 1 648 Espoo Yhdyskuntasuunnittelu Ramboll Finland Oy
Pöyry Finland Oy 1 338 Vantaa Kone- ja prosessisuunnittelu Pöyry Oyj
Destia Oy 1 236 Vantaa Rakennetekninen palvelu Destia Group Oyj
Etteplan Design Center Oy 1 149 Hollola Muu tekninen palvelu Etteplan Oyj
Outotec (Finland) Oy 1 115 Espoo Kone- ja prosessisuunnittelu Outotec Oyj
Millog Oy 1 059 Tampere Muu tekninen palvelu Patria Oyj
Neste Jacobs Oy 783 Porvoo Muu tekninen palvelu Neste Oyj

Sweco Rakennetekniikka Oy 654 Helsinki Muu rakennustekninen palvelu Sweco Finland Oy
A-Katsastus Oy 642 Helsinki Autokatsastus A-Katsastus Group Oy

Ohjelmistoala
Yrityksen nimi Henkilöstö lkm Kotipaikkakunta Toimiala Konsernin emoyhtiö
Tieto Finland Oy 2 887 Helsinki Tietojenkäsitt. ja laitteist. 

käyttö- ja hallintapalvelu
Tieto Oyj

CGI Suomi Oy 2 548 Helsinki Ohjelmistojen suunnittelu ja 
valmistus

Finance CGI Suomi Oy

Microsoft Mobile Oy 2 468 Espoo Ohjelmistojen suunnittelu ja 
valmistus

Microsoft Mobile Oy

Fujitsu Finland Oy 1 833 Helsinki Ohjelmistojen suunnittelu ja 
valmistus

Fujitsu Finland Oy

Basware Oyj 483 Espoo Ohjelmistojen suunnittelu ja 
valmistus

Basware Oyj

Rovio Entertainment Oy 670 Espoo Ohjelmistojen suunnittelu ja 
valmistus

Rovio Entertainment Oy

Digia Finland Oy 596 Helsinki Ohjelmistojen suunnittelu ja 
valmistus

Digia Oyj

Accenture Technology 
Solutions Oy

300 Helsinki Atk-laitteisto- ja 
ohjelmistokonsultointi

Accenture Oy

Tieto Healthcare & Welfare Oy 517 Helsinki Tietojenkäsitt. ja laitteist. 
käyttö- ja hallintapalvelu

Tieto Oyj

Capgemini Finland Oy 490 Espoo Ohjelmistojen suunnittelu ja 
valmistus

Solteq Oyj 226 Vantaa Ohjelmistojen suunnittelu ja 
valmistus

Solteq Oyj

Oy Samlink Ab 399 Espoo Ohjelmistojen suunnittelu ja 
valmistus

VTKK-Yhtymä Oy
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2.8 Kansainvälisyys toimialalla

Teknisen konsultoinnin alan yritykset muodostavat yhden Suomen kansainvälistyneimmistä 
palvelualoista. Kansainvälinen toiminta käynnistyi jo 1950-luvulla, kun suunnittelutoimistot 
aloittivat mm. metsä- ja puutalouden tietämyksen viennin ulkomaille. Palveluvienti lisään-
tyi nopeasti 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin laajamittainen projektivienti entiseen Neuvosto-
liittoon alkoi. Neuvostoliitossa suunnittelutoimistot toimivat useimmiten rakennus- ja teolli-
suusyritysten alihankkijoina. Rakennustekniikan ja koko rakennusalan vientiä lisäsi kahden 
välisen kaupan periaatteiden mukaan 1970-luvun öljykriisi. Neuvostoliitosta tuotavan öljyn 
hinta nousi, mikä aiheutti tarvetta lisävientiin. Öljyllä rikastuneista Lähi-idän ja Pohjois-Afri-
kan maista tuli tärkeitä rakennusviennin kohteita 1970-luvulla. Suunnittelupalvelujen vien-
nin kasvu johtui osittain 1970-luvun puolivälin lamasta. Voimakas julkisten investointien ja 
rakennustuotannon lasku pakottivat suunnittelutoimistoja etsimään markkinoita ulkomail-
ta. Sama ilmiö on toistunut 1990-luvun lamavuosina sekä 2000-luvun talouden taantuman 
aikana. Tänä päivänä teknisen suunnittelun kansainvälinen kilpailu on erittäin kovaa, mut-
ta suomalaisella suunnittelulla on edelleen hyvä maine monissa maissa. 

SKOL:in tietojen mukaan rakentamisen globaaleiden markkinoiden suuruudeksi on ar-
vioitu liki 8 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Teknisten asiantuntijapalveluiden kysyntä on vii-
me vuosina ollut vahvassa kasvussa erityisesti kehittyvissä maissa johtuen muun muassa 
vallitsevasta kaupungistumistrendistä ja sen luomista liikenne- ja yhdyskuntatekniikan pe-
rusinfrastruktuurin kehittämistarpeista. Samaan suuntaan vaikuttavia kehityskulkuja ovat 
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sen vaikutuksiin sopeutumiseen (varautuminen ja toipu-
minen luonnononnettomuuksista), digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto ja tiedon merkityk-
sen kasvu (tietoliikenneverkkojen, tietoliikenneyhteyksien ja datakeskusten rakentaminen), 
hajautettu energiantuotanto sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyminen (esi-
merkiksi energian varastointiratkaisut, aurinko- ja tuulivoimakapasiteetin rakentaminen).

Euroopassa investoinnit ovat elpyneet vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Vaikka julki-
sen talouden säästöpaineet ovat alentaneet investointien määrää useissa Euroopan mais-
sa, on yksityisten investointien kasvu lisännyt teknisen konsultoinnin palveluiden kysyn-
tää varsinkin Pohjoismaissa jo usean vuoden ajan. Eurooppalaisten arkkitehtuuri- ja insi-
nöörisuunnittelun markkinoiden koko on tällä hetkellä noin tasolla 350 miljardia euroa vuo-
dessa. Pullonkaulaksi toimialan kasvulle onkin muutamilla markkina-alueilla muodostu-
nut osaavan työvoiman saatavauus. Muita toimialan ajankohtaisia haasteita ovat alhainen 
palkkiotaso, korkeat tarjouskustannukset sekä digitaalisten ratkaisujen, kuten tietomallien 
käyttöönottoon liittyvät kysymykset. Eurooppaa on totuttu pitämään hyvin vakaana mark-
kinaympäristönä, mutta Brexit ja muut kansallisesti epävakautta synnyttävät poliittiset rat-
kaisut tulevat kasvattamaan epävarmuutta ja vaikeuttamaan ennakointia alueen markki-
noilla tulevina vuosina.

Kuviossa 9 on esitetty euromääräinen vienti Informaatio ja viestintä sekä Hallinto- ja 
tukipalvelut -toimialakokonaisuuksissa. Sekä tekninen konsultointi että ohjelmistoala kuu-
luvat näihin kokonaisuuksiin. Kuviota voidaan vain pitää suuntaa-antavana. Tullin tilastoja 
tarkasteltaessa on muistettava, että kaikki ohjelmistoalan vientitoiminta ei raportoidu infor-
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maation ja viestinnän toimialakokonaisuuden alle. Suomalaisilla ohjelmistoalan yrityksillä 
ei välttämättä ole yhtä paljon valmiita ohjelmistoalan tuotteita kuin monikansallisilla ohjel-
mistojäteillä. Varsinkin pienten ohjelmistoyritysten osaamista ja tuotteita viedään esimer-
kiksi sulautettuina järjestelminä osana jotain muuta tuotetta. Joka tapauksessa ohjelmis-
toalan vienti on kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan tulevaisuudessa. 

Kuvio 9. Euromääräinen vienti Informaatio ja viestintä sekä Hal-
linto- ja tukipalvelut -toimialakokonaisuuksissa. Lähde: Tulli.

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

20
17

07
20

17
03

20
16

11
20

16
07

20
16

03
20

15
11

20
15

07
20

15
03

20
14

11
20

14
07

20
14

03
20

13
11

20
13

07
20

13
03

20
12

11
20

12
07

20
12

03
20

11
11

20
11

07
20

11
03

20
10

11
20

10
07

20
10

03
20

09
11

20
09

07
20

09
03

20
08

11
20

08
07

20
08

03

Informaatio ja viestintä Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

 

Voimme pyrkiä hahmottamaan teknisen konsultoinnin ja ohjelmistoalan vientiponnisteluja 
myös Team Finland verkoston kautta. Vuosina 2008–2015 ohjelmistoyritysten vienti on sel-
västi nopeammin kuin koko toimialan liikevaihto ja viennin osuus liikevaihdosta on jo noin 
puolet. Joillakin yrityksillä vienti muodostaa lähes koko liikevaihdon. Tässä on selvä ero 
arkkitehti- ja insinööripalveluihin, joissa viennin osuus on noin neljäsosa liikevaihdosta. Ai-
kavälillä 2008–2015 vientiä tekevien ohjelmistoyritysten määrä on noin kaksinkertaistunut, 
arkkitehti- ja insinööripalveluissa yritysten määrä on lisääntynyt runsaalla kolmanneksella. 
Arvion mukaan Team Finland verkoston palvelemien ohjelmistoalan yritysten viennin arvo 
oli vuonna 2014 yhteensä 3,5 miljardia euroa. 

Pk-yritysbarometrissä kysytään vastaajayritysten aktiivisuudesta liittyen kansainväli-
seen kauppaan ja vientiin. Taulukossa 2 on esitetty, kuinka moni vastaajista ilmoittaa, että 
heillä on kansainvälistä toimintaa. Kansainvälinen toiminta voi olla hyvin monenlaista, mut-
ta suurimmalla osasta vastaajista ei ole vienti- tai tuontitoimintaa.
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Taulukko 2. Liike-elämän palveluiden pk-yritysten toiminta ulkomailla pk-yritysba-
rometrin mukaan (prosenttiosuuksia vastaajista). Lähde: Pk-yritysbarometri syksy 
2017. 

Liike-elämän 
palvelut

712  Tekninen 
testaus

7112 
Insinööripalvelut 
ja niihin liittyvä 
tekninen 
konsultointi

6201 
Ohjelmistojen 
suunnittelu ja 
valmistus

6202 Atk-
laitteisto- ja 
ohjelmisto-
konsultointi

Yrityksellä ei ole vientiä tai 
liiketoimintaa ulkomailla

70 69 69 54 59

Suora tavaroiden vienti 5 10 13 7 12
Suora palvelujen vienti 20 17 16 34 33
Lisensointi tai franchising 2 0 1 7 2
Palkka- tai sopimusvalmistus 
(tuotteiden teettäminen ulkomailla 
yrityksenne omalla merkillä)

1 0 1 1 0

Ulkomainen yhteisyritys (joint 
venture) tai tytäryritys

3 0 2 5 9

Muu 5 4 7 4 3
Vastaajien määrä 924 16 184 86 32
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2.9 Alan yritysten taloudellinen tilanne

Yrityksen tärkeimpänä toimintaedellytyksenä on pidetty kannattavuutta. Mikäli yrityksen 
kannattavuus on heikko, ei sillä ole elämisen edellytyksiä, jolloin toiminta joudutaan ennen 
pitkään lopettamaan. Heikko kannattavuus merkitsee sitä, että yritys tuottaa tappiota ja syö 
omaa pääomaansa. Infograammissa 5 esitellään teknisen konsultoinnin kannattavuutta 
käyttöprosenttien sekä tilikauden tulosprosentin avulla. Käyttökateprosentti kertoo, kuinka 
paljon yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut, ja 
liiketulosprosentti puolestaan kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on 
jäänyt jäljelle ennen rahoituseriä ja veroja suhteutettuna liikevaihtoon. Tunnusluku huomioi 
toimintakulujen lisäksi myös yrityksen käyttöomaisuuden kulumisen eli poistot. Luku sovel-
tuu sekä yksittäisen yrityksen kehityksen että saman toimialan yritysten väliseen vertailuun.

Vuodesta 2006 vuoteen 2015 niin ohjelmistoalan kuin teknisen konsultoinnin, suunnit-
telun ja testauksen yritysten käyttökateprosentit ovat laskeneet tasaisesti. Teknisen tes-
tauksen käyttökateprosentti on pysynyt lähes kymmenessä. Kokonaistulosprosentissa on 
havaittavissa sama suunta. Prosentit ovat laskeneet viime vuosina. 

Hyvä kannattavuus ei tavallisesti yksin riitä pitämään yritystä pinnalla, mikäli yrityksen 
rahoitus ei ole kunnossa. Vaikka toiminta ei olisikaan tappiollista, voi kannattavuus olla 
kuitenkin niin heikko tai velkaantuneisuus niin suuri, ettei sillä kyetä kattamaan yrityksen 
rahoituksellisia velvoitteita, kuten lainojen korkoja ja lyhennyksiä. Tällöin heikko rahoitus-
rakenne voi olla syynä yrityksen vaikeuksiin. Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakava-
raisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tun-
nusluvun arvo kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pää-
omalla. Mitä korkeampi yrityksen omavaraisuusaste on, sitä vakaammalle pohjalle yrityk-
sen liiketoiminta rakentuu.

Tarkasteluajankohtana voimme havaita, että raportin kohteena olevilla toimialoilla oma-
varaisuusaste on kohonnut ja suhteellinen velkaantuneisuus laskenut. Liitteestä 5 löytyy 
yksityiskohtaisemmat tiedot.
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3.1 Analyysi toimialan tulevaisuudesta

Megatrendit ja trendit sekä globaalit kehityssuunnat: 
Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinin tulevaisuuden suuntiin 
vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä

Megatrendillä tarkoitetaan sellaista yksittäistä ilmiötä tai ilmiöiden tai trendien joukkoa, joka 
määrittää hallitsevasti tulevaisuuden suunnan tai kokonaislaadun. Megatrendit ovat kehi-
tyksen suuria aaltoja tai linjoja, joiden historiaa voidaan havainnoida ja tarkastella. Samalla 
ne ovat ilmiöiden tunnistettavia ja yhtenäisiä kokonaisuuksia, joilla on selkeä kehityssuun-
ta ja joiden uskotaan vahvasti jatkuvan samansuuntaisina myös tulevaisuudessa. Trendik-
si voidaan puolestaan kutsua tarkasteltavan ilmiön pitkän ajanjakson kuluessa tapahtuvaa 
yleistä kehityssuuntaa. Trendi on siis sellainen piirre nykyhetkessä, joka voi jatkua tulevai-
suudessa sellaisella tavalla, että sitä on suhteellisen helppo jäljittää tai ennakoida. Tren-
diä voisi kuvata esimerkiksi siten, että se on suuntaus, virtaus tai muutoksen kaava. Tren-
dit ohjaavat päätöksentekoa vaikuttamalla esimerkiksi valintoihin, makuun ja arvostuksiin. 
Trendit voivat myös olla megatrendien osia.

Tässä raportin toisessa osiossa käsitellään sellaisia tekijöitä, megatrendejä tai trende-
jä, jotka vaikuttavat raportissa käsiteltävien alojen kehitykseen. Nämä seikat ovat lähtö-
kohtaisesti globaaleja tekijöitä.

Digitaalisuus tulee läpäisemään kaiken toiminnan

Digitalisaatio on tällä hetkellä vahva trendi lähes kaikilla elinkeinoelämän, julkisen hallin-
non ja teollisuuden aloilla. Digitalisaatiossa on kyse tiedosta: tiedonkeruusta ja varastoin-
nista, tietovirroista, tiedon omistajuudesta ja tiedon uudenlaisista käyttötavoista. Kyse on 
myös ihmisten ja organisaatioiden sopeutumisesta uusiin toimintamalleihin ja välineisiin. 
Digitaalisuus edistää kaikkea tuotantoa monella tavalla. Jos otamme esimerkiksi ruuan tuo-
tannon, niin ruokatuotannon prosessien digitalisoinnissa voidaan tehostaa ruokatuotantoa 
sekä toimitusketjun ja tuoteketjun hallintaa, parantaa asiakaslähtöisyyttä ja tuoda liiketoi-
minnan keskiöön kuluttajatietoa. Lisäksi tulevaisuuden ostamisen ennakoidaan muuttuvan 
merkittävästi. Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden uusien markkinoiden luomiselle sekä 
uuden kilpailun ja kasvun synnyttämisen nykyisten liiketoimintamallien rinnalle, päälle ja 
välille. Tämä vaatii toimijoilta strategisia ja operatiivisia valintoja sekä laajaa yritysten vä-
listä yhteistyötä. Edetessään digitalisaatio muuttaa ketjumaisen ruoan tuotannon yhä ver-
kostomaisemmaksi yritystoiminnaksi ja mahdollistaa erikoistuvalle tuotannolle globaali-
en markkinoiden syntymisen. Niin ruokaketjussa kuin muillakin liiketoiminnan aloilla kes- 
kiöön nousee kuluttaja. Tämä tuo huomattavia paineita varsinkin nykyisen kaltaiselle vä-
hittäiskaupalle, joka on tehnyt mittavia investointeja esimerkiksi fyysisiin kauppapaikkoihin. 

Toinen digitalisaation esimerkki voisi olla finanssiala. Finanssialan toimijat ovat viime 
vuosina kohdanneet digitalisaation mukanaan tuoman murroksen, mikä on muuttanut toi-
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mialan kilpailukentän. Muutos vaikuttaa eritoten asiointikanaviin ja palveluihin. Esimerkik-
si vakuutusyhtiöiden suurin haaste tulevaisuudessa onkin asiointikanavien kehittäminen 
sekä palveluiden vieminen asiakkaan arkeen. Kehitystyön tulisi tapahtua asiakkaan ehdoil-
la, mutta samaan aikaan vakuutusyhtiöiden pitäisi ajaa palveluita aktiivisesti eteenpäin, jot-
ta vakuutusalan perinteisen liiketoimintaympäristön muutokseen pystyttäisiin reagoimaan 
riittävän nopeasti. Lisäksi on odotettavissa, että epäsuhta olemassa olevan henkilöstön ja 
tarvittavien kykyjen välillä kasvaa. Samaan aikaan kun automaatio korvaa ihmisten suo-
rittamista, vakuutusyhtiöt kärsivät kuitenkin pulaa osaamisista, joita ei kyetä automatisoi-
maan. Tällaisia osaamisalueita ovat esimerkiksi tietoanalytiikka ja strateginen johtaminen.

Alustatalous

Tietotekninen kehitys, digitalisaatio ja se, että lähes kaikilla ihmisillä on käytössään älypu-
helin, tablettitietokone tai vastaava on synnyttänyt uuden tavan toimia. Yleisesti puhutaan 
alustataloudesta. Se perustuu vuorovaikutukseen lukuisten eri toimijoiden välillä. Alustat 
tarjoavat yrityksille uusia mahdollisuuksia muuttamalla vuorovaikutustapoja ja usein myös 
rikkomalla liiketoiminnan perinteisiä sääntöjä. Tästä syystä alustaekosysteemin määrittä-
minen on yksi keskeisiä tehtäviä alustatalouden toimivuudelle.

Automaatio leviää myös asiantuntijatyöhön

Automatisaatio on jo levinnyt myös sellaisiin ammatteihin, joiden harjoittajat saattoivat hie-
roa tyytyväisinä käsiään vielä koneellistumisen edellisten vallankumousten aikana. Nyky-
ään lähes jokaisen yrityksen on mitattava omaa toimintaansa suhteessa esineiden inter-
netin yleistymiseen. Eri toimintojen täydellinen automatisointi tai koneellistuminen on tulos-
sa myös korkeamman jalostusasteen tehtäviin. Varsinkin erilaisissa rutiinitehtävissä, kuten 
laskennassa ja suunnitelmien tarkistamisessa, automatisoitu prosessi on usein varmem-
pi, turvallisempi ja tehokkaampi. Automatiikka ja robotit eivät enää pelkästään kokoa auto-
ja liukuhihnan varrella, vaan myös ajavat niitä paikasta toiseen ja tekevät tämän tutkimus-
ten mukaan ihmistä paremmin.

Eri alojen osaajien ja yritysten yhteistyö on avain moneen uuteen 
ulottuvuuteen

Suomi on pieni maa, eikä lähitulevaisuudessa ole näkyvissä sellaista elinkeinoelämän alaa, 
joka yksin nostaisi Suomen nykyisestä taloudellisesta epävarmuudesta. On kuitenkin mah-
dollista hyödyntää jo aiemmin käytettyä keinoa ja sekoittaa eri toimialojen osaajia ja yrityk-
siä tietotekniikan ammattilaisten kanssa. Ehkä tässä voisikin olla haaste julkisen sektorin 
toimijoille. On tärkeää pohtia, miten saamme aiempaa tehokkaammin ja vaikuttavammin 
eri alojen yritykset tekemään yhteistyötä. Yhteistyö on yksi keskeisistä kysymyksistä, kun 
pohdimme teknisten alojen tulevaisuutta. Ei ainoastaan teknisen suunnittelun vaan myös 
esimerkiksi ohjelmistoalan yritykset voivat suunnitella ja toteuttaa omia hankkeitaan, mut-
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ta heti kun toimintaan otetaan mukaan taho, jolla on tekniikan avulla ratkeava ongelma, 
päästään eteenpäin kehityksessä.  

Innovatiiviset rahoitusratkaisut ja toimintamallit avaavat ovia 
osaamiselle

Julkisen sektorin velkaantuminen varsinkin läntisissä teollisuusmaissa ei enää mahdollis-
ta mittavia suoraan julkisin varoin kustannettuja infrastruktuurihankkeita samaan tapaan 
kuin esimerkiksi 1980-luvulla. Tästä syystä monissa maissa on tehty hyvää työtä erilaisten 
mallien rakentamisessa, jotta esimerkiksi vaadittavat tieinvestoinnit on saatu toteutettua. 
Suomessakin on suunniteltu esimerkiksi rahastoja, jotta maassamme voitaisiin kuroa um-
peen tieverkossa olevaa korjausvelkaa ja samalla varmistaa, että elinkeinoelämän kilpai-
lukyvyn kannalta merkittävät tie- ja väylähankkeet etenevät suunnitellusti. 

Valtiolla ja kunnilla on merkittävä rooli teiden ja muun infrastruktuurin kehittämisessä. 
Rakennusteollisuus ry:n mukaan rakennuskannassa ja fyysisessä infrastruktuurissa on kor-
jausvelkaa eli korjausvajetta erittäin paljon. Asiantuntijoiden mukaan rakennusten korjaus-
velka on jopa kymmenesosa koko rakennuskannan arvosta. Se on samaa luokkaa kuin 
valtion menot. Liikenneverkostoissa korjausvelkaa on arviolta 2,5 miljardin euron edestä, 
samoin yhdyskuntateknisissä järjestelmissä. Pelkästään pääkaupunkiseudun kuntien kiin-
teistöomaisuuden korjausvelan arvioidaan olevan noin 1,5 miljardia euroa. Suurin perus-
korjausten tarve on tulossa 1960–1980-lukujen rakennuksiin. Niissä monet rakennusosat 
ovat tulossa elinkaarensa päähän. Monessa on nykytietämyksen valossa käytetty riskira-
kenteita. Putkiremontteja tehdään vuosittain 15 000–20 000 asuntoon. Lisäksi arviolta vii-
dennes omakotitaloista vaatii välitöntä suuremman tai pienemmän vaurion korjausta. Jopa 
puolessa vaurioita ennaltaehkäisevät toimet olisivat tarpeen. Allianssi-malli ja vastaavat 
muut mallit tukevat ja parantavat mittavien rakennushankkeiden yhteistoimintaa. Samalla 
myös tehokkuus ja laatu paranevat.

On kaikkien toimijoiden edun mukaista, että uusia rahoitusratkaisuja etsitään aktiivises-
ti. On myös varottava, ettei aluepolitiikka rajoita elinkeinoelämän mahdollisuuksia. Poliittiset 
päättäjät saattavat suunnata vähäiset varat tiestön korjaamiseen aluepolitiikan näkökulmas-
ta samalla unohtaen Suomen talouden kannalta merkittäviä vientiyrityksiä ja -klustereita. 

Pk-yritysbarometrissä kysyttiin yrityksiltä niiden kasvun esteistä. Taulukossa 3 on esi-
tetty liike-elämän palveluiden vastaajien prosenttiosuuksien määrät kunkin kasvun esteen 
kohdalla. Ei ole mikään yllätys, että myynti ja markkinointi ovat merkittävimmät kasvun es-
teet. Rahoitus ei näyttäisi olevan merkittävä kasvun este. 
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Taulukko 3. Liike-elämän palveluiden pk-yritysten kasvun esteet (prosenttiosuuk-
sia vastaajista). Lähde: Pk-yritysbarometri syksy 2017.

Liike-elämän 
palvelut

712  
Tekninen 
testaus

7112 
Insinööripalvelut 
ja niihin liittyvä 
tekninen 
konsultointi

6201 
Ohjelmistojen 
suunnittelu ja 
valmistus

6202 Atk-
laitteisto- ja 
ohjelmisto-
konsultointi

Johtaminen 14 0 17 13 10

Yrityksen hallitustyöskentely 7 9 1 9 4

Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 31 28 32 26 20

Markkinointi ja myynti 51 69 49 7 49

Vienti ja kansainvälistyminen 9 15 12 21 11

Rahoitus, talous ja laskentatoimi 15 18 15 17 15

Tuotanto ja materiaalitoiminnot, 
tietotekniikka, tuotekehitys, laatu

17 42 17 19 16

Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 33 42 35 30 55

Ympäristö- ja muiden 
säädösvaatimusten ottaminen 
huomioon toiminnassa

4 3 6 1 8

Ei osaa sanoa 17 22 14 11 18

Yhteensä vastaajia 959 17 192 88 36

Ennalta arvaamaton tai hyvinkin ennustettu kaupungistuminen

Viimeisten vuosikymmenten aluerakenteen suuret muutosvoimat liittyvät kaupungistumi-
seen, keskittymiseen, liikenne- ja kasvukäytäviin perustuvaan vyöhykkeisyyteen, liikkuvuu-
teen, demografiseen muutospaineeseen ja kansainvälisyyteen. Kaupungistuminen on il-
miönä ja elämäntapana yhteinen nimittäjä aluerakenteen muutos- ja kehitysdynamiikassa. 
Jatkossa kaupunkien ja varsinkin kaupunkiseutujen merkitys tulee kasvamaan. 

Kaupungistumiseen ja väestön kehitykseen liittyvien seikkojen ennakointi on haastava 
tehtävä. Kukaan ei esimerkiksi muutama vuosi sitten osannut ennustaa, että vuonna 2015 
Suomeen tulee noin 30 000 pakolaista. Vastaava luku Ruotsissa on noin 200 000. Vaikka 
pakolaiset aluksi sijoitetaan ympäri maata vastaanottokeskuksiin, tulevat he suurella toden-
näköisyydellä muuttamaan Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin ja varsinkin pääkaupunki-
seudulle. Muutamassa vuodessa esimerkiksi Uudellemaalle voi muuttaa pelkästään pako-
laisia pienen kaupungin verran. Lyhyellä aikavälillä tämä ilmiö luo paineita kuntien ja kau-
punkien tarjoamille palveluille sekä asuntomarkkinoille, mutta pitkällä aikavälillä kaupunki-
suunnittelussa tulisi huomioida uusien tulokkaiden kasvava määrä sekä heidän tarpeensa. 

Samalla kun pakolaisia virtaa Eurooppaan, sota runtelee monia Lähi-idän maita. Kan-
sainvälinen yhteisö pyrkii saamaan aikaan esimerkiksi Syyriassa pysyvän rauhan. Kun rau-
ha pystytään solmimaan, tulee se aloittamaan mittavan uudelleenrakentamisen aallon Lä-
hi-idässä. Tällöin kansainvälisillä järjestöillä ja suurvalloilla on keskeinen asema jälleenra-
kentamisen rahoittamisessa. 
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Biotalouden mahdollisuudet leviävät laajalle

Maamme nykyinen hallitus uskoon vankasti siihen, että Suomi on menossa kohti vähähii-
listä ja energiatehokasta yhteiskuntaa, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen ja kierrä-
tettävien materiaalien käyttöön. Hurjimpien visioiden mukaan biotalous merkitsee suoma-
laisille 100 miljardin euron vuosituotantoa, lisää vientiä, 100 000 uutta työpaikkaa ja hyvin-
vointia ympäristöä kunnioittaen.

Biotalouden eri värit vaikuttavat hyvin laajalle yhteiskunnassa. Selvitystyön mukaan esi-
merkiksi maaperän pilaantuminen maksaa vuosittain ihmiskunnalle 10,6 triljoona dollaria, 
joka vastaa siis 17 prosenttia bruttokansantuotteesta. Monin paikoin yli puolet maatalous-
maasta on lievästi tai pahoin pilaantunut. Kustannuksiin on laskettu mukaan maatalouden 
tuotannon vähentymisen lisäksi myös maan tuottamien ekosysteemipalvelujen, kuten ve-
den suodatuksen, ravinteiden kierrätyksen, eroosion torjunnan ja puhtaan ilman tuottami-
sen, heikentyminen. Jotta biotalouteen liittyvät toiveet toteutuvat, vaatii se myös ympäröi-
vältä yhteiskunnalta monenlaisia asioita. Jotta voimme hyödyntää esimerkiksi peltojen bio-
massoja, on maaseudun teiden oltava edes kohtuullisessa kunnossa. Samoin jos haluam-
me hyödyntää uusinta teknologiaa kalankasvatuksessa, on saariston yhteyksistä, satamis-
ta ja väylistä pidettävä huolta. 

Ympäristötekniikka ja ilmastonmuutos 

Käynnissä oleva ilmastonmuutos aiheutuu lähinnä kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidi-
oksidin (CO2) määrän lisääntymisestä ilmakehässä. Arvioiden mukaan kasvihuoneilmiön 
voimistuminen nostaa maapallon keskilämpötilaa vuosisadan loppuun mennessä vajaas-
ta kahdesta kuuteen astetta, mikäli päästöt kasvavat nykytahtia. Muutokset sateissa aihe-
uttavat toisaalla lisääntyvää kuivuutta ja toisaalla lisääntyviä tulvia. Ilmastonmuutos aset-
taa siis omat haasteensa tulevaisuudessa suunnittelijoille sekä varsinkin ympäristötekno-
logialle. Onkin selvää, että nykyinen kehitys vaatii teknisen alan asiantuntijoilta yhä laa-
jempaa ymmärrystä. Ympäristöasioiden lisäksi veteen, rakentamiseen, kuljetuksiin ja jopa 
energiaan liittyvät kysymykset kohtaavat, kun yritetään vastata ilmastonmuutoksen muka-
naan tuomiin haasteisiin. 

Energiakysymykset keskiössä

Ilmastokysymysten ratkaiseminen on energia-alan suuri haaste, ja energiatehokkuus on tär-
keä keino päästöjen vähentämiseksi. Energiakysymyksiä ovat viime vuodet hallinnut kes-
kustelu bioenergian lisäämisestä. Sähkö, kaukolämpö ja kaukojäähdytys ovat merkittävä 
osa energia- ja ilmastokysymysten ratkaisua. Näiden tehokas hyödyntäminen auttaa mer-
kittävästi EU:n energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista. Sähkön ja kaukolämmön yh-
teistuotanto on tehokas ja ympäristömyötäinen polttoaineiden käyttötapa. Yhteistuotanto 
säästää primäärienergian kokonaiskulutusta Suomessa arviolta noin 11 prosenttia ja fos-
siilisia polttoaineita jopa viidenneksen. Sähkö ja kaukolämpö korvaavat fossiilisten poltto-
aineiden käyttöä ja samalla vähentävät päästöjä ja parantavat energiatehokkuutta.



40 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

Energiasektorikin elää globaalissa muutoksessa. Vaikka energiasektorin kvartaalin sa-
notaan olevan kaksikymmentäviisi vuotta, on jo nyt energiamuotojen (uusiutuvien ja fossii-
listen polttoaineiden) osalta nähtävissä selkeitä tulevaisuuden voittajia ja häviäjiä. Vanhat 
kartellit murtuvat ja uusia muodostuu, kun skenaariopohjaisesti katsotaan energiasektorin 
siirtymiä vuoteen 2040 asti. Sähköverkkojen merkitys kasvaa ja riippuvuus sähköstä lisään-
tyy, mutta samaan aikaan yhä suurempi osa sähköstä tuotetaan uusiutuvilla polttoaineil-
la ja uudella teknologialla. Energiasektorin muutosnopeus riippuu niin poliittisista ajureista 
(mm. energiasektorin verot ja kannustimet sekä ilmastotavoitteet) kuin teknologian kehi-
tyksestä ja toimintaympäristön vakaudesta, mikä vaikuttaa mm. investointien kehitykseen.

Osaajapula

Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet lukea useita kertoja siitä, että eri alan yritykset 
kertovat osaajapulan olevan este niiden liiketoiminnan kasvulle. Samalla, kun maassa on 
itsepintaisen pitkittyvää työttömyyttä, koemme osaajapulaa. Pulaa ei ole ainoastaan korke-
an osaamisen ammateissa kuten arkkitehdeissa, koneinsinööreissä tai ohjelmoijissa, vaan 
myös suorittavan tason työntekijöissä. Tärkein syy on talouskasvun kiihtyminen. Yritykset 
tarvitsevat osaajia tyydyttämään yritysten tuotteiden kysyntää. Positiivista on ollut havaita, 
että esimerkiksi ohjelmistoalalla on myös yrityksiä, jotka tuovat tietoteknistä- ja ohjelmis-
totyötä takaisin Suomeen muista maista. Suurin osa tekijää vailla olevasta työstä on oh-
jelmointia eri muodoissaan. Osaajapula alkaa olla jo kehityksen jarru. Yhdeksi ratkaisuk-
si on esitetty muuntokoulutusta.

Tietotekniikan huimat edistysaskeleet

Viimeisenä muttei mitenkään vähäisimpänä muutosvoimana käsittelen joitain viime vuosi-
en huomattavia tietoteknisiä innovaatioita. Nämä innovaatiot ovat jo muuttaneet maailmaa, 
jossa elämme, ja muutosten tahti tulee vain kiihtymään. Ensimmäinen tietotekninen edis-
tysaskel on virtuaalitodellisuuden kehittyminen ja sen soveltaminen hyvin monille elämän 
aloille. Virtuaalitodellisuudella on monia vapaa-ajan sovellutuksia, mutta sen avulla voidaan 
mallintaa esimerkiksi kokonaisia kaupunkeja. Toinen merkittävä uudistus ovat autonomiset 
ajoneuvot sekä polttomoottoreiden korvaaminen sähköllä. Autoteollisuudelle nämä muu-
tokset ovat erittäin mittavia. Muutosten aikataulut ovat osin kiinni esimerkiksi akkuteknolo-
gian kehittämisestä, mutta myös poliittisista päätöksistä. 

Koneoppimisen voidaan katsoa olevan automaation kehittynyt versio. Koneoppimises-
sa tietokoneet käyttävät hyväksi kaikkea sitä dataa, jota on saatavissa ja laskevat sen poh-
jalta todennäköisimmät vastaukset tai tulevat liikkeet. Koneoppimisella tulee olemaan huo-
mattava vaikutus esimerkiksi joissakin asiakaspalvelutehtävissä, joista osa voidaan siir-
tää kokonaan tietokoneiden hoidettavaksi. Koneoppimisen kanssa ääniohjaus tulee muut-
tamaan monia tuotanto- ja palveluprosesseja. Samalla kun maailma yhä enemmän nojaa 
tietoteknisiin ratkaisuihin, korostuvat niin sähköverkon turvattu ja jatkuva käyttö kuin eri-
laiset tietoturvahyökkäysten riskit. Tietoturva-asiat ovatkin yksi seikka, joka korostuu enti-
sestään tulevaisuudessa. 
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??

Automatisaatio

Innovatiiviset rahoitusratkaisut 
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€
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3.2 PESTEL-analyysi ohjelmistoalasta ja 
teknisestä suunnittelusta

PESTEL-analyysin avulla voidaan tarkastella sellaisia tekijöitä, joihin yksittäinen yritys ei 
pysty vaikuttamaan omalla strategiavalinnallaan. Tämä analyysi kehitettiin tukemaan johtoa 
kilpailukykyisen ja toteuttamiskelpoisen strategian suunnittelussa. PESTEL-nimitys tulee 
termeistä  Political, Economic, Social, Technological, Environmental ja Legal. Nämä tekijät 
edustavat sellaisia asioita ja ilmiöitä, jotka asettavat reunaehtoja liiketoiminnalle samalla 
kun niiden tunnistaminen ja ennakointi saattavat tarjota yritykselle merkittävää kilpailuetua.

Poliittinen

Poliittisten päätöksentekijöiden laatimat lait ja asetukset, kuten työsuojelulaki, vaikuttavat 
yritystoimintaan monessa mielessä. Säädökset voivat koskea myös tuotteita tai niiden pak-
kauksia. Varsinkin ohjelmistoala on globaali, eikä sen toimintalogiikkaan voida välttämättä 
vaikuttaa monilla poliittisilla päätöksillä. Joissakin valtioissa on yritetty rajoittaa esimerkik-
si internetin käyttöä, mutta rajoitukset ovat osoittautuneet suhteellisen tehottomiksi. Tek-
niseen konsultointiin puolestaan poliittiset päätökset vaikuttavat erittäin paljon. Varsinkin 
suuret infrastruktuuriin ja energiaan liittyvät hankkeet ovat aina poliittisen prosessin tulok-
sia, ja niihin vaikuttaa saatavilla oleva rahoitus, mutta myös maailman poliittinen tasapaino. 

Ekonominen

Taloudellisilla tekijöillä viitataan mm. yleiseen taloustilanteeseen tai sen kehityssuuntaan. 
Talouden suhdanteiden seuraaminen on tärkeää monesta syystä, sillä suhdanteiden vai-
kutus ulottuu esim. ostovoimaan tai lainaehtoihin.

Talouskehityksen näkökulmasta ohjelmistoala ja tekninen konsultointi ja varsinkin suun-
nittelu voidaan nähdä eräänlaisena kasvun moottorina. Taloudelliset suhdanteet ovat vai-
kuttaneet tekniseen suunnitteluun huomattavasti, mutta investointien suunnittelun kasvun 
ja viriämisen pitäisi olla yksi ensimmäisistä nousevan talouden signaaleista. 

Sosiaalinen

Sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät viittaavat kulttuurisiin instituutioihin sekä erilaisiin trendei-
hin, ajatusmalleihin, käytänteisiin ja tapoihin. Kulttuuristen tekijöiden tarkasteluun kuuluu 
myös eri ryhmien (esim. Y-sukupolvi, joka on entistä valveutuneempi) ajatusmallien ja ku-
lutustottumusten analysointi. Myös demografiset tekijät (ikä, sukupuoli, asuinpaikka, kou-
lutustaso tms.) ja niissä tapahtuvat muutokset on otettava huomioon. Tällainen muutos on 
esimerkiksi suurten ikäluokkien eläköityminen.

Ohjelmistoalan kehitys tuo lisää mahdollisuuksia niin yrityksille, julkisyhteisöille kuin yk-
sittäisille kansalaisille ja kuluttajille. Esimerkkejä tästä kehityksestä on löydettävissä mm. 
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demokratiakehityksestä. Samalla kun esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa voidaan ottaa 
huomioon kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien sekä osallistumisen kasvattaminen, 
tuo ohjelmistoala kaikkien ulottuville tarvittavan informaation ja väylän vaikuttaa.

Teknologinen

Teknologian kehittyminen on luonut sekä yrityksille että asiakkaille laajalti uusia mahdolli-
suuksia. Teollinen vallankumous kuvastaakin hyvin kerrannaisvaikutusta, jolla on ollut kau-
askantoisia seurauksia.

Tämän päivän globaalissa maailmassa molemmilla tässä raportissa käsitellyillä toimialoil-
la on myös teknologisen edelläkävijän asema. Tällä hetkellä varsinkin tietotekninen kehitys 
vetää mukaansa myös muita toimialoja. Yliopistoilla, tutkimuskeskuksilla ja jopa yksittäisillä 
yrityskeskittymillä kasvukeskuksissa on huomattava rooli teknologisen edistyksen saralla. 

Ekologinen

Ekologisesti kestävä kehitys on noussut monissa yrityksissä osaksi yrityksen liiketoimin-
taa. Ympäristökysymysten huomioon ottamisen tuotteen koko elinkaaren ajalta ajatellaan 
olevan tärkeää. Ihmisen aiheuttama ekologinen jalanjälki on kasvanut ja aiheuttanut haas-
teita kestävän kehityksen ylläpitämiselle. Ekologisella jalanjäljellä tarkoitetaan sitä, kuin-
ka suuri vesi- ja maa-alue tarvitaan ihmisen kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian 
tuottamiseen sekä kulutuksesta syntyneiden jätteiden käsittelyyn.

Teknisellä suunnittelulla ja konsultoinnilla on erittäin keskeinen asema infrastruktuurin 
muuttumisessa, ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ympäristöarvojen käytännön toteutta-
misessa. Varsinkin energia-alalla tehdyt päätökset ovat vaikutuksiltaan erittäin laajoja ja 
pitkäkestoisia. Vaikka päätöksiin usein tulee mukaan vivahde politiikkaa, on teknisellä alal-
la keskeinen rooli niin suunnittelussa kuin käytännön toteutuksessa. 

Lainsäädännöllinen

Varsinkin teknisen suunnittelun alalla on monia erilaisia säännöksiä ja standardeja, joita 
on noudatettava suunnittelutyössä. Näiden sääntöjen määrään ja laatuun vaikuttavat esi-
merkiksi turvallisuuskysymykset sekä ympäristövaatimukset. Osin hyvinkin pikkutarkat sää-
dökset ovat vaikuttaneet siihen, että teknisen suunnittelun alalla on korkeat osaamisvaati-
mukset usein myös muodollisesti. Oma lukunsa on työn tekeminen liike-elämän palvelui-
den toimialoilla. Etätyöt ja muut epätyypilliset työsuhteet ovat muuttaneet työn luonnetta. 
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Kuvio 10. PESTEL -yhteenveto ohjelmistoalasta ja teknisestä konsultoinnista. 

Poliittinen

Ekonominen

Teknologinen

Sosiaalinen

Ekologinen

• Myönteinen poliittinen 
ilmapiiri kehitykselle

• Globaalit toimijat 
huomattavassa asemassa

• Elämän valintojen näkyminen 
arjessa

• Kaupungistuminen
• Demokratiakehitys

• Suhdannevaihtelut vaikuttavat 
varsinkin tekniseen suunnitteluun

• Ulkoistaminen suosii kumpaakin 
alaa

• Kilpailu kovaa
• Osaajista kova kilpailu

• Uusi teknologia kehittyy 
nopeasti

• Perinteiset toimijat eivät 
menesty enää

• Uusia kanavia ja innovaatioita

• Ympäristö- ja kiertotalouden arvojen 
korostus

• Avain toimija

Lainsäädäntö

• Lainsäädäntö ei rajoita 
tai kontrolloi toimialaa 
suuremmin

• Epätyypillisiä
työsuhteita varsinkin 
ohjelmistoalalla

• Korkeat 
osaamisvaatimukset
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3.3 SWOT-analyysi

SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on nelikenttämenetelmä, 
jota käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, ar-
vioinnissa ja kehittämisessä. Se on hyödyllinen ja yksinkertainen työkalu yrityksen toimin-
nan, hankkeiden ja projektien suunnittelussa. SWOT-analyysissä kirjataan ylös analysoi-
dun asian sisäiset vahvuudet, sisäiset heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet ja ulkoiset uhat. 

Kuvio 11. SWOT-analyysi ohjelmistoalasta ja teknisestä konsultoinnista.

SISÄISET VAHVUUDET:
- Molemmat alat kasvavat
- Teknologinen edistys
- Vankka osaamispohja
- Innovaatiokyky
- Halu päästä globaaleille 

markkinoille

SISÄISET HEIKKOUDET:
- Kasvun esteitä mm. rahoitus
- Osaajapula voi hidastaa kasvua
- Markkinointi- ja myyntitaitojen 

puute

ULKOISET MAHDOLLISUUDET:
- Globaalit markkinat
- Teknologian kehitys vauhdittaa 

kasvua
- Vientipotentiaali suuri
- Teollisuuden ja julkisen sektorin 

ulkoistukset

ULKOISET UHAT:
- Poliittinen epävarmuus ja 

protektionismi voi hidastaa 
avointa kilpailua

- Perustutkimukseen ei panosteta 
riittävästi

- Osaajapula 
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4 Lopuksi

Tässä toimialaraportissa on käsitelty kahden toimialan tilannetta ja tulevaisuutta. Molemmat 
näistä toimialoista, ohjelmistoala sekä tekninen konsultointi ja suunnittelu, voidaan nähdä 
laajemman yritysten ja talouden kasvun mahdollistajina. Ohjelmistoala tuo uusia palvelu-
ja, jotka hyödyntävät uusimpia tietoteknisiä ratkaisuja, ja tekninen konsultointi mahdollis-
taa tehokkaamman resurssien käytön sekä turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän 
elinpiirin. Ajoittain kuitenkin poliittiset päätökset ohjaavat näiden toimialojen suuntaa ja jopa 
suitsivat kehitystä esimerkiksi ympäristökysymyksissä. 

Molemmat alat nojaavat vankasti korkeaan osaamiseen, tutkimustyöhön ja laajaan ver-
kostojen hyödyntämiseen. Nykyisessä julkisen talouden tilanteessa on vaarana, että sääs-
tämme väärästä kohteesta. Esimerkiksi perustutkimuksen rahoitus tulisi olla lähes perus-
tuslaillinen velvollisuus valtiolle. Perustutkimus luo pohjaa uusille innovaatioille ja menes-
tystarinoille niin teknisillä aloilla ja ohjelmistoalalla kuin myös laajemmin elinkeinoelämäs-
sä ja yhteiskunnassa. Pelkkä elinkeinoelämän varaan laskettu soveltava tutkimus ja sen 
rahoitus ei vie maatamme yhtä pitkälle tulevaisuuteen kuin soveltava tutkimus, jonka poh-
jalla on laaja perustutkimuksen kallio. Samoin uusien tekniikan alan osaajien koulutukseen 
tulee panostaa nykyistä enemmän. Samalla opintoja tulee muuntaa yhä selvemmin modu-
laarisiksi siten, että kuka tahansa vaaditun teknisesti peruskoulutettu henkilö voi täydentää 
omaa osaamistaan, jotta se vastaa muuttuviin työmarkkinoiden vaatimuksiin. 

Ajateltaessa ohjelmistoalaa ja teknistä konsultointia julkisen vallan tukipolitiikassa tu-
lisi olla rohkeutta painottaa enemmän innovatiivisia uusia yrityksiä. Niiden tuotekehitys- 
ja kansainvälistymishankkeet ovat kaikkein riskipitoisimpia, mutta samalla ne usein ovat 
myös innovatiivisimpia. Pienen uuden teknologiayrityksen tulevaisuus riippuu siitä, miten 
se saa tuotteensa valmiiksi ja kansainvälisille markkinoille. Jotta voimme nähdä yhä use-
ampia onnistumisia suomalaisessa teknisen alan yrityskentässä, tarvitaan julkisen sektorin 
panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja teknologian kehitystyöhön. Lisäksi tarvitaan kil-
pailupolitiikkaa, jotta parhaat yritykset seuloutuvat esiin ja pääsevät kunnolliseen kasvuun.



  TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 47

LIITE 1. Liike-elämän palveluiden tunnuslukuja. Lähde: Tilastokeskus toimipaikka- 
ja yritystilastot. 

2015 2014 2013 Muutos-
prosentti

Toimi-
paikkoja

Toimi-
paikkoja

Toimi-
paikkoja

62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 6461 6312 6185 4,5
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 6830 6884 6849 -0,3
70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 9221 8932 8858 4,1
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja 
analysointi

9103 9098 9180 -0,8

73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 3609 3628 3682 -2,0
78 Työllistämistoiminta 1597 1566 1573 1,5
Yhteensä 36821 36420 36327

2015 2014 2013
Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö

62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 43015 43023 42756 0,6
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 21043 20612 20614 2,1
70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 15113 15513 16035 -5,7
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja 
analysointi

40323 39156 38816 3,9

73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 8671 8915 9248 -6,2
78 Työllistämistoiminta 42032 38230 36445 15,3
Yhteensä 170197 165449 163914

2015 2014 2013
Liikevaihto  
1.000 euro

Liikevaihto  
1.000 euro

Liikevaihto  
1.000 euro

62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 9099301 8372148 6908510 31,7
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 2355914 2246607 2116276 11,3
70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 2451233 2453804 2641682 -7,2
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja 
analysointi

5322323 4906108 4933698 7,9

73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 1678952 1687326 1726204 -2,7
78 Työllistämistoiminta 1936367 1800393 1687170 14,8
Yhteensä 22844090 21466386 20013540

Yrityskanta
2016 2015 2014 2013 Muutos-

prosentti
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 10411 9987 9805 9469 9,9
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 8680 8636 8667 8513 2,0
70 Pääkonttorien toiminta: liikkeenjohdon konsultointi 14823 14352 14176 13760 7,7
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut: tekninen testaus ja 
analysointi

11810 11753 11863 11845 -0,3

73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 5346 5318 5414 5428 -1,5
78 Työllistämistoiminta 1882 1858 1842 1825 3,1
Yhteensä 52952 51904 51767 50840

2014
Palkka-
summa

Prosentti-osuus palkka-summasta

Toimialat yhteensä 53663537
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2466052 4,6
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 858459 1,6
70 Pääkonttorien toiminta: liikkeenjohdon konsultointi 711288 1,3
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut: tekninen testaus ja 
analysointi

1729458 3,2

73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 359451 0,7
78 Työllistämistoiminta 1096656 2,0
Yhteensä 60884901
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LIITE 2. Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin toimipaikka-, henkilöstö- ja liike-
vaihtotiedot vuoden 2015 lopulta ja yrityskantatieto vuoden 2016 lopulta alatoimi-
aloittain. Lähde: Tilastokeskus toimipaikka- ja yritystilastot.

2015 2016 Kasvuprosentit 2013 - 2015

Toimi-
paikkoja

Henki-
löstö

Liike-
vaihto  
1.000 
euro

Yritys-
kanta

Toimi-
paikkoja

Henki-
löstö

Liike-
vaihto  
1.000 
euro

62010 Ohjelmistojen suunnittelu 
ja valmistus

4113 27516 6032614 6680 5,8 6,6 52,7

62020 Atk-laitteisto- ja 
ohjelmistokonsultointi

1808 8035 1445885 2893 0,9 3,8 21,2

62030 Tietojenkäsittelyn 
ja laitteistojen käyttö- ja 
hallintapalvelut

345 6977 1545232 436 -4,2 -21,1 -9,8

62090 Muu laitteisto- ja 
tietotekninen palvelutoiminta

195 487 75570 402 33,6 39,5 48,7

71110 Arkkitehtipalvelut 1429 3742 398388 2139 -6,0 0,7 11,9

71121 Yhdyskuntasuunnittelu 491 4220 429773 675 -5,6 11,9 -9,5

71122 Maa- ja vesirakentamisen 
tekninen palvelu

210 822 113786 274 -8,7 -8,7 -5,1

71123 Rakennetekninen palvelu 967 3781 431107 1262 1,6 2,7 3,7

71124 LVI-tekninen suunnittelu 520 2106 250638 637 0,0 5,6 10,8

71125 Sähkötekninen suunnittelu 771 2432 305867 1026 -1,3 -5,3 13,8

71126 Muu rakennustekninen 
palvelu

1679 5079 740842 2269 0,5 20,0 5,1

71127 Kone- ja 
prosessisuunnittelu

1569 12180 1943713 1923 -2,0 -1,9 14,4

71129 Muu tekninen palvelu 581 1552 186658 937 10,0 28,9 26,8

71201 Autokatsastus 384 1822 179442 155 8,8 8,1 -3,3

71202 Muu tekninen testaus ja 
analysointi

502 2586 342108 513 -0,4 -2,2 1,9

Yhteensä 15564 83337 14421623 22221
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LIITE 3. Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin alueellinen jakauma.  
Lähde: Tilastokeskus toimipaikka- ja yritystilastot.

62 Ohjelmistot, konsultointi ja 
siihen liittyvä toiminta

2015

Toimi-
paikkoja

Henkilöstö Liike-vaihto  
1.000 euro

Henkilöstö/ 
toimipaikka

Liikevaihto/ 
toimipaikka  
1.000 euro

Liikevaihto/ 
henkilö  
1.000 euro

Koko maa 6461 43015 9099301 6,7 1408,3 211,5

Uudenmaan ELY-keskus 3294 26818 6835352 8,1 2075,1 254,9

Varsinais-Suomen ELY-keskus 524 1984 263720 3,8 503,3 132,9

Satakunnan ELY-keskus 133 390 62278 2,9 468,3 159,7

Hämeen ELY-keskus 252 812 106993 3,2 424,6 131,8

Pirkanmaan ELY-keskus 702 5080 674965 7,2 961,5 132,9

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 181 743 120956 4,1 668,3 162,7

Etelä-Savon ELY-keskus 70 217 34210 3,1 488,7 157,5

Pohjois-Savon ELY-keskus 149 632 97953 4,2 657,4 155

Pohjois-Karjalan ELY-keskus 80 438 57118 5,5 714 130,4

Keski-Suomen ELY-keskus 283 1720 244890 6,1 865,3 142,4

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 79 220 31748 2,8 401,9 144,4

Pohjanmaan ELY-keskus 169 851 162177 5 959,6 190,5

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 400 2480 324142 6,2 810,4 130,7

Kainuun ELY-keskus 33 97 9645 2,9 292,3 99,2

Lapin ELY-keskus 71 199 19779 2,8 278,6 99,5

Ahvenanmaa 41 333 53376 8,1 1301,9 160,3

71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; 
tekninen testaus ja analysointi

2015

Toimi-
paikkoja

Henkilöstö Liikevaihto  
1.000 euro

Henkilöstö/ 
toimipaikka

Liikevaihto/ 
toimipaikka  
1.000 euro

Liikevaihto/ 
henkilö  
1.000 euro

Koko maa 9103 40323 5322323 4,4 584,7 132

Uudenmaan ELY-keskus 3073 16670 2304873 5,4 750 138,3

Varsinais-Suomen ELY-keskus 844 3429 522677 4,1 619,3 152,4

Satakunnan ELY-keskus 343 1157 163660 3,4 477,1 141,4

Hämeen ELY-keskus 640 1483 190890 2,3 298,3 128,7

Pirkanmaan ELY-keskus 862 4244 503362 4,9 583,9 118,6

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 483 2061 295416 4,3 611,6 143,3

Etelä-Savon ELY-keskus 206 772 127935 3,7 621 165,7

Pohjois-Savon ELY-keskus 383 1278 156376 3,3 408,3 122,3

Pohjois-Karjalan ELY-keskus 219 536 56526 2,4 258,1 105,4

Keski-Suomen ELY-keskus 396 1717 209436 4,3 528,9 122

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 266 611 68624 2,3 258 112,3

Pohjanmaan ELY-keskus 364 1535 185255 4,2 508,9 120,7

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 631 3590 394660 5,7 625,5 109,9

Kainuun ELY-keskus 74 256 26809 3,5 362,3 104,8

Lapin ELY-keskus 269 904 105191 3,4 391 116,4

Ahvenanmaa 50 78 10634 1,6 212,7 136,4
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LIITE 4. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset ohjelmistoalalla ja teknisen konsultoin-
nin toimialalla. Lähde: Tilastokeskus yritystilastot.

Muutos vuosi neljänneksittäin

2013 2014 2015 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut: tekninen testaus ja analysointi

Aloittaneet 258 221 160 165 262 182 165 156 247 168 176 150 256 188 149 144

Lopettaneet 134 145 121 355 159 175 153 373 147 137 143 261 140 152 157 277

62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta

Aloittaneet 347 247 291 251 316 252 232 254 342 231 277 238 327 285 271 259

Lopettaneet 132 144 121 319 174 212 175 355 147 163 134 280 148 182 144 240

Muutos 
vuositasolla

2013 2014 2015 2016

71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut: tekninen 
testaus ja analysointi

Aloittaneet 804 765 741 737

Lopettaneet 755 860 688 726

62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä 
toiminta

Aloittaneet 1136 1054 1088 1142

Lopettaneet 716 916 724 714

Alle vuoden vanhojen yritysten 
prosenttiosuus yrityskannasta

2013 2014 2015 2016

71 Arkkitehti- ja 
insinööripalvelut: 
tekninen testaus ja 
analysointi

8,5 7,8 7,4 7,1

62 Ohjelmistot, 
konsultointi ja siihen 
liittyvä toiminta

9,6 8,9 9,3 9,7
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LIITE 5. Ohjelmistoalan raha- ja hyödykevirrat toimialan tilinpäätöstietojen sekä 
pk-yritysbarometrin tietojen mukaan. 
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LIITE 6. Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin taloudellisia tunnuslukuja.  
Lähde: Tilastokeskus - Tilinpäätöstiedot. 

Käyttökate % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6201 Ohjelmistojen 
suunnittelu ja valm.

7,2 7,7 7 6,2 5,7 5,6 5,2 2,3 4,6 3,2

6202 Atk-laitteisto-, 
ohjelmistokonsult.

7,8 8,4 9,2 9,1 7,9 7,9 7,1 3,5 5,1 2,6

6203 Tietojenkäs käyttö- ja 
hallintapalv

1,8 5,7 5,9 8,3 7,6 4,4 5,5 3,7 4 1,9

6209 Muu laitteisto- ja 
tietotekn. palv.

1,8 1,5 2,2 3,3 4,7 3,3 4,2 -0,4 1,4 3,3

711 Arkkit.- ja ins.palv, tekn. 
konsult

10,3 10,2 9,6 6,9 6,2 6,9 6 4 2,4 2,7

712 Tekninen testaus ja 
analysointi

18,6 17,6 16 12,5 13,1 12,3 10 9,9 7 8,8

Kokonaistulos % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6201 Ohjelmistojen 
suunnittelu ja valm.

1,8 2,7 1,7 1,4 1,4 0,7 0,9 -1 0,9 0,1

6202 Atk-laitteisto-, 
ohjelmistokonsult.

2,5 3,4 3,8 3,9 3,3 2,6 2,3 0 1,7 0,2

6203 Tietojenkäs käyttö- ja 
hallintapalv

-4,6 0 0,8 2,7 2,8 1 1 0 0,5 -0,2

6209 Muu laitteisto- ja 
tietotekn. palv.

-0,9 -3,7 0,1 1,3 1,3 0,1 -0,3 -4,3 -1,6 -0,2

711 Arkkit.- ja ins.palv, tekn. 
konsult

3,2 3,3 2,5 1 0,7 1 0,5 -0,7 -1,7 -0,9

712 Tekninen testaus ja 
analysointi

9 7,4 5,1 3,4 4,8 3,4 3,4 3,2 0,8 1,9

Omavaraisuusaste % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6201 Ohjelmistojen 
suunnittelu ja valm.

49,6 49,2 49,4 47 47 46 48 48,1 51,9 50,8

6202 Atk-laitteisto-, 
ohjelmistokonsult.

61,2 57,9 59,6 59,9 59,8 59,6 58,5 61,5 61,1 64

6203 Tietojenkäs käyttö- ja 
hallintapalv

45,6 42,3 49,7 55,9 52,8 52,2 46,3 50,1 52,3 55,3

6209 Muu laitteisto- ja 
tietotekn. palv.

63,7 46,2 52,8 48 56 47,2 47,2 46,5 45,4 59,6

711 Arkkit.- ja ins.palv, tekn. 
konsult

58,2 58,1 59,9 61,7 61,2 59,6 60,8 64 63,2 64,7

712 Tekninen testaus ja 
analysointi

62,7 65,1 62,5 59,5 60,2 55,5 53,6 58,3 58,3 58

Suhteellinen 
velkaantuneisuus %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6201 Ohjelmistojen 
suunnittelu ja valm.

23,7 23,6 22,8 22,9 23,9 24,2 23,6 21,9 20,3 20,2

6202 Atk-laitteisto-, 
ohjelmistokonsult.

17,9 19,4 18,3 17,6 17,9 17,9 18 16,3 14,4 14,5

6203 Tietojenkäs käyttö- ja 
hallintapalv

26,7 27,7 22,9 17,7 18,3 19,1 17,9 15,9 14,6 14,7

6209 Muu laitteisto- ja 
tietotekn. palv.

20,1 21,7 21,4 21,3 15,2 17 22,7 19,4 17 15

711 Arkkit.- ja ins.palv, tekn. 
konsult

19,6 19,2 18,6 18,6 19,8 19,1 18,7 17,5 15,6 15,3

712 Tekninen testaus ja 
analysointi

20,1 19,8 20 21,9 21,1 21,6 22,4 18,7 17,8 20,4
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Työ- ja elinkeinoministeriö
www.tem.fi

Maa- ja metsätalousministeriö
www.mmm.fi

ELY-keskus
www.ely-keskus.fi

Tekes
www.tekes.fi

Finpro
www.finpro.fi


	Ohjelmistoala.pdf
	Esipuhe
	0	Saatteeksi
	1.1 	Toimialan määritelmä
	1.2 	Toimialan paikka elinkeinoelämässä
	2.1 	Kuvaus toimialan yrityksistä
	2.2	Toimialan alueellinen jakauma
	2.3	Uudet ja lopettaneet yritykset toimialalla
	2.4	Työvoimaan ja osaamiseen liittyvät asiat
	2.5	Markkinoiden kehitys ja näkymät
	2.6	Asiakkuudet toimialalla
	2.7	Toimialan suurimmat yritykset
	2.8	Kansainvälisyys toimialalla
	2.9	Alan yritysten taloudellinen tilanne
	3.1	Analyysi toimialan tulevaisuudesta
	3.2	PESTEL-analyysi ohjelmistoalasta ja teknisestä suunnittelusta
	3.3	SWOT-analyysi
	4	Lopuksi



