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Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen 
kansantaloudessa

Reijo Lilius

IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden merkitys on digitalisaation myötä edelleen vahvistumassa. Teknologian 
vauhdittamat muutokset näkyvät globaalin työnjaon syvenemisenä ja kasvavana siirtymisenä tuotteista palve-
luihin. Tämä muuttaa toimialojen välisiä suhteita ja yksittäisten toimialojen rakenteita. Tietotekniikkamarkki-
noiden kasvu siirtyy perinteisiltä loppukäyttäjämarkkinoilta aloille, joilla tietotekniikkaa hyödynnetään asiak-
kaille tarjottavissa tuotteissa ja palveluissa. Tämä lisää IT-palveluiden ja ohjelmistojen epäsuoria vaikutuksia 
tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisessa. Näiden vaikutusten ymmärtäminen edellyttää tuotanto- ja tuot-
tavuustietojen lisäksi sekä kysynnän että asiakaskunnan kehityksen ja toisaalta tarjonnan ja toimittajakentän 
rakenteen ja muutosten ymmärtämistä.  Tietotekniikan suorien vaikutusten mittaamista vaikeuttavat siirtymi-
nen tuotteista palveluihin ja toimialarajojen hämärtyminen. Pienenevä osa tietotekniikan soveltamiseen liitty-
vistä kustannuksista näkyy ICT-investointeina. 

FT Reijo Lilius (reijo.lilius@avamare.fi) on toiminut pitkään ICT-alan markkinatutkimustehtävissä, mm. International Data 
Corporation Oy:n (IDC Finland) toimitusjohtajana sekä Market-Visio Oy:n (Gartner) tutkimusjohtajana. Sitä ennen hän 
työskenteli esimiestehtävissä Suomen johtavissa IT-palveluyrityksissä. Hänen vuonna 2012 Lappeenrannan teknillisessä 
yliopistossa hyväksytty väitöskirjansa The Finnish IT Industries in Transition, Defining and Measuring the Finnish Soft-
ware Product and IT Services Industries by Applying Theoretical Frameworks käsitteli ohjelmisto- ja IT-palvelutoimialo-
jen murrosta Suomessa 2000-luvulla. 

Digitalisoitumisen nopea leviäminen luo jat-
kuvasti uusia talouskasvun edellytyksiä. Siinä 
tietojenkäsittelypalveluilla on keskeinen rooli. 
Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on yleiskäyt-
töinen teknologia, joka on jo tähän mennessä 
vaikuttanut laajasti koko kansantalouden ja eri 
toimialojen tuottavuuteen. Merkittävä osuus 
tuottavuusvaikutuksista syntyy tieto- ja viestin-
täteknologian ansiosta. Digitaaliselle palveluta-
loudelle asetetaan suuria odotuksia Suomen 
kansantalouden kasvun vauhdittajana. (Pohjo-
la 2014; Ali-Yrkkö ym. 2014; Työ- ja elinkein-
oministeriö 2015).

Elektroniikkateollisuuden jyrkän laskun 
vuoksi Suomen ICT-sektorin merkitys kansan-
taloudesta on pienentynyt vuoden 2008 jäl-
keen. Sen jälkeen tietojenkäsittelypalveluista 
on tullut Suomen ICT-sektorin kasvualue 
(Pohjola 2014). 

Tieto- ja viestintäteknologia vaikuttaa kan-
santalouden kehitykseen sekä suoraan että vä-
lillisesti. Se on yhä useammin uusien tuotteiden 
ja palveluiden samoin kuin uusien liiketoimin-
tamallien ja toimintatapojen mahdollistaja ja 
kriittinen tekijä.  Erilaiset palvelut ja ohjelmis-
tot vauhdittavat niin tuote- kuin prosessi-inno-
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vaatioita. Tietojenkäsittelypalveluiden suurin 
kasvupotentiaali on yrityksissä ja toimialoilla, 
jotka hyödyntävät tietotekniikkaa asiakkailleen 
myymissään tuotteissa ja palveluissa. 

Digitalisaation ja muun teknologiakehityk-
sen lisäksi muita merkittäviä tietojenkäsittely-
palveluihin ja niiden merkitykseen vaikuttavia 
kehityssuuntia ovat globaalin työnjaon vahvis-
tuminen, voimakas siirtyminen tuotteista pal-
veluihin sekä toimialojen välisten rajojen hä-
märtyminen ja kilpailuasetelmien muutokset. 

Näillä ns. megatrendeillä ja kehityksen aju-
reilla on merkittävä vaikutus sekä alan kilpai-
luun että toimittajakentän rakenteeseen ja asi-
akaskunnan kysynnän suuntautumiseen. Muu-
tosten ja niiden vaikutusten ymmärtäminen 
edellyttää syvällisempiä yrityskenttää koskevia 
tarkasteluja kuin mikä pelkkien tietotekniikka-
toimialatietojen perusteella on mahdollista. 
Tätä tarvetta korostaa se, että kasvava osa pal-
veluista ja ohjelmistoista tuotetaan muilla toi-
mialoilla. 

IT-palveluilla ja ohjelmistoilla on yhä sel-
keämmin mahdollistava rooli organisaatioiden 
ja koko talouden tuottavuuden parantamisessa. 
Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella 
ja arvioida tietojenkäsittelypalveluiden (IT-
palvelujen ja ohjelmistotuotteiden) tuotannon 
ja tarjonnan merkitystä ja kansantaloudellisia 
vaikutuksia. Ne syntyvät sekä alan yritysten 
että niiden asiakkaiden toiminnasta.  

Tarkastelu perustuu pääosin tilastokeskuk-
sen rakenne- ja tilinpäätöstilaston (entinen yri-
tysrekisteri) toimialaluokkien 62 ja 63 tietoihin. 
Erityisesti toimialaluokan 62 yritykset muodos-
tavat heterogeenisen eli epäyhtenäisen joukon.  
Toimiala muodostuu erilaisista IT-palveluja ja 
ohjelmistotuotteita tuottavista ja tarjoavista 
yrityksistä. 

Toimialan heterogeenisuudella on monen-
laisia vaikutuksia. Tässä artikkelissa näitä 
konkretisoidaan tarkastelemalla tietojenkäsit-
telypalveluiden tuotantoa, kysyntää, työllisyyt-
tä, ulkomaankauppaa sekä toimialojen välisen 
rajanvedon vaikeutumista. Rakenne- ja tilin-
päätöstilaston tietojen lisäksi hyödynnetään 
kansantalouden tilinpidon ja palvelujen ulko-
maankaupan tilastoja sekä erikseen koottuja 
yritystietoja, jotka auttavat arvioimaan asiakas- 
ja toimittajakentän muutoksia ja niiden vaiku-
tuksia. Kirjoittajan tutkimus Suomen IT-palve-
lu- ja ohjelmistoalan muutoksista antaa hyvän 
pohjan seuraaville tarkasteluille (Lilius 2012).

Toimittajakenttää ei rajata vain toimiala-
luokkiin 62 ja 63 tilastoituihin yrityksiin. Tar-
kastelu ulottuu kaikkiin yrityksiin, jotka tuot-
tavat IT-palveluja tai ohjelmistotuotteita omas-
ta toimialastaan riippumatta. Käyttäjäkunta 
puolestaan muodostuu kaikista niitä hyödyntä-
vistä asiakkaista.

1. Yleiskuva ICT-sektorin 
kansantaloudellisesta 
merkityksestä

Tieto- ja viestintäteknologia on merkittävin 
Suomen talouskasvuun 15 viime vuoden aikana 
vaikuttanut yksittäinen tekijä.  Se on paranta-
nut Suomen koko kansantalouden sekä eri toi-
mialojen tuottavuutta. Vuosina 1998–2013 ICT 
on luonut puolet työn tuottavuuden kasvusta 
ja 40 prosenttia kokonaistuotannon kasvusta. 
Tänä ajanjaksona Suomen kansantalouden ko-
konaistuotannon kumulatiivinen kasvu oli 30 
prosenttia. Siitä 22 prosenttiyksikköä tuli työn 
tuottavuuden kasvusta ja 8 prosenttiyksikköä 
työn määrän kasvusta. Työn tuottavuuden kas-
vusta yli puolet eli 12 prosenttiyksikköä syntyi 
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tieto- ja viestintäteknologian vaikutuksesta 
(Pohjola 2014). 

ICT-investoinnit muodostivat vuosina 
1998–2012 kokonaistuotannon arvosta noin 
kaksi prosenttia. Se on vajaa kymmenesosa kai-
kista investoinneista eli kiinteän pääoman brut-
tomuodostuksesta (Pohjola 2014). Elektroniik-
kateollisuuden jyrkän laskun vuoksi Suomen 
ICT-sektorin merkitys kansantaloudesta on 
pienentynyt vuoden 2008 jälkeen. Samalla tie-
tojenkäsittelypalvelut ovat nousseet merkittä-
vään asemaan kasvun ylläpitäjänä. 

Työn määrää mitataan tehdyillä työtunneil-
la. Työn tuottavuus puolestaan syntyy organi-
saatioiden omista investoinneista aineettomaan 
eli henkiseen pääomaan (mm. koulutus) ja ai-
neelliseen pääomaan (koneisiin, laitteisiin) sekä 
teknologiasta. Työn tuottavuuden kasvusta val-
taosa tulee teknologian kehityksestä. (Ark 
2104; Pohjola 2014). Neljäntenä työn tuotta-
vuuteen vaikuttava tekijä on toimialojen väli-
nen rakennemuutos (Pohjola 2014). 

Teknologian vaikutusta ei voi mitata suo-
raan. Se lasketaan vähentämällä havaitusta kas-
vusta aineettoman ja aineellisen pääoman vai-
kutukset. Näin syntyvä tekijä, kokonaistuotta-
vuus (total factor productivity), on tärkein työn 
tuottavuuden kasvun tekijä. Se sisältää myös 
muiden tekijöiden kuin teknologian vaikutuk-
sia.  (Ark 2104; Pohjola 2014). Esimerkiksi IT-
palvelut ja ohjelmistot auttavat kehittämään 
uusia tuotteita, tuotanto- ja toimintatapoja, 
jotka edesauttavat tehokkuuden ja tuottavuu-
den parantamista.  

Viime vuosina IT-investointien (aineellisen 
pääoman) suhteellinen merkitys on vähentynyt, 
kun laitteita ja ohjelmistoja korvataan kasva-
vassa määrin palveluilla.  Kokonaistuottavuu-
teen vaikuttavat yhä enemmän palvelut, joita ei 
pidetä (tai raportoida) IT-investointeina. Esi-

merkiksi taloushallinnon ohjelmistoinvestoin-
nin sijasta voidaan hankkia taloushallinnon 
prosessien hoito palveluna. Luonnollisesti sii-
hen sisältyy ohjelmistoja ja IT-palveluja, mutta 
asiakas maksaa vain palvelusta.  Tämä kehitys 
vauhdittaa myös toimialojen välisestä rakenne-
muutosta ja osaltaan vaikeuttaa tietotekniikan 
suorien vaikutusten arvioimista (Lilius 2012; 
Biagi 2013; Pohjola 2014).  

Kasvava osa Suomessa käytettävistä ICT- 
laitteista on työntekijöiden ja muiden kansa-
laisten omia. Niillä on yhä suurempi rooli mo-
nien työtehtäviin liittyvien asioiden hoitamises-
sa, mutta hankintakustannukset eivät näy orga-
nisaatioiden ICT-ostoissa ja investoinneissa. 
Työntekijöiden omat laitteet ja ohjelmistot 
edistävät uusia innovatiivisia työskentelytapoja 
ja näin parantavat työn tuottavuutta.  

Tieto- ja viestintäteknologian kansantalou-
delliset vaikutukset syntyvät sekä alan yrityk-
sissä että tietotekniikan käyttäjäsektorilla, jo-
hon kuuluvat myös kuluttaja-asiakkaat. Suuri 
osa Suomessa tehdyistä vaikutuksia käsittele-
vistä tarkasteluista perustuu tilastoviranomais-
ten toimialaluokitusten pohjalta muodostet-
tuun ICT-sektoriin. Tutkimuksista riippuen sen 
sisältö voi vaihdella, mutta yleensä mukana 
ovat olleet ainakin elektroniikkateollisuus, te-
leviestintä ja tietojenkäsittelypalvelut (Pohjola 
2014). Systemaattisesti ja säännöllisesti tehdyt 
käyttäjätutkimukset ovat paljolti markkinatut-
kimusyritysten varassa.

ICT:n kansantaloudellista merkitystä arvioi-
taessa keskeisessä asemassa ovat vaikutukset 
kokonaistuotannon kasvuun sekä sen osateki-
jöihin, työn tuottavuuden kasvuun ja työn mää-
rän kasvun. Jalostusarvon ja ulkomaankaupan 
kehityksen tarkastelu syventää alan merkityksen 
ymmärtämistä. Työn tuottavuuden kasvun läh-
teiden tarkastelussa korostuvat IT-investointei-
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hin, teknologiaan ja toimialojen väliseen raken-
nemuutokseen liittyvät kysymykset. Tietotek-
niikkatuotteiden ja -palvelujen kysynnän kehi-
tys ja muutokset vaikuttavat merkittävästi tar-
vittavan työn määrään. Digitalisaation hyötyjen 
saaminen edellyttää merkittäviä muutoksia ja 
uudistumista sekä tietotekniikan tuotanto- että 
käyttäjäsektoreilla. Samanaikaisesti tämä kehi-
tys muuttaa monien yritysten kilpailuasetelmia 
ja kokonaisten toimialojen rakenteita. 

Näiden tekijöiden kehityksen ja vaikutusten 
arvioimiseksi on välttämätöntä ymmärtää toi-
mintaympäristöt, joissa tietotekniikkayritykset 
ja niiden asiakkaat elävät. Seuraavassa tarkastel-
laan tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä asiakas- että 
toimittajakentän rakenteeseen ja kehitykseen. 

2. IT-palvelujen ja 
ohjelmistotuotteiden määrittely

Monissa tutkimuksissa ICT-sektorin palveluja 
tarkastellaan tilastokeskuksen toimialaluokkien 
62 (Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä 
toiminta) ja 63 (Tietopalvelutoiminta) pohjalta. 
Yhdessä näistä toimialoista käytetään usein ni-
mitystä tietojenkäsittelypalvelut (esim. kansan-
talouden tilinpito). Käsitteistö ei ole täysin 
täsmentynyt, mikä näkyy myös julkisessa kes-
kustelussa. 

Toimialaluokkaan 62 kuuluu keskenään hy-
vin erilaisia yrityksiä. Yritysten tuotanto saattaa 
sisältää sekä erilaisia IT-palveluja että ohjelmis-
toja, mutta niitä ei ole mahdollista eritellä edes 
tarkempien luokitustasojen avulla. Kun tilas-
tossa kunkin yrityksen toimiala kuitenkin mää-
räytyy suurimman arvonlisäyksen perusteella, 
tuotantoluvuissa voi olla myös muuta kuin ko. 
toimialaan kuuluvaa toimintaa. Toisaalta useil-
la muilla toimialoilla kuin varsinaisilla IT-aloil-
la toimivat yritykset tuottavat sekä IT-palveluja 

että ohjelmistotuotteita. Tärkeä esimerkki ovat 
erilaisiin tuotteisiin sisältyvät ohjelmistot ja 
palvelut eli niin kutsutut sulautetut järjestel-
mät.  Tämän vuoksi pelkästään virallisista tilas-
toista ei saada tarkka kuvaa koko IT-palvelu-
alan tai ohjelmistoalan koosta ja merkityksestä. 

Toimialan rakenteen ja kehityksen ymmär-
tämiseksi on tärkeätä määritellä IT-palvelujen 
ja ohjelmistotuotteiden erot.

IT-palvelut ja ohjelmistotuotteet eroavat 
toisistaan erilaisen liiketoimintadynamiikan ja 
erilaisten liiketoimintamallien vuoksi (Hoch 
ym. 2000; Cusumano 2004). Monet tietotek-
niikkayritykset sekä markkinatutkimusyritykset 
tarkastelevat niitä erikseen. Tässä kirjoitukses-
sa IT-palveluilla tarkoitetaan ulkopuolisen pal-
velutoimittajan tarjoamia henkilöiden osaami-
seen tai teknisen kapasiteetin hyödyntämiseen 
perustuvia palveluja ja suorituksia (Cadrey 
2000; Vargo ja Lusch 2004, 2008; Lilius 2012).

IT-palvelut muodostuvat kahdesta pääryh-
mästä: asiantuntijapalveluista ja teknologiaan 
(laitekapasiteettiin) perustuvista palveluista 
kuten tietokonepalvelut (laitteistopalvelut, pil-
vipalveluja tuottavat tietokonepalvelut). Laite-
pohjaisia palveluita kutsutaan usein jatkuviksi 
palveluiksi, usein myös ulkoistuspalveluiksi. 

Ohjelmistotuotteilla tarkoitetaan tuotteita, 
jotka tuotetaan useille asiakkaille ja jotka saat-
tavat vaatia asiakaskohtaisia sovitusta (Camp-
bell-Kelly 2003; Cusumano 2004). Sen sijaan 
asiakaskohtaisten ohjelmistojen tuotanto sisäl-
tyy IT-palveluihin. 

Ohjelmistotuotteet jaetaan yleisesti niiden 
käyttötarkoituksen mukaan infrastruktuuri-, 
työkalu- ja sovellusohjelmistoihin. Asiakasseg-
menttien ja käytön perusteella ne voidaan jakaa 
myös yritysohjelmistoihin, sulautettuihin ohjel-
mistoihin sekä kuluttajaohjelmistoihin, joiden 
suurin ryhmä ovat peliohjelmistot. 
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Ohjelmistotuotteiden hinta muodostuu pe-
rinteisesti lisenssi- ja ylläpitomaksuista. Ohjel-
mistojen myynti palveluna on muuttanut hin-
noittelumekanismia. Ohjelmistotuotteiden tu-
loiksi lasketaan usein vain ohjelmiston käytöstä 
saadut maksut, mutta ei palvelun tuottamis- ja 
pyörittämiskustannuksia.

Tässä artikkelissa nimitystä tietojenkäsitte-
lypalvelut käytetään tilastokeskuksen tietoihin 
liittyvissä viittauksissa. Muuten käytetään nimi-
tyksiä IT-palvelut ja ohjelmistotuotteet. Samal-
la voidaan puhua myös IT-palvelu- ja ohjelmis-
toalasta.

3. Kehityksen ajurit

Monet tutkijat uskovat, että tieto- ja viestintä-
teknologian suurimmat hyödyt ovat vielä edes-
sä (mm. Brynjolfsson ja McAfee 2014; Pohjola 
2014).  Koko yhteiskuntaa koskevan digitalisoi-
tumisen etenemistä vauhdittavat monenlaiset 
teknologiat ja teknologia-alustat (esim. mobii-
liteknologia, pilvipalvelut, big data, teollinen 
internet, erilaiset ekosysteemit) sekä niiden 
synnyttämät ja mahdollistamat uudet liiketoi-
mintamallit ja toimintatavat.  

Teknologian vauhdittamat muutokset näky-
vät globaalin työnjaon laajentumisena sekä kas-
vavana siirtymisenä tuotteista palveluihin. 
Tämä siirtyminen muuttaa eri toimialojen väli-
siä suhteita ja yksittäisten toimialojen rakentei-
ta.  Samalla erilaiset teknologia-alustat ja 
ekosysteemit mahdollistavat skaalaetujen hyö-
dyntämisen myös pienille yrityksille (mm. Ga-
wer 2009 ja 2010). Esimerkiksi pilvipalvelut 
ovat tuoneet aikaisempaa edullisemman tieto-
konekapasiteetin myös pienten yritysten ulot-
tuville (mm. Zysman 2014). 

Tietotekniikkamarkkinoiden kasvu siirtyy 
perinteisiltä loppukäyttäjämarkkinoilta aloille, 

joilla tietotekniikkaa hyödynnetään asiakkaille 
tarjottavissa tuotteissa ja palveluissa. 

Parin viime vuoden aikana tietotekniikka-
alan kuumaksi aiheeksi on noussut teollinen 
internet, esineiden internet (industrial internet, 
internet of things; nimitykset vaihtelevat määri-
telmistä riippuen), jonka odotetaan tuovan hy-
vin suuria kasvumahdollisuuksia useille toimi-
aloilla teollisuudesta yksityisiin palveluihin ja 
julkishallintoon. Tässä artikkelissa käytetään 
ensisijaisesti käsitettä teollinen internet. Teolli-
sen internetin odotetaan kasvattavan lähivuosi-
na merkittävästi monien maiden bruttokansan-
tuotetta ja vaikuttavan myös korkean ja matalan 
kustannustason maiden väliseen työnjakoon. 
Tämän kasvun luomisessa IT-palveluilla ja eri-
laisilla ohjelmistotuotteilla on hyvin tärkeä roo-
li ja samalla suuri markkinapotentiaali.

Keskustelussa monet näkevät tämän kehi-
tyksen suosivan korkeamman kustannustason 
maita (vrt. mm. Pisano ja Shih 2012).   

Erilaisten määritelmien vuoksi eri tahojen 
ennusteet teollisen internetin tai esineiden in-
ternetin (IoT) markkinapotentiaalista ja kasvu-
vauhdista vaihtelevat huomattavasti. Markki-
natutkimusyritys IDC:n ennusteen (2014) mu-
kaan esineiden internetin maailmanlaajuiset 
markkinat ovat vuonna 2020 noin 3 000 miljar-
dia dollaria, mikä perustuu 13 prosentin keski-
määräiseen vuosikasvuun vuodesta 2013 vuo-
teen 2020. Tästä merkittävä osa on erilaisia 
IT-palveluita ja ohjelmistotuotteita. Gartnerin 
(2013) ennusteen mukaan IoT tuo laite-, ohjel-
misto- ja palvelutoimittajille vuonna 2020 noin 
310 miljardin dollarin lisätulot, jotka muodos-
tuvat suurelta osin palveluista. Gartner ennus-
taa IoT- ratkaisujen myynnin ja hyödyntämisen 
tuovan eri toimialoille vuonna 2020 noin 1900 
miljardin dollarin arvonlisäyksen.
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Teollisen internetin kehitys muuttaa myös 
tietotekniikka-alan toimittajakenttää ja sen ra-
kennetta. Kysyntä tulee paljolti perinteisen 
asiakaskunnan ulkopuolelta ja kilpailu kasva-
vassa määrin IT-toimialojen ulkopuolelta. Näin 
toimialarajat hämärtyvät, ja samalla tietoteknii-
kan suoria kansantaloudellisia vaikutuksia on 
yhä vaikeampi mitata. 

Juuri nyt on käynnissä kova kilpailu teolli-
sen internetin teknologia-alustoista ja ekosystee-
meistä. Mukana on hyvin erilaisia toimijoita. 
Tietotekniikkayritysten lisäksi monet suuret 
kansainväliset teollisuuskonsernit (esim. Gene-
ral Electric) ovat kilpailussa jo vahvasti mukana.

Myös kuluttajien tieto- ja viestintäteknolo-
giavalmiudet – laitteet, sovellukset ja osaami-
nen – synnyttävät jatkuvasti uudenlaisia palve-
luja, ja niillä saattaa olla vaikutuksia myös kan-
santalouden kannalta. Näistä ovat esimerkkejä 
ns. demand-palvelut kuten Uber ja Airbnb, 
jotka vaikuttavat verotuloihin.

4. IT-palvelu- ja ohjelmistoalan 
volyymit 

Toimialaluokan 62 yritysjoukko tuottaa henki-
lö- ja laitepohjaisia palveluja sekä erilaisia oh-
jelmistotuotteita, toimialan 63 yritykset palve-
luita, joista osa ei ole varsinaisia IT-palveluja.

Tilaston kattama yritysjoukko voidaan ja-
kaa puhtaisiin palveluyrityksiin, puhtaisiin oh-
jelmistotuoteyrityksiin sekä ns. hybridiyrityk-
siin, jotka tuottavat sekä ohjelmistotuotteita 
että palveluita (Cusumano 2004; Lilius 2012). 
Suomessa moni suuri IT-palveluyritys on myös 
merkittävä ohjelmistotuoteyritys.  Muiden toi-
mialojen yritysten tuottamat IT-palvelut ja oh-
jelmistotuotteet eivät sisälly tämän tilaston lu-
kuihin.  

Taulukko 1 antaa yleiskuvan toimialan vii-
me vuosien kehityksestä Suomessa. Rakenne- ja 
tilinpäätöstilaston henkilömäärä poikkeaa kan-
santulotilaston luvuista erilaisten tilastointipe-
riaatteiden vuoksi. Alalle on tullut runsaasti 
uusia yrityksiä. Yritysmäärä on kasvanut 17 
prosentilla vuodesta 2008 vuoteen 2013. Toi-
mialojen 62 ja 63 yhteenlaskettu henkilömäärä 
on samana aikana kasvanut 7 prosenttia ja oli 
vuonna 2013 noin 47 500. Liikevaihto kasvoi 
lähes viidenneksellä nousten 7,9 miljardiin eu-
roon. Henkilömärän ja liikevaihdon kasvut 
ovat elpyneet vuosien 2009 ja 2010 notkahduk-
sista. Viime vuosina liikevaihto on kasvanut 
selvästi nopeammin kuin henkilömäärä. 

Tämä johtuu suurten palveluyritysten hen-
kilösupistuksista ja samanaikaisesta peliyritys-
ten liikevaihdon kasvusta. Peliyritysten henki-
lömäärä on kasvanut Suomessa viiden viime 
vuoden aikana noin 1300 henkilöllä (Neoga-
mes 2015). Tämä kasvu ei ole kyennyt kompen-
soimaan edes alan suurimman yrityksen Tieto 
Oyj:n samana aikana tekemiä henkilöstövähen-
nyksiä. 

Henkilömäärän kehitykseen ovat vaikutta-
neet elektroniikkateollisuuden palvelukysyn-
nän vuonna 2008 alkanut lasku sekä tehtävien 
ja työpaikkojen ulkoistamiset matalamman 
kustannustason maihin. Liikevaihdon kasvu 
vuosina 2011–2013 selittyy aluksi elektroniik-
kateollisuuden ulkoistuksilla ja myöhemmin 
peliyritysten liikevaihdon kasvulla. Vuonna 
2013 alan liikevaihdon kasvusta peliyritysten 
liikevaihdon lisäys oli lähes sama kuin koko 
toimialan liikevaihdon kasvu. 

Taulukko 2 antaa käsityksen toimialojen 
62–63 rakenteesta ja tukee edellä esitettyä joh-
topäätöstä. Suurin alaluokka ohjelmistojen 
suunnittelu- ja valmistus sisältää sekä ohjelmis-
totuotteiden että IT-palvelujen tuotantoa. Yh-
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dessä konsultoinnin kanssa se muodostaa hen-
kilötyöhön perustuvat toimialaluokat. Muut 
luokat muodostuvat pääosin erilaisista laite-
pohjaisista palveluista. Niiden kehitys heijastaa 
ulkoistuspalveluiden kasvua.  

Kuten edellä todettiin, yrityksen toimiala 
määräytyy suurimman arvonlisäyksen mukaan. 
Tämän vuoksi mikään näistä luokista ei ole täy-
sin homogeeninen. 

Toimialaluokkien sisältämät yritykset eivät 
kuitenkaan kata kaikkia IT-palvelujen tai ohjel-
mistotuotteita tuottavia yrityksiä, koska kasva-

va osa palveluista ja ohjelmistoista tuotetaan 
muilla toimialoilla. Tämän vuoksi IT-palvelu- ja 
ohjelmistotuotealojen todelliset volyymit ovat 
taulukossa esitettyjä suurempia.

Kuviosta 1 nähdään tietojenkäsittelypalve-
luiden (toimialat 62–63) työtuntien, välituote-
käytön ja arvonlisäyksen kehitys vuosina 2001–
2013. Työtuntien määrä on kasvanut noin 10 
prosenttia, kun arvonlisäys on kaksinkertaistu-
nut. Välituotepanokset sisältävät IT-palvelu- ja 
ohjelmisto-ostoja sekä Suomesta että ulkomail-
ta, myös matalamman kustannustason maista.

Taulukko 1. IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden tuotanto 2008–2013 (TOL 82–63)

2 008 2 009 2010 2011 2012 2013* Kasvu
2008–2013

Yritysten lkm  5 377 5 435 5 582 5 837 6 022 6 315 17%
  Kasvu, % 6 % 1 % 3 % 5 % 3 % 5 %
Henkilömäärä  44 271 43 462 43 862 45 063 46 972 47 491 7 %
  Kasvu, % 5 % –2 % 1 % 3 % 4 % 1 %
Liikevaihto, M €  6 656 6 340 6 355 6 780 7 338 7 889 19 %
  Kasvu, % 9 % –5 % 0 % 7 % 8 % 8 %
Lähde: Tilastokeskuksen rakenne- ja tilinpäätöstilasto
*) Tilastointiperiaatteet muuttuneet 2013, luvut eivät täysin vertailukelpoisia edellisvuoden lukuihin

Henkilömäärä Liikevaihto

  2008 2013 Kasvu 2008 2013 Kasvu
Ohjelmistojen suunnittelu ja 
valmistus (TOL 6201)

27 122 27 414 1 % 3 927 4 312 10 %

Atk-laitteisto- ja ohjelmisto- 
konsultointi (TOL 6202)

5 614 7 411 32 % 875 1 150 31 %

Muut palvelut (Muut TOL 62-) 
ja 63-luokat

11 534 12 667 10 % 1 854 2 427 31 %

Yhteensä 44 270 47 492 7 % 6 656 7 889 19 %

Henkilöpohjaiset palvelut 32 736 34 825 6 % 4 802 5 462 14 %

Osuus koko toimialasta 74 % 73 %   72 % 69 %  

Lähde: Tilastokeskuksen rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Taulukko 2. Toimialojen TOL 62–63 suurimmat yritysjoukot



155

Re i j o  L i l i u s

Tietojenkäsittelypalveluiden osuus koko 
kansantalouden jalostusarvosta eli arvonlisäyk-
sestä on noussut vuodesta 2001 vuoteen 2013 
1,9 prosentista 2,7 prosenttiin. Kasvu kertoo 
alan merkittävästä muutoksesta 2000-luvulla. 

Samanaikaisesti arvonlisäys per työtunti on 
kasvanut yli kaksi kertaa nopeammin kuin 
koko kansantaloudessa. Vuodesta 2008 vuo-
teen 2013 IT-palveluiden arvonlisäyksen keski-
määräinen vuosikasvu on ollut noin kymmen-
kertainen koko kansantalouteen verrattuna. 
Sen sijaan Suomessa tehtyjen työtuntien määrä 
on kasvanut selvästi hitaammin vaikkakin koko 
kansantalouden työtuntimääriä nopeammin. 

Viime vuosina kasvanut kansainvälisen 
työnjaon hyödyntäminen ja IT-työpaikkojen 
siirtyminen matalamman kustannustason mai-
hin vaikuttaa Suomessa tehtyjen työtuntien 
määrään. IT-toimintojen ulkoistuksissa organi-
saatioiden sisäisten IT-tehtävien ja niiden hen-
kilöstön siirtyminen Suomessa toimittajayritys-

ten palvelukseen puolestaan kasvattaa toimi-
alan henkilömäärää. Merkittävä osa 2000-lu-
vun IT-palveluyritysten henkilömäärän kasvus-
ta on tullut näiden ulkoistusten myötä. 

Koska IT-palveluiden ja ohjelmistotuottei-
den tuotannon liikevaihtoa tai henkilömäärää 
ei ole erikseen saatavissa tilastoista, näitä on 
arvioitu yrityskohtaisten tietojen pohjalta. Täs-
sä on hyödynnetty kirjoittajan aikaisemmin 
laatimaa vuotta 2008 koskevaa tietokantaa, 
joka kattaa sata IT-palvelu- ja ohjelmistomyyn-
niltään suurinta IT-palvelu- ja ohjelmistoyritys-
tä niiden toimialasta riippumatta (Lilius 2012). 
Tietokantaa on päivitetty tätä artikkelia varten. 
Kirjoittajan käsityksen mukaan tiedot täyden-
tävät hyvin virallisista tilastoista saatavaa kuvaa 
alan rakenteesta.

Vuodesta 2008 vuoteen 2013 toimialalla on 
tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Virallisten tilastojen sekä erillisten yritystie-
tojen perusteella on arvioitu, että ohjelmisto-

Kuvio 1.   Toimialojen 62 ja 63 tuotannon keskeisten tunnuslukujen kehitys 2001–2013

Vuosi 2001=100
Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

Kuvio 1.   Toimialojen 62 ja 63 tuotannon keskeisten tunnuslukujen kehitys 2001–2013 

 

 

Vuosi 2001=100 

Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito 

 

Taulukko 3. IT-palvelu- ja ohjelmistoyritysten keskittyminen 
 

   Osuus liikevaihdosta  Osuus henkilömäärästä 

 2008 2013 2008 2013 

 Top 30 50 % 52 % 40 % 38 % 

 Top 100 67 % 68 % 60 % 54 % 
 
Lähteet: Tilastokeskuksen rakenne- ja tilinpäätöstilastotilasto, kirjoittajan kokoama top- 
yritystietokanta 
 

 

Taulukko 4. Henkilömäärältään 15 suurimman suomalaisen IT-palvelu- ja        
ohjelmistoyrityksen henkilöstön maantieteellinen jakautuma 

 
Henkilömäärä maittain 2005 2010 2015 

Suomi 51 % 39 % 40 % 

Matalan kustannustason maat 9 % 32 % 38 % 

Muut maat 40 % 29 % 22 % 

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 

(Henkilömäärä) (20 700) (27 300) (23 900) 
 
Lähde: Luvut on laskettu ja osin arvioitu yritysten talousraporttien pohjalta. 
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tuotteiden liikevaihto on tänä ajanjaksona lähes 
kaksinkertaistunut, kun IT-palvelujen kasvu on 
jäänyt noin 10 prosenttiin. Luvut heijastavat 
elektroniikkateollisuuden supistuneita palve-
luostoja sekä peliohjelmistojen myynnin voima-
kasta kasvua. Ohjelmistotuotteiden osuus koko 
toimialan liikevaihdosta oli vuonna 2013 noin 
kolmannes. 

Ohjelmistotuotealan henkilömäärä kasvoi 
Suomessa selvästi liikevaihdon kasvua hitaam-
min eli runsaalla neljänneksellä. Palveluiden 
henkilömäärän kasvu jäi muutamaan prosent-
tiin. Siitä huolimatta palvelut työllistävät edel-
leen lähes kolme kertaa niin paljon kuin ohjel-
mistotuotteet.  

Vuonna 2008 IT-palveluiden ja ohjelmisto-
tuotteiden arvioitiin työllistävän Suomessa noin 
50 000 henkeä laskettuna rakenne- ja tilinpää-
töstilaston määritelmän mukaisesti. Kymme-
nesosa heistä työskenteli muilla kuin IT-toimi-
aloilla. Kirjoittajan kokoaman yritystietokan-
nan ja tilastokeskuksen tietojen perusteella voi 
arvioida, että työntekijämäärä (ilman Nokiaa) 
oli vuonna 2013 vain hieman korkeampi kuin 
vuonna 2008. 

5. Kysynnän rakenne ja kehitys

Asiakaskunnan tarpeet ja ostokäyttäytyminen 
vaikuttavat suoraan Suomen tietotekniikka-
alan palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja sitä 
kautta IT-palvelu- ja ohjelmistoalojen työn 
määrään, joka on keskeinen tuottavuuden kas-
vun tekijä.

Asiakkaat voidaan jakaa kahteen pääryh-
mään: loppukäyttäjiin (end users) ja soveltajiin 
(appliers). Lisäksi kolmantena ryhmänä ovat 
kuluttajat. (Lilius 2012). Loppukäyttäjät ovat 
organisaatioita, jotka hyödyntävät tietotekniik-
kaa oman toimintansa sekä asiakasyhteyksiensä 

kehittämiseen ja pyörittämiseen. Soveltaja-asi-
akkaat puolestaan hyödyntävät tietotekniikkaa 
tuotteissaan ja palveluissaan, joita he tarjoavat 
asiakkailleen. Tätä varten ne tarvitaan esimer-
kiksi sulautettuja järjestelmiä ja tuotekehitys-
palveluita

Näihin aikoihin asti nämä ryhmät ovat ol-
leet varsin erillisiä. Teollisen internetin hyödyn-
täminen lisää näiden kahden asiakassegmentin 
järjestelmien liittymä- ja integrointitarpeita. 
Tuotantotoiminnan ja tuotteiden tuottamia tie-
toja voidaan välittää ja hyödyntää liiketoimin-
nan kehittämisessä aiempaa paremmin, mikä 
puolestaan lisää isojen tietoaineistojen käsitte-
ly- ja analyysitarpeita (big data, analytics).

Merkittäviä kysynnän kehitykseen ja raken-
teeseen vaikuttavia kehityssuuntia ovat perin-
teisen IT-kulutuksen kasvun hidastuminen ja 
soveltajamarkkinoiden merkityksen kasvu, os-
tamisen muutokset sekä IT-ratkaisuja korvaa-
vien vaihtoehtojen hakeminen ja hintatietoi-
suus. Oman haasteensa muodostavat Suomen 
pienet kotimarkkinat. 

Viime vuosina loppukäyttäjien kysynnän 
rakenne on muuttunut selvästi. Tietotekniikkaa 
hyödyntävät yritykset ja muut organisaatiot in-
vestoivat IT- laitteisiin eli aineelliseen pää-
omaan aikaisempaa vähemmän. Kasvavaa osaa 
IT-ostoista ei kirjata enää IT-investoinneiksi. 
Syynä on siirtyminen tuotteista palveluihin. Li-
säksi kasvava osa palveluista tuotetaan mata-
lamman kustannustason maista.

Tämä kehitys näkyy Suomessa selvänä laite-
myynnin laskuna. Laitemyynnin osuus oli 
2000-luvun alussa lähes puolet IT-ostoista, 
vuonna 2013 osuus oli enää runsas neljännes 
runsaan 6 miljardin euron IT-ostoista. Ohjel-
mistotuotteiden ja IT-palvelujen osuudet ovat 
vastaavasti nousseet. IT-palvelut muodostivat 
vuonna 2013 yli puolet Suomen IT-ostoista, 
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ohjelmistotuotteet runsaan viidenneksen. Suo-
men IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinoiden 
(-ostojen) arvo oli vuonna 2013 noin 4,5 miljar-
dia euroa. Luvut kuvaavat loppukäyttäjämark-
kinoita (Gartner 2014).

Ohjelmistoja ja laitekapasiteettia ostetaan 
palveluna kasvavassa määrin, mikä lisää nope-
asti myös pilvipalvelujen kysyntää. Merkittävä 
perinteiseen ohjelmistotuote- ja osin myös pal-
velumyyntiin vaikuttanut 2000-luvun kehitys-
suunta on hankkia ohjelmistotuotteiden sijasta 
kokonaisten prosessien hoitaminen palveluna. 
Tämä on tuonut markkinoille monia uusia yri-
tyksiä tietotekniikka-alan ulkopuolelta (mm. 
tilitoimisto- ja konsultointitoimialoilta). Toi-
saalta tämä kehitys on luonut monille IT-yrityk-
sille myös kasvupotentiaalia sekä on hämärtä-
nyt toimialojen välisiä rajoja. 

Vaikka perinteisen IT-kysynnän kasvu on 
IT-markkinatietojen mukaan hidastunut, tieto-
tekniikan hyödyntämisen kasvu on ollut no-
peampaa kuin markkina- tai investointiluvuista 
voi päätellä. Ostamalla kapasiteettia, ohjelmis-
toja tai kokonaisia prosesseja palveluina, tieto-
tekniikkaa hyödynnetään mahdollistajana ja 
aikaisempaa epäsuoremmin. Merkittävä osa 
henkilötyöpohjaisista asiantuntijapalveluista 
tähtää asiakasorganisaatioiden toiminnan te-
hokkuuden parantamiseen ja parantavat näin 
myös kansantalouden kokonaistuottavuutta. 
Jatkuvien palvelujen hankkimisessa korostuu 
usein kustannustehokkuus ja pyrkimys skaa-
laetujen hyödyntämiseen.

Samalla ostaminen on siirtynyt yhä useam-
min IT-yksiköistä liiketoimintayksiköille. Näin 
pienenevä osa tietotekniikkaostoista näkyy yri-
tysten IT-budjeteissa tai koko kansantalouden 
tason ICT-investointiluvuissa. Myöskään sovel-
taja-asiakkaiden kaikki ostot eivät näy IT-inves-
tointeina. 

Nokialla oli vuoteen 2008 merkittävä rooli 
soveltajamarkkinoiden kasvattajana kunnes sen 
alamäki johti ostojen merkittävään supistumi-
seen. Kaiken kaikkiaan Nokian kysynnän ro-
mahtaminen vaikutti paljon enemmän sovelta-
jamarkkinoihin kuin loppukäyttäjämarkkinoi-
hin. Nyt nämä markkinat ovat elpymässä teol-
lisen internetin tuoman kasvavan kysynnän 
myötä.  

Siirtyminen tuotteista palveluihin (mm. 
SaaS, software as a service) kasvattaa edelleen 
palvelujen merkitystä. Samalla ohjelmistoli-
senssien myynnin osuus laskee. Tämä näkyy 
sekä kotimaisten ja ulkomaisten ohjelmistoyri-
tysten liikevaihtojakautumien kehityksessä. 
Tämä muutos vauhdittaa myös pilvipalvelujen 
kysynnän kasvua. 

6. Riippuvuus suurista asiakkaista

Suomen IT-palveluala on perinteisesti ollut hy-
vin riippuvainen muutamasta suuresta asiak-
kaasta. Parhaimmillaan tällä on ollut hyvin 
positiivisia vaikutuksia alan kehitykseen. Fi-
nanssi- ja telesektorin investoinnit 1980- ja 
1990-luvuilla sekä Nokian kasvu vauhdittamat 
suuret järjestelmäinvestoinnit 2000-luvun vaih-
teessa kasvattivat ja muokkasivat Suomen IT-
palvelualaa. Nokian ansiosta monet perinteiset 
IT-palveluyritykset kykenivät laajentumaan 
perinteisten markkinoidensa ulkopuolelle, esi-
merkiksi tietoliikennealan tutkimus- ja tuote-
kehityspalveluihin sekä sulautettujen järjestel-
mien markkinoille. 

Suuret yritysjärjestelyt ja pääkonttoreiden 
siirtyminen Suomesta ovat vähentäneet kysyn-
tää ja kotimaisten IT-yritysten markkinapoten-
tiaalia 2000-luvulla. Paljon tietotekniikkaa 
käyttävien pankkialan, teollisuuden ja telesek-
torin yritysten myyntien seurauksena (esim. 
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Nordea, Sampo Pankki, Sonera, Nokia Mobile, 
Rautaruukki) Suomen tietotekniikkamarkki-
noilta on hävinnyt huomattavat vuosittaiset 
ostot. Menetyksistä merkittävä osa kohdistuu 
IT-palveluihin. 

Ulkomaille myytyjen yritysten tietotekniik-
kainvestointeja koskevat päätökset tehdään 
pääosin Suomen ulkopuolella, mikä on heiken-
tänyt suomalaisten toimittajien kilpailuasemaa. 
Tämä käy ilmi ulkomaalaisomistukseen siirty-
neiden yritysten yrityskauppojen jälkeisistä 
tietotekniikkapäätöksiä ja palveluostojen suun-
tautumista (mm. ulkoistussopimukset sekä 
suomalaisten IT-toimittajien kanssa perustettu-
jen yhteisyritysten lopettaminen). Tämä kehitys 
toteuttaa tytäryhtiötalouden riskejä ja tukee 
käsitystä siitä, että pääkonttorin sijainnilla on 
merkitystä Suomen IT-palvelualan kannalta. 

Markkinatutkimusyritykset arvioivat, että 
julkishallinnon (valtio, kunnat ja terveyden-
huolto) ulkoiset IT-palveluostot ovat noin vii-
dennes Suomen IT-palvelumarkkinoista. Suuri 
joukko erikokoisia suomalaisia IT-yrityksiä on 
hyvin riippuvaisia julkishallinnon asiakkuuk-
sista. Kun julkisen talouden säästöpaineet koh-
distuvat myös IT-menoihin, supistuu IT-palve-
lujen kysyntä myös tätä kautta ja heijastuu 
monien IT-palvelu- ja ohjelmistoyritysten työl-
lisyyteen. 

Samanaikaisesti kun julkisessa keskustelus-
sa vaaditaan tukemaan suomalaista ohjelmisto-
teollisuutta, kasvava osa ohjelmistohankinnois-
ta on kilpailutettava. Hintaa painottava kilpai-
lutus johtaa usein siihen, että päädytään ulko-
maisiin ohjelmistoihin ja matalamman kustan-
nustason maissa tuotettaviin palveluihin.

Jotkut EU-maat soveltavat protektionistisia 
toimia oman maan IT-tuotannon turvaamisek-
si. Tämä näkyy esimerkiksi suhtautumisena 
pilvipalveluja tuottavien palvelukeskusten si-

jaintiin.  Kriitikoiden käsityksen mukaan tällai-
set toimet vaikeuttavat mittakaavaetujen saa-
vuttamista Euroopan markkinoilla verrattuna 
esimerkiksi Yhdysvaltoihin.  

Myös pienet kotimarkkinat rajoittavat pe-
rinteisten IT-palveluiden kasvua. Osa suoma-
laisista palveluyrityksistä on kansainvälistynyt 
suomalaisten ulkomaille laajentuneiden suoma-
laisten asiakasyritysten vanavedessä, ja niiden 
vienti muodostuu suurelta osin myynnistä kan-
sainvälistyneiden asiakkaiden ulkomaisille yk-
siköille. Ohjelmistotuoteyritykset ovat jo pit-
kään suuntautuneet aktiivisemmin kansainvä-
lisille markkinoille. Niiden kasvu on paljolti 
viennin varassa.

7. Toimittajakentän rakenne ja 
kehitys  

Edellä käsiteltiin tietojenkäsittelypalveluiden 
toimialan yritysjoukon heterogeenisuutta. Kun 
yrityskenttää tarkastellaan IT-palvelujen ja oh-
jelmistotuotteiden tarjonnan näkökulmasta, 
kuva muuttuu vieläkin monimuotoisemmaksi. 

Heterogeenisyyden lisäksi Suomen toimit-
tajakenttää hallitsee kaksi piirrettä, keskittymi-
nen ja ulkomaalisomisteisten IT-yritysten vahva 
asema Suomen markkinoilla.

Toisaalta siirtyminen tuotteista palveluihin 
tuo tietotekniikkamarkkinoille uusia toimijoita 
ja hämärtää raja-aitoja. Jo 2000-luvun alkupuo-
lella perinteiset laitevalmistajat alkoivat muut-
taa liiketoimintansa painopistettä palveluihin. 
Lisäksi toimialan ulkopuolelta tulevaa kilpailua 
ovat vauhdittaneet liikkeenjohdon konsulttiyri-
tykset (TOL 70) sekä erilaiset liike-elämän pal-
veluita tuottavat yritykset (TOL 82). Myös te-
lesektori on vahvistanut asemaana IT-palvelu- 
ja ohjelmistomarkkinoilla monin yritysostoin.  
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Yksi tapa hahmottaa toimittajakenttää on 
tarkastella kaikkia yrityksiä, jotka tuottavat IT-
palveluja ja ohjelmistotuotteita riippumatta 
siitä, mihin toimialaan yritykset kuuluvat. Tätä 
yritysjoukkoa voi kutsua yritysavaruudeksi 
(Lovio 1993; Lilius 2012)

Tilastokeskuksen rakenne- ja tilinpäätösti-
laston tietojen sekä tätä artikkelia varten päivi-
tetyn yritystietokannan pohjalta on laskettu 30  
ja 100 suurimman IT-palvelu- ja ohjelmistoyri-
tyksen markkinaosuudet vuosina 2008 ja 2013 
(taulukko 3). 

Kummankin yritysjoukon osuus liikevaih-
dosta on hieman kasvanut. Sen sijaan osuudet 
henkilöstömäärästä ovat laskeneet. Tämä ker-
too suurten yritysten henkilöstövähennyksistä, 
jotka johtuvat sekä elektroniikka-alan kysyn-
nän supistumisesta että työpaikkojen siirtämi-
sestä matalamman kustannustason maihin. 
Liikevaihtoa ovat kasvattaneet peliohjelmistot 
sekä ulkoistussopimukset. Keskittyminen on 
hieman voimakkaampaa kuin tilastokeskuksen 
luvut kertovat, koska ne eivät kata muiden toi-
mialojen yrityksiä.  

Yksi Suomen IT-markkinoiden piirre on 
ollut muutaman suuren yrityksen suuri merki-
tys. Tyypillistä markkinoille on niin ikään ollut 
suurimpien yritysten vakaa asema markkinoil-
la. Nousu alan suurimpien toimijoiden jouk-
koon on kestänyt 15–20 vuotta (Lilius 2012). 
Nyt tilanne näyttää kuitenkin muuttuneen. 

Lyhyessä ajassa kaksi peliohjelmistoyritystä on 
noussut kymmenen liikevaihdoltaan suurim-
man IT-palvelu- ja ohjelmistoyrityksen jouk-
koon. 

Näistä kahdesta Supercellin liikevaihto oli 
vuonna 2014 noin kaksinkertainen verrattuna 
koko ohjelmistotuotteiden tuotannon liikevaih-
toon vuonna 2008. Liikevaihdolla mitatun 
kymmenen suurimman joukkoa ovat pitkään 
hallinneet IT-palveluyritykset. Tätäkin asemaa 
peliyritysten kasvu on muuttanut. 

Useat suuret palveluyritykset ovat vuoden 
2008 jälkeen vähentäneet Suomen henkilöstö-
ään rankalla kädellä. Tämän vuoksi kymmenen 
suurimman IT-palvelu- ja ohjelmistoyrityksen 
henkilömäärä on supistunut vuodesta 2008. 
Vuonna 2013 henkilömäärältään kymmenen 
suurinta yritystä työllistivät noin 2000 henkilöä 
vähemmän kuin vuonna 2008. 

Samalla kun muutamat suuret yritykset ovat 
hakeneet uutta kasvua ja jopa uutta suuntaa, 
keskikokoisten palveluyritysten lukumäärä on 
kasvanut vuodesta 2008.  Niistä monet ovat 
kasvaneet yritysostoin, ja muutama on listautu-
nut pörssiin. 

Ulkomaalaisomisteiset yritykset

Ulkomaalaisomisteisilla IT-palvelu- ja ohjelmis-
toyrityksillä on ollut Suomessa jo vuosikymme-
niä vahva merkitys alan työllistäjinä. Viime 

Taulukko 3. IT-palvelu- ja ohjelmistoyritysten keskittyminen

  Osuus liikevaihdosta Osuus henkilömäärästä
2008 2013 2008 2013

Top 30 50 % 52 % 40 % 38 %

Top 100 67 % 68 % 60 % 54 %

Lähteet: Tilastokeskuksen rakenne- ja tilinpäätöstilastotilasto, kirjoittajan kokoama top- yritystietokanta



160

KAK 2/2015

vuosien yritysmyynnit ovat kasvattaneet ulko-
maalaisomistusta ja vahvistaneet niiden asemaa 
alan suurimpien yritysten joukossa. 

Vuonna 2008 ulkomaalaisomisteisten yri-
tysten osuus sadan suurimman IT-palvelu- ja 
ohjelmistoyrityksen yhteenlasketusta liikevaih-
dosta oli yli 60 prosenttia ja henkilömäärästä 
noin 45 prosenttia (Lilius 2012). Vuonna 2013 
liikevaihto-osuus oli hieman pienempi mutta 
osuus työntekijöistä hieman suurempi.

Vain harvalla ulkomaalaisomisteisten IT-
yritysten maayhtiöillä on enää vastuuta esimer-
kiksi joistakin Suomen lähimarkkinoista, eikä 
niillä näin ollen ole pyrkimystä laajentua Suo-
men ulkopuolelle. Suomessa tehtävän työn 
määrään vaikuttaa vähentävästi myös se, että 
suurilla ulkomaisilla palveluyrityksillä on nyky-
ään omat kansainväliset kehitys- ja palvelinkes-
kusverkostot, usein myös matalamman kustan-
nustason maissa. Nämä keskukset tuottavat 
kasvavan osan myös Suomessa käytetyistä 
palveluista. Myös yritysten toiminnan kehittä-
miseen liittyvät investoinnit tehdään paljolti 
Suomen ulkopuolella. 

IT-palveluiden ostaminen matalamman 
kustannustason maista on lisännyt Suomessa 
työskentelevien ulkomaisten IT-asiantuntijoi-
den määrää. Esimerkiksi intialaisten yritysten 
merkitys on suurempi kuin virallisista luvuista 
voi päätellä. Tutkimusyhtiö Marketvision 
(Gartner) arvion mukaan Suomessa toimivilla 
intialaisilla yrityksillä oli vuonna 2013 noin nel-
jän prosentin osuus Suomen noin 3,1 miljardin 
euron IT-palvelumarkkinoista. Muutaman vii-
me vuoden aikana intialaisten IT-palveluyritys-
ten asema on vahvistunut Suomessa kahdella 
tavalla. Samanaikaisesti kun töitä siirretään 
Intiaan, suomalaiset tietotekniikkayritykset 
kohtaavat intialaisten läsnäolon ja kilpailun 
myös Suomen kamaralla.

Ohjelmistotuotepuolella tilanne on hyvin 
erilainen. Kansainväliset ohjelmistotalot hallit-
sevat Suomen infrastruktuuri- ja työkaluohjel-
mistomarkkinoita. Niillä on vahva ote myös 
sovellusohjelmistoista.  Monien ulkomaisten 
ohjelmistoyritysten Suomen tytäryhtiöt ovat 
lähinnä myyntiyhtiöitä. Niiden ohjelmistoihin 
perustuvat palvelut muodostavat merkittävät 
markkinat sekä suomalaisille että ulkomaalais-
omisteisille IT- palveluyrityksille. Suomen oh-
jelmistoalan merkitystä ja vaikutuksia arvioita-
essa ulkomaisten ohjelmistoyritysten rooli jää 
usein vähälle huomiolle. 

Monet suomalaiset ohjelmistoyritykset ovat 
viime vuosina menettäneet kotimaan markki-
noitaan kansainvälisille kilpailijoilleen. Menes-
tyneet ohjelmistoyritykset ovat erikoistuneet 
kapeille markkinasegmenteille, ja monen yri-
tyksen liikevaihdosta valtaosa tule kansainväli-
siltä markkinoilta.  Oman ryhmänsä muodos-
tavat kuluttajamarkkinoilla toimivat peliyrityk-
set. Pelialan järjestö Neogames on arvioinut, 
että yli 90 prosenttia peliohjelmistojen tuotan-
nosta menee vientiin.

8. Kansainvälinen työnjako 

Vastoin globalisaation alkuvaiheessa muutama 
vuosi sitten esitettyjä odotuksia työn siirtämi-
nen matalamman kustannustason maihin ei ole 
rajoittunut vain matalan tuottavuuden tehtä-
viin. Viime vuosina Suomesta on siirretty tuki- 
ja IT-palvelukeskustoimintojen lisäksi yhä 
enemmän tuotekehitystä ja muita korkeamman 
jalostusarvon asiantuntijatöitä. Matalamman 
kustannustason maihin on päätynyt myös mer-
kittävä osa suomalaisten ohjelmistotuotteiden 
tuotekehityksestä.

Teknologiateollisuus ry:n ja tilastokeskuk-
sen tietojen mukaan suomalaisten IT-yritysten 
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henkilöstöstä noin 15 000 henkilöä eli runsas 
viidennes (pohjana kansantalouden tilinpidon 
henkilömäärä) työskenteli ulkomailla vuonna 
2013 (Teknologiateollisuus 2015). Tätä artik-
kelia varten päivitetyn sadan suurimman IT-
yrityksen tietokannan mukaan henkilömääräl-
tään 15 suurinta suomalaisomisteista yritystä 
vastasivat lähes koko tästä määrästä. Pienet ja 
keskisuuret IT-palveluyritykset keskittyvät ko-
timaan markkinoihin. Niiden työntekijöistä 
vain pieni osa työskentelee Suomen ulkopuo-
lella.

Vuonna 2005 Suomen suurimpien IT-yri-
tysten henkilöstöstä puolet oli Suomessa, vain 
vajaa kymmenesosa matalamman kustannusta-
son maissa (taulukko 4). Kymmenessä vuodes-
sa Suomen henkilöstön osuus on laskenut 40 
prosenttiin, ja matalamman kustannustason 
maiden osuus on noussut lähes yhtä suureksi. 
Muissa maissa työskentelee suurimpien IT-
yritysten henkilöstöstä enää viidennes, puolet 
kymmenen vuoden takaisesta osuudesta. Herää 
kysymys, kertooko tämä kehitys myös suoma-
laisten IT-yritysten epäonnistuneista pyrkimyk-
sistä laajentaa liiketoimintaansa kansainvälisil-
le markkinoille. Taulukosta nähdään myös, että 
15 suurimman yrityksen koko henkilömäärä on 
pienentynyt 12 prosenttia vuodesta 2010. 

Toinen globaalin työnjaon kehityssuunta on 
suurten kansainvälisten pilvipalvelukeskusten 
tuoman kilpailun nopea kasvu. Kasvava osa 
palvelukeskuspalveluista tuotetaan eri puolilla 
maailmaa toimivissa keskuksissa.  Samalla eri 
maissa olevia palvelinkeskuksia konsolidoidaan 
eli keskitetään suuremmiksi yksiköiksi.  Tämä-
kin kehitys on jo tähän mennessä vähentänyt 
Suomesta työpaikkoja.

Palvelukeskukset rakennetaan usein korke-
amman kustannustason maihin. Monet maat 
kilpailevat uusista keskuksista. Suurista odo-
tuksista huolimatta suurten kansainvälisten 
keskusten saaminen Suomeen ei ole osoittau-
tunut helpoksi. 

9. IT-palveluiden ja ohjelmistojen 
ulkomaankauppa

Vuonna 2008 IT-palveluiden ja ohjelmistotuot-
teiden viennin arvo saavutti toistaiseksi kor-
keimman tason 5,7 miljardia euroa (taulukko 
5). Sen jälkeen arvo on laskenut vuoteen 2012 
saakka. Viennin supistuminen johtunee ainakin 
osin elektroniikkateollisuuden yritysten sisäis-
ten myyntien supistumisesta. Vuonna 2013 tie-
totekniikkapalvelujen viennin arvo oli korke-
ampi, ja se sisälsi myös telepalvelujen viennin. 

Henkilömäärä maittain 2005 2010 2015
Suomi 51 % 39 % 40 %
Matalan kustannustason maat 9 % 32 % 38 %
Muut maat 40 % 29 % 22 %
Yhteensä 100 % 100 % 100 %
(Henkilömäärä) (20 700) (27 300) (23 900)
Lähde: Luvut on laskettu ja osin arvioitu yritysten talousraporttien pohjalta.

Taulukko 4. Henkilömäärältään 15 suurimman suomalaisen IT-palvelu- ja  ohjelmistoyrityksen henkilöstön maantieteellinen 
jakautuma
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Osuus koko palveluviennistä oli tällöin 37 pro-
senttia (taulukko 6). Osa ohjelmistoviennistä 
sisältyy rojalteihin. 

Viennin rakenteesta on vaikea saada tark-
koja tietoja. Peliohjelmistoja tuottavat yritykset 
sisältyvät pääosin toimialaluokkaan 62 (Alanen 
2011), mutta niiden vienti sisältyy rojalteihin 
(Newby ja Suni 2012). Vienti muodostuu var-
sinaisten IT-palvelujen ja ohjelmistotuotteiden 
lisäksi konsernien sisäisistä ohjelmisto- ja pal-
velumyynneistä. Lisäksi metalliteollisuuden 
kone- ja laitetoimituksiin sisältyy yhä enemmän 
ohjelmistoja, jotka kirjataan palvelutilastoihin. 

Vuonna 2013 IT-palveluiden tuonti oli 2,5 
miljardia euroa. Se kattoi viidenneksen koko 
palvelutuonnista. Tuonti muodostuu samanlai-
sista komponenteista kuin vienti. Myöskään 
tuonnin rakenteesta ei ole saatavissa yksityis-
kohtaisempia tietoja.  Osa tuonnista tulee väli-
tuotekäyttöön.

10. Toimialojen rakennemuutos

Toimialojen välinen rakennemuutos on yksi 
työn tuottavuuden neljästä lähteestä (Pohjola 
2014). 

Suomen IT-palvelu- ja ohjelmistotuoteyri-
tykset kohtaavat toimialansa rakennemuutok-
sen muutoksina kansainvälisessä työnjaossa, 
siirtymisenä tuotteista palveluihin, uutena kil-
pailuna muilta toimialoilta sekä pakkona hakea 
kasvua perinteisen asiakaskunnan ulkopuolelta. 

IT-palvelu- ja ohjelmistotoimialojen raken-
nemuutoksessa luovan tuhon merkitys on jää-
nyt varsin vähäiseksi (Maliranta 2014). Esimer-
kiksi selkeää siirtymistä matalamman tuotta-
vuuden aloille ei ole tapahtunut. Sen sijaan 
tehtäviä ja työpaikkoja on siirtynyt matalam-
man kustannustason maihin. Tämä on hidasta-
nut Suomen tietotekniikka-alan tuotannon ja 
työpaikkojen kasvua. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013*
IT-palvelut
Vienti 5 657 5 075 4 884 4 894 4 544 5 163
   Kasvu -10 % -4 % 0 % -7 % 14 %
Tuonti 1 311 2 421 1 610 1 609 1 840 2 473
   Kasvu 85 % -33 % 0 % 14 % 34 %

Rojaltit
Vienti 1 007 1 252 1 755 2 316 2 587 2 666
   Kasvu 24 % 40 % 32 % 12 % 3 %
Lähde: Tilastokeskus, palvelujen ulkomaankauppatilasto
*Tilastointiperiaatteet muuttuneet 2013, luvut eivät täysin vertailukelpoisia.

Tuonti Vienti
IT-palvelut 247 516

Rojaltit 1 443 2 666

Kaikki palvelut 12 430 14 137

IT-palveluiden osuus 20 % 37 %
Lähde: Tilastokeskus, palvelujen ulkomaankauppatilasto

Taulukko 5. Tietotekniikka- ja informaatiopalvelujen ja rojaltien ulkomaankauppa 2008–2013, milj. euroa

Taulukko 6. IT-palveluiden ulkomaankauppa 2013, milj. 
euroa



163

Re i j o  L i l i u s

Siirtyminen tuotteista palveluihin on vauh-
dittanut IT-tehtävien ja jossakin määrin myös 
työntekijöiden siirtymistä yli toimialarajojen, 
usein vastaavan tasoisiin tehtäviin. Teollisen in-
ternetin vaikutukset ovat paljon laajemmat kuin 
tähänastisilla sulautettujen järjestelmien mark-
kinoilla. On odotettavissa, että syntyy runsaasti 
erilaisten alojen asiantuntijatarvetta. Tarvitaan 
erilaisia asiantuntijoita järjestelmien konsultoin-
ti- kehittämis- ja ylläpitotehtäviin sekä tietojen 
hallinta- ja analysointitehtäviin. Tämä kehitys 
voi muuttaa myös kilpailuasetelmia matalam-
man kustannustason maiden kanssa. 

Teollisuuden ja tietotekniikka-alojen me-
nestys kulkevat käsi kädessä. IT-palvelut tarvit-
sevat teollisuusyrityksiä ja teollisuusyritykset 
IT-palveluita. Harvardin professorit Pisano ja 
Shih (2012) herättivät USA:ssa laajan keskus-
telun tuotekehityksen ja innovaatioiden sekä 
tuotannon läheisyyden merkityksestä. Heidän 
näkemyksensä puoltavat teollisuuden tuotan-
non tuomista takaisin matalampien kustannus-
tason maista. Viimeaikainen keskustelu teolli-
seen internetiin perustuvien järjestelmien ke-
hittämisestä on käsitellyt samoja kysymyksiä. 

11. Palvelut ja ohjelmistot 
tuotannon ja kysynnän 
näkökulmasta

Edellä on täsmennetty, millaisista yritysjoukois-
ta ja tuotannosta IT-palvelu- ja ohjelmistotoi-
miala muodostuu. Kuvaa voi vielä tarkentaa 
katsomalla erilaisia palveluita ja tuotteita tuo-
tannon ja kysynnän eli asiakkaiden näkökul-
masta.

Tätä tarkastelua varten toimialan palvelut ja 
tuotteet on taulukossa 7 jaettu ryhmiin hyö-
dyntämällä aikaisemmin esitettyjä IT-palvelu-
jen ja ohjelmistotuotteiden määritelmiä. Palve-

lut on jaettu asiantuntijapalveluihin ja jatkuviin 
palveluihin, ohjelmistotuotteet yritysohjelmis-
toihin ja peliohjelmistoihin. Mukana ovat myös 
sulautetut järjestelmät ja teollinen internet. 
Nämä viimeksi mainitut kilpailevat samasta 
asiantuntemuksesta ja myös samoista laitekapa-
siteettipalveluista kuin perinteiset loppukäyt-
täjäasiakkaat.

Asiantuntijapalveluiden tuotos syntyy teh-
dyn työpanoksen (-ajan) mukaan, eikä niitä voi 
monistaa eivätkä ne tarjoa suurtuotannon etu-
ja.  Tästä seuraa, että asiantuntijapalveluissa 
liikevaihto ja henkilöstömäärä usein kasvavat 
käsi kädessä. Tämä näkyy usein liikevaihdon ja 
henkilömäärän lähes samansuuruisena kasvu-
na. Asiantuntijapalvelujen tehokkuutta ja tuot-
tavuutta voidaan parantaa koulutuksella sekä 
hyvillä työvälineillä.

Jatkuvat palvelut perustuvat suurelta osin 
laitekapasiteetin hyödyntämiseen, ja tuotannon 
arvo riippuu vain osin työpanoksesta. Automa-
tisoinnin avulla on mahdollista tehostaa palve-
lutuotantoa ja hyödyntää suurtuotannon etuja. 

Ohjelmistotuotteiden kansantaloudellista 
merkitystä arvioitaessa on tärkeätä panna mer-
kille ero kansainvälisten ja kotimaisten ohjel-
mistoyritysten toiminnassa ja ohjelmistotarjon-
nassa. Ulkomaiset ohjelmistoyritykset ovat ensi 
sijassa myyntiorganisaatioita, ja niillä on vain 
muutamissa tapauksissa tuotantoa Suomessa. 
Tällöinkin kysymys on yleensä yrityskauppojen 
kautta niille tulleista suomalaisyrityksistä. Hen-
kilöä kohti laskettu liikevaihto on yleensä sel-
västi korkeampi kuin suomalaisten ohjelmisto-
yritysten.

Peliohjelmistojen tuotannolla on monista 
muista ohjelmistoista poikkeava liiketoiminta-
logiikka.  Pienilläkin henkilömäärillä voi pääs-
tä nopeasti korkeisiin liikevaihtoihin. Toisaalta 
tuotteiden elinkaaret saattavat jäädä hyvin ly-
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Taulukko 7. Palvelut ja ohjelmistot tuotannon ja kysynnän näkökulmasta

Tuotantonäkökulma Kysyntä-/asiakasnäkökulma
Asiantuntija-
palvelut

Perustuvat henkilötyöhön
Suora riippuvuus tilauskannasta
Ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä vahva asema
Hintakilpailu matalan kustannustason mai-
den asiantuntijoiden kanssa – työn hinta
Suomalaisyritysten tuotantoa siirretty mata-
lamman kustannustason maihin
Rajoitetusti paikkariippumatonta 
Vaikea hyödyntää suuruuden ekonomiaa
Kansainvälisiin ohjelmistoihin liittyvät palve-
lut suuri työllistäjä

Fokus kotimarkkinoilla
Kansainväliset asiakkaat suurelta osin suoma-
laisyritysten ulkomaisia yksiköitä - kansainvä-
listyminen niiden perässä
Hyvät valmiudet ostaa ulkomaisia palveluja
Perinteisillä markkinoilla kasvun hidastumis-
ta
Mahdollistajan rooli
Suuret suorat ja epäsuorat vaikutukset tuot-
tavuuden kasvuun 
Teollinen internet suuri kasvupotentiaali

Jatkuvat 
palvelut
(ml. ulkois-
tuspalvelut)

Ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä vahva asema
Paikkariippumattomuus
Kehitys kohtia suuria keskitettyjä palvelinkes-
kuksia
Kasvava pilvipalvelujen tarjonta
Automatisointiasteen nosto 

Kasvava kansainvälisten palvelujen käyttö
Pilvipalvelujen tarjonta eri asiakassegmenteil-
le – loppukäyttäjät, soveltajat, kuluttajat
Motiivina usein kustannussäästöjen haku
Teollinen internet suuri kasvupotentiaali

Yritys-
ohjelmistot

Kansainvälisten ohjelmistoyritysten vahva ase-
ma – rajoitetusti omia asiantuntijapalveluja
Suomalaisilla ohjelmistoyritykset kapeilla 
markkinasegmenteillä
Siirtyminen tuotteista palveluihin ja pilvipal-
velujen hyödyntäminen
Omien pilvipalvelukeskusten perustaminen
Skaalaetujen hakeminen 
Kansainvälisten ekosysteemien kasvava rooli
Osa tuotekehityksestä matalan kustannusta-
son maissa

Kotimainen ohjelmistoala hyvin vientiriippu-
vainen
Tuontiohjelmistojen vahva asema Suomen 
markkinoilla
Omien pilvipalvelujen tarjonta 
Ohjelmisto-ostot palveluna – eivät näy IT-
investointeina 
Suorat ja epäsuorat vaikutukset asiakkaiden 
tuottavuuden kasvuun

Peli-
ohjelmistot

Kansainvälisten ekosysteemien ja teknologia-
alustojen hyödyntäminen
Skaalaedut menestymisen perusta
Korkea liikevaihto per henkilö -suhde
Ohjelmistojen elinkaaret usein lyhyitä

Pienet kotimarkkinat 
Korkea vientiriippuvuus
Ei tuottavuusvaikutuksia muille toimialoille

Sulautetut -
järjestelmät 
ja teollinen 
internet

Perinteisillä IT-yrityksillä toistaiseksi rajoitet-
tu rooli
Merkittävä osa tuotannosta IT-toimialojen 
ulkopuolella
Laajentuminen toimialarajojen yli
Pilvipalvelut keskeinen vauhdittaja
Ekosysteemien ja teknologia-asemien haku 
käynnissä
Suurten teollisuusyritysten vahva rooli
Tuotannon läheisyyden merkitys
Korkeamman kustannustason maat ohjaavat 
kehitystä

Korkean kasvun markkinat
Suuri potentiaali teollisuus-, palvelu- ja julki-
sen sektorin toimialoilla
Hyvin suuri potentiaali IT-palvelu- ja ohjel-
mistotuoteyrityksille – sekä asiantuntija- että 
jatkuville palveluille
Tarvitaan monenlaista osaamista
Osaamisen kysyntä globaalia
Hyvin suuret suorat ja epäsuorat vaikutukset 
asiakkaiden ja koko kansantalouden tuotta-
vuuden kasvuun
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hyiksi. Eli kansantalouden kannalta niiden 
merkitys voi vaihdella jyrkästi ja äkillisesti. Pe-
liohjelmistot eroavat muista edellä olevista ryh-
mistä myös siksi, että niiden asiakkaat ovat 
kuluttajia, eivätkä ne juurikaan lisää muiden 
toimialojen tuottavuutta. 

Teollisen internetin järjestelmien kehittämi-
sen perustana on monissa yrityksissä pitkä ko-
kemus sulautettujen järjestelmien rakentami-
sesta ja ne kehittävät internet-pohjaiset järjes-
telmät oman osaamisensa varaan. Tulevaisuu-
den menestys edellyttää kuitenkin nykyisiä 
laajempaa ja monipuolisempia IT-osaamista ja 
palveluja. Teollisella internetillä on hyvin mer-
kittävät vaikutukset niin yritystason tuottavuu-
den kuin koko kansantalouden tuotannon kas-
vuun. 

12. Yhteenveto

Tietojenkäsittelypalveluiden (IT-palveluiden ja 
ohjelmistotuotteiden) osuus ICT-sektorista 
sekä niiden merkitys Suomen koko kansanta-
loudessa ovat vahvistuneet (Pohjola 2014). Di-
gitalisaation myötä merkitys kasvaa.

Rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoima 
yritysjoukko ei kata kaikkea IT-palvelujen ja 
ohjelmistotuotteiden tuotantoa. Kasvava osa 
niistä tuotetaan muilla toimialoilla. Tässä kir-
joituksessa on haluttu korostaa toimialan mo-
nimuotoisuutta tarkastelemalla erikseen IT-
palveluiden ja ohjelmistotuotteiden tuotantoa.

Koko yhteiskuntaa koskevan digitalisoitu-
misen etenemistä vauhdittavat monet teknolo-
giat ja teknologia-alustat (esim. mobiilitekno-
logia, pilvipalvelut, big data, teollinen internet, 
erilaiset ekosysteemit) sekä niiden synnyttämät 
ja mahdollistamat uudet liiketoimintamallit ja 

toimintatavat. Tietotekniikka-alan kuumaksi 
aiheeksi on noussut teollinen internet (esinei-
den internet), jonka odotetaan tuovan merkit-
täviä kasvumahdollisuuksia suomalaisille IT-
yrityksille. 

Teknologian vauhdittamat muutokset näky-
vät globaalin työnjaon kasvuna sekä kasvavana 
siirtymisenä tuotteista palveluihin. Tämä siirty-
mä muuttaa toimialojen välisiä suhteita ja yk-
sittäisten toimialojen rakenteita.  Tietotekniik-
kamarkkinoiden kasvu siirtyy perinteisiltä lop-
pukäyttäjämarkkinoilta aloille, joilla tietotek-
niikkaa hyödynnetään asiakkaille tarjottavissa 
tuotteissa ja palveluissa. Tämä lisää IT-palvelui-
den ja ohjelmistojen epäsuoria vaikutuksia te-
hokkuuden ja tuottavuuden parantamisessa. 
Näiden vaikutusten ymmärtäminen edellyttää 
tuotanto- ja tuottavuustietojen lisäksi sekä ky-
synnän että asiakaskunnan kehityksen ja toi-
saalta tarjonnan ja toimittajakentän rakenteen 
ja muutosten ymmärtämistä. 

Siirtyminen tuotteista palveluihin ja toimi-
alarajojen hämärtyminen vaikeuttavat tietotek-
niikan suorien vaikutusten mittaamista. Tämä 
koskee sekä IT- tuotantosektorin että käyttäjä-
organisaatioiden tuottavuutta. Nopeasti kasva-
va siirtyminen tuotteista palveluihin sekä ul-
koistuspalvelujen (ml. pilvipalvelut) laaja käyt-
tö vähentävät laite- ja ohjelmistoinvestointeihin 
perustuvien tuottavuustarkastelujen merkitys-
tä. Toisin sanoen, pienenevä osa tietotekniikan 
soveltamiseen liittyvistä kustannuksista näkyy 
ICT-investointeina (Biagi 2013; Pohjola 2014).  

Vuodesta 2008 ohjelmistotuotteiden myyn-
ti ja henkilömäärä ovat kasvaneet IT-palveluita 
nopeammin. Palvelut työllistävät kuitenkin 
noin kolme kertaa enemmän väkeä kuin ohjel-
mistotuotanto. □
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