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Digitalisaation kehityskulku muuttaa voimak-
kaasti työmarkkinoita. Yrityksillä on aito mah-

dollisuus hyödyntää uusia teknologioita samalla 
kun ne päivittävät muutos- ja työvoimastrategioi-
taan. Työtehtävät muuttuvat tai korvautuvat uu-
silla. Osaamisen kehittäminen on jatkossakin me-
nestymisen avain.

Suomalaisten koulutus- ja tutkimuslaitosten, 
kaupunkien ja yritysten yhteistyöverkosto Allied 
ICT Finland (AIF) on selvittänyt ICT-alan ja digita-
lisaation mahdollisuuksia Suomessa 2030-luvulle 
siirryttäessä. AIF on tarkastellut ICT-alan keskei-
simpien osa-alueiden merkitystä ja näiden yhteis-
vaikutusta sekä ICT-alan sisäisen kehittämisen ja 
kilpailukyvyn että myös sovellusalueiden kehittä-
misen kautta. Selvityksessä nousi esiin erityisesti 
neljän painopistealueen yhteiskehittäminen ja 

niistä syntyvät synergiaedut käytännön sovellus-
alueilla:

1. Langattomuus/viestintäverkot 
2. Ohjelmistokehitys 
3. Kyberturvallisuus 
4. Tekoälyn aikakausi 

Näitä osa-alueita tulee kehittää yhteistyössä ja 
niiden avulla tulee hakea uutta lisäarvoa eri so-
vellusalueille, kuten esimerkiksi terveysteknolo-
gioiden kehittämiseen ja personoituihin hoitotar-
peisiin, erilaisten tuotantolaitosten kilpailukyvyn 
kehittämiseen, kaupunkien ja muiden toimijoiden 
digitaalisten palveluiden kehittämiseen tai ilmas-
totyössä ilmakehän muutosten seurantaan ja vai-
kutusarvointin.
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Nopeat, lähes viiveettömät, turvalliset ja toimin-
tavarmat langattomat tietoliikennejärjestelmät ja 
niiden kautta välitetty digitaalinen tieto mahdol-
listavat runsaasti uusia palveluita ja innovaatioita. 
Langaton tietoliikenne muodostaa yhdessä ohjel-
mistojen, tekoälyn ja kyberturvallisuuden kanssa 
yhteisen alustan digitalisaatiolle. Suomella on jo 
nyt vahva asema 5G-teknologian tutkimuksessa 
ja kaupallistamisessa: merkittävä 4G- ja 5G-radi-
ojärjestelmien teknologia- ja liiketoimintaosaa-
minen, veturiyritys (Nokia) ja sen ympärille kehit-
tynyt yhteistyöverkosto, sekä testiympäristöjä ja 
yhteistyöverkostoja langattomien teknologioiden 
ja sovellusten kehitykseen. 2-3 vuoden tähtäimellä 
Suomella on mahdollisuus olla merkittävä toimija 
5G:tä hyödyntävässä liiketoiminnassa 2-3 vuoden 
tähtäimellä. Kolmen viiva viiden vuoden tähtäimel-
lä vahva asema voidaan rakentaa Beyond 5G -tek-
nologioissa sekä älyverkkojen ja 6G-teknologian 
tutkimuksessa. Kymmenen vuoden tähtäimellä 
6G:n ja älyverkkojen kaupallistaminen tarjoaa 
Suomelle huomattavat mahdollisuudet. 

Digitalisaation myötä kaikki liiketoiminta on oh-
jelmistoliiketoimintaa. Alustatalous toimii täysin 
ohjelmistojen varassa. Kaikki uusi liiketoiminta 
tarvitsee uusia ohjelmistoja ja kun liiketoiminta di-
gitalisoituu, liiketoiminnan muutokset toteutetaan 
ohjelmistoilla. Kuusi maailman suurinta yritystä 
on ohjelmistoyrityksiä. Perinteinenkin teollisuus 
muuttuu jatkuvasti ohjelmistopainotteisemmaksi, 
ja esimerkiksi autojen uusista innovaatioista 80% 
toteutetaan ohjelmistoilla. Ohjelmistojen rakenta-
minen ja tuotanto muodostaa merkittävän teolli-
suudenalan, joka työllistää Suomessa vähintään 
100 000 ihmistä. Ohjelmistot voivat kasvaa erittäin 
merkittäväksi vientituotteeksi (jopa 20-30% Suo-
men viennistä). Toimiala kasvaa jatkuvasti voimak-
kaammin kuin muu talous,  minkä vuoksi kymme-
nessä vuodessa muutos on jo merkittävä.

1 2



8

Tekoälyä pidetään yhtenä vuosisadan tärkeim-
mistä teknologioista sekä muutosvoimana, jonka 
ennakoidaan merkittävästi lisäävän yritysten ja 
kansakuntien tuottavuutta ja kilpailukykyä. Ke-
hitettäessä uusia tapoja parantaa tuottavuutta ja 
tarkentaa tiedonsaannin tuloksia, laskennallinen 
analyysi, datankeruu ja pilveen sijoitettavien er-
ilaisten älykkäiden palveluiden merkitys nousee 
entisestään. Analytiikkayritys Gartner on arvioinut 
tekoälymarkkinoiden arvoksi 3,9 biljoonaa dollar-
ia vuonna 2022. Esimerkiksi Accenturen arvioid-
en mukaan Suomi voi olla tekoälyn soveltamis-
en suurimpien hyötyjien joukossa ja saavuttaa 
sen avulla jopa 2,0 % vuosittaisen kumulatiivisen 
kansantuotteen kasvun. Tekoälyn hyödyt kansan-
taloudelle saavutetaan soveltamalla tekoälyä 
laajasti liiketoiminnan kehittämiseen ja julkisen 
sektorin uudistamiseen. Jo nyt käytössä olevia te-
koälyn sovelluskohteita ovat mm. luonnollisen kiel-
en tuottamiseen ja tunnistamiseen erikoistuneet 
järjestelmät, hahmontunnistus, asiantuntijajär-
jestelmät, robottitekniikka ja viihdesovellukset. 
Kaikki nämä nykyiset ja tulevat innovaatiot vaa-
tivat jatkuvaa osaamispohjan kehittämistä sekä 
uudistumista.

Kyberturvallisuus on keskeinen osa teknistyvän 
maailman turvallisuuden kokonaisuutta. Pelkäs-
tään kyberrikollisuudesta johtuvien taloudellisten 
menetysten arvioidaan nousevan maailmanlaajui-
sesti 3 000 miljardiin dollariin vuoteen 2020 men-
nessä. Sekä julkisella sektorilla että yrityksillä on 
lisääntyvä tarve investoida kyberriskeihin varau-
tumiseen. Forbesin mukaan kyberturvallisuuden 
tuotteiden ja palveluiden arvo oli vuonna 2018 yli 
114 miljardia dollaria, mikä oli 12,4 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Tänä vuonna markkinan 
arvo tulee olemaan 124 miljardia dollaria ja vuon-
na 2020 jopa 170 miljardia dollaria. Kyberturvalli-
suusala työllistää tällä hetkellä Suomessa arviolta 
6 000 henkilöä, ja alan liikevaihto on noin miljardi 
euroa. Ala tulee kasvamaan voimakkaasti tulevina 
vuosina. 

3 4
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Hallitusohjelma

Yritysten toimintaympäristön ja strategisten va-
lintojen tarkastelu on erittäin tärkeää alkavan 
hallituskauden näkökulmasta ja vaikuttaa merkit-
tävästi Suomen kilpailukykyyn, kansantalouden 
kasvuun sekä luonnollisesti suomalaisten työlli-
syyteen ja hyvinvointiin. Tässä kokonaisuudessa 
innovatiivisen ja aktiivisen tutkimus- ja tuoteke-
hitystoiminnan ylläpito ja edelleen kehittäminen 
ovat ratkaisevan tärkeitä. Suomelle keskeistä on 
luoda korkean lisäarvon työpaikkoja ja houkutella 
investointeja korkean teknologian kehittämiseen.

Pitkän aikavälin hankkeissa korostuu myös tek-
nologian tulevaisuuden ennakointi ja hankkeiden 
suunnittelu tulevaisuuden teknologiaympäristöi-
hin. Teknologian kehitys kiihtyy, ja suunnittelupro-
sessien on oltava dynaamisia, jatkuvia muutoksia 
huomioivia prosesseja. Tämä korostuu esimer-
kiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkeissa ja 

yleisissä julkisten digitaalisten palveluiden kehit-
tämisessä sekä pitkän rakennusajan liikenne- ja 
infrastruktuurihankkeissa, kuten raidehankkeissa. 

Allied ICT Finland (AIF) tarjoaa koko TKI-osaamis-
potentiaalinsa Suomen kilpailukyvyn kehittämisen 
ja talouskasvun avuksi.  AIF:n piiristä löytyy maail-
man huippuluokan osaamista ja tieteelliseen tut-
kimukseen perustuvaa tietoa. AIF pitää tärkeänä, 
että suoraa yhteyttä tiedemaailmasta päättäjiin tii-
vistetään.  Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liitty-
vistä tulevaisuuden näkymistä, mahdollisuuksista 
ja rahoitustarpeista on voitava keskustella nykyis-
tä aktiivisemmin juuri teknologian kehityksen kiih-
tyvän tahdin johdosta.  AIF:n jäsenet toivovat, että 
nämä tekijät otetaan huomioon hallitusohjelma-
neuvotteluissa, ja että riittävillä hallitusohjelmakir-
jauksilla ja toimeenpanosuunnitelmilla varmiste-
taan suomalaisen osaamisen, työllisyyskehityksen 
ja kilpailukyvyn tulevaisuus.
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Johdatus aiheeseen 
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Digitalisaation myötä kaikki liiketoiminta on 
ohjelmistoliiketoimintaa. Esimerkiksi autojen 

uusista innovaatioista 80 % toteutetaan ohjel-
mistoilla. Myös alustatalous (platform economy) 
toimii täysin ohjelmistojen varassa. Kaikki uusi lii-
ketoiminta tarvitsee uusia ohjelmistoja, ja kun lii-
ketoiminta digitalisoituu, muutokset toteutetaan 
ohjelmistoilla. Lisäksi useimmat uudet markkinat 
avataan, toteutetaan ja kiihdytetään ohjelmistoil-
la. Kuten Marc Andreessen totesi jo 20111, ohjel-
mistot valtaavat maailman: “Software is eating the 
world.” Jo tällä hetkellä tästä osoituksena on, että 
kuusi maailman suurinta yritystä on ohjelmistoyri-
tyksiä ja kymmenestä suurimmasta seitsemän2. 
Vain yksi näistä kymmenestä edustaa perinteistä 
teollisuutta.

Käsitämme usein meneillään olevan digitaalisen 
muutoksen yksittäisten teknologioiden kuten te-
koälyn, data-analytiikan tai teollisen internetin 
käyttöönottona ja hyödyntämisenä. Tällöin kehi-
tysponnistukset kohdistuvat tiettyyn valittuun tek-
nologiaan ja sen täydellistämiseen. Digitaalinen 
muutos on kuitenkin systeeminen ja kokonaisuu-
teen kohdistuva: siinä integroidaan ohjelmistoilla 
erilaisia uusia ja vanhoja järjestelmiä ja teknolo-
gioita uudella tavalla yhteen toimiviksi kokonai-
suuksiksi. Innovaation ytimessä ovat ohjelmistot. 
Ne mahdollistavat datan tuottamisen, siirtämisen, 

1  Andreessen, Marc. “Why Software Is Eating the World.” The Wall Street Journal 20, no. 2011 (2011): C2.

2  Statista. “Biggest Companies in the World 2018.” Statista. Luettu 8.1.2019.  
 https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/.

hallinnoimisen ja käsittelyn. Jos data on uusi öljy, 
ohjelmistot ovat uuden teollistumisen koneisto.

Toisin kuin perinteisen teollisuuden tuotteissa oh-
jelmistojen koostamisessa ei ole suuruuden eko-
nomiaa. Mitä suurempi ohjelmisto on, sen vaati-
vampaa on sen rakentaminen, testaus ja ylläpito. 
Voidaan jopa päätellä, että ohjelmiston koon kas-
vaessa sen toteuttamisessa tarvittavan ohjelmis-
totyön vaativuus kasvaa yhä kiihtyvämmin. Ny-
kyisessä ja tulevassa digitaalisessa muutoksessa 
ohjelmistot kasvavat yhä suuremmiksi ja integroi-
tuvat ympäristöönsä yhä tiiviimmin. Vaikka ohjel-
mistot syntyvät osin integroimalla valmiita kompo-
nentteja, kokonaisuuden hallinta ei helpotu, koska 
myös integraation hallinta on hankalaa. Tuloksena 
on monimutkaisia systeemisiä kokonaisuuksia, 
joiden hallinta ja rakentaminen tarvitsee uusia 
menetelmiä ja lähestymistapoja niin yritysjohdon, 
yhteiskunnan kuin teknologisen kehityksenkin nä-
kökulmasta.

Miljoonien koodirivien tuottaminen ei ole pelkkää 
”koodausta”, vaan se vaatii uudenlaista ja edisty-
nyttä tuotannollista osaamista ja johtamista. Li-
säksi moderni turbulentti liiketoimintaympäristö 
vaatii yhä enemmän ketteryyttä ja uusien asioiden 
kokeilua. Ohjelmistotuotannossa kohtaavat tiukat 
laatuvaatimukset, tuotannollinen tehokkuus, inno-
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vatiivisuus, kokeilu ja ketteryys. Ohjelmistot pitää 
pystyä rakentamaan nopeammin, edullisemmin 
ja helpommin. Siksi Suomi tarvitsee ohjelmisto-
tuotannon harppauksen. Kyky rakentaa laajoja 
ja monimutkaisia, ympäristöönsä uudella tavalla 
integroituvia ohjelmistoja on kriittinen yhteiskun-
nan menestyksen kannalta.

Tässä raportissa esittelemme katsauksen Suomen 
ohjelmistotuotannon nykytilaan, ongelmiin ja tule-
vaisuuden näkymiin. Raportin on laatinut kahdek-

san suomalaista ohjelmistotuotannon professoria, 
ja lisäksi olemme haastatelleet kymmentä ohjel-
mistoalalla toimivaa yritysjohtajaa. Tätä raporttia 
ei tulisi kuitenkaan pitää tieteelliset kriteerit täyttä-
vänä kansallisena selvityksenä, vaan pikemminkin 
lähtölaukauksena sellaisen laatimiseksi. Kerätyn 
aineiston analyysin jälkeen esitämme myös toi-
menpiteet ohjelmistoalan kehittämiseksi, ja niissä 
ehdotetaan myös täsmällisemmän selvityksen te-
koa.



2
Strategiset kysymykset
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Aloitimme tämän raportin laatimisen selvittä-
mällä keskeisiä ohjelmistoalaan liittyviä tee-

moja ja niiden tilannetta Suomessa tällä hetkellä. 
Tähän selvitystyöhön osallistui kahdeksan suoma-
laista ohjelmistotuotannon professoria. Ryhmän 
kokoonpano oli seuraava:

Kari Smolander, LUT-yliopisto

Casper Lassenius, Aalto-yliopisto

Ville Leppänen, Turun yliopisto

Tommi Mikkonen, Helsingin yliopisto

Tomi Männistö, Helsingin yliopisto

Markku Oivo, Oulun yliopisto

Kari Systä, Tampereen yliopisto

Pasi Tyrväinen, Jyväskylän yliopisto

Lisäksi haastattelimme marraskuussa 2018 kym-
mentä suomalaista johtajaa, joiden toimenkuvaan 
kuuluu ohjelmistotuotanto tai sen kehittäminen. 
Kaikki osallistuneet yritykset ja organisaatiot ovat 
ohjelmistojen kannalta keskeisiä Suomessa. Haas-
tatteluissa käytiin lävitse etukäteen sovittu teema-
luettelo ja keskusteltiin teemoista. Haastattelija 
kirjasi muistiinpanot, jotka myöhemmin yhdistet-
tiin ja analysoitiin luvussa 3 esitetyiksi tuloksiksi. 
Myös työhön osallistuneiden professoreiden omat 
näkemykset ja käynnissä olevan ohjelmistoyritys-

kartoituksen sadan haastattelun vastaukset otet-
tiin analyyseissa huomioon.

Haastatteluissa ja analyyseissa läpikäydyt teemat 
olivat seuraavat:

Ohjelmistojen merkitys Suomelle nyt ja 
tulevaisuudessa

Millainen merkitys ohjelmistoilla on Suomessa nyt?

Mikä olisi hyvä tavoite-/olotila Suomelle ja miten sinne 
päästään?

Mitkä ovat suurimmat haasteet ja ongelmat ohjelmis-
toihin liittyen?

Millainen on ohjelmistojen vientipotentiaali?

Ohjelmistojen vahvuudet, kehityskohteet ja 
ongelmat

Vahvuudet – millä alueilla olemme Suomessa hyviä 
ohjelmistoissa?

Miten vahvuudet ilmenevät tutkimuksessa?

Mitkä alueet ovat vahvoja suomalaisessa liiketoimin-
nassa? Miten vahvuudet ilmenevät?

Onko julkistoiminnoissa ohjelmistoihin liittyviä vah-
vuuksia? Mitkä ovat näiden ohjelmistojen kärkialueet?

Mitkä ovat ohjelmistoihin liittyvät vahvat ekosysteemit 
Suomessa? Onko Suomessa jotakin poikkeuksellisen 
vahvaa yhteistoimintaa? Onko Suomessa maininnan 
arvoisia vahvoja ohjelmistoalustoja?
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Kehityskohteet ja ongelmat Suomessa - mitä ohjelmis-
toihin liittyviä alueita pitäisi kehittää? ja mitä ongelmia 
ratkaista?

Millä tavalla nykytila ja kehitystarpeet ovat ristiriidassa 
nyt ja tulevaisuudessa?

Millaista huippuosaamista tarvitaan ohjelmistotuotan-
nossa? Minkälaisia ovat muut osaamistarpeet?

Miten koulutusta, työllistymistä ja jatkuvaa oppimista 
pitäisi kehittää?

Minkälaisia ovat ohjelmistojen tutkimustarpeet nyt ja 
tulevaisuudessa?

Miten tutkimuksen ja kehityksen rahoitus kohdentuu 
tarpeisiin nähden? Tässä voidaan arvioida esimerkiksi 
määrää, nopeutta, läpinäkyvyyttä, vaikuttavuutta ja 
kohdentumista.

Onko lainsäädännössä (esim. julkiset hankinnat) 
merkittäviä kehityskohteita ja ongelmia, esim. regulaa-
tioon, avoimuuteen tai alustatalouteen liittyen?

Mitä Suomen hallituksen pitäisi tehdä ohjelmistoalan 
kehittämiseksi?



3

Ohjelmistot Suomessa 
2019–2029
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Ohjelmistot luovat lisäarvoa kaikilla teollisuu-
den ja toiminnan osa-alueilla. Kyky rakentaa 

ja hyödyntää ohjelmistoja on keskeistä lähes kai-
kessa menestyvässä liiketoiminnassa. Ohjelmis-
toihin liittyvät tarpeet, kehitys- ja tutkimuskohteet 
ovat kuitenkin hyvin erilaisia eri tyyppisessä toi-
minnassa. Tämän vuoksi olemme päätyneet ana-
lyysissamme jakoon, jossa ohjelmistoliiketoiminta 
jaetaan neljään eri luokkaan seuraavasti:

I. Skaalautuvat ohjelmistovientituotteet (esim. 
Supercell, F-Secure, M-Files)

II. Toimialan veturit ja huippuosaajat, sisältäen 
kaikki teollisuudenalat (esim. Kone, Valmet, 
Nokia, Bittium)

III. Korkeatasoisten digitaalisten palveluiden tuo-
tanto (esim. Reaktor, Gofore, Siili Solutions, 
Solita, Vincit, Kela, Verohallinto, Väestörekiste-
rikeskus, OP)

IV. Operatiivisen toiminnan kehitys ja ylläpito 
(esim. Telia, Apotti, CGI)

Seuraavassa analyysissa esitämme sekä tilanne-
katsauksen että tulevaisuudennäkymät sekä ylei-
sesti että näiden neljän luokan näkökulmasta.

1  Luoma, Eetu, and Mikko Rönkkö. “Software Industry Survey – Survey of Finnish Software Industry 2017.” Luettu 8.1.2019. 
http://www.softwareindustrysurvey.fi/.

3.1 Ohjelmistojen merkitys Suomelle

Mikä on ohjelmistojen merkitys Suomelle 
nyt ja tulevaisuudessa?

Ohjelmistojen rakentaminen ja tuotanto muo-
dostaa merkittävän teollisuudenalan, joka työl-
listää vähintään 100 000 ihmistä1. Näistä noin 
puolet työskentelee ohjelmistoyrityksissä ja 
puolet muilla toimialoilla ohjelmistokehityksessä. 
Merkitys on jatkossa yhä tärkeämpi, sillä ala kas-
vaa huomattavasti nopeammin kuin muu talous,  
ja useimpien toimialojen kehitys ja arvonlisäys 
syntyvät ohjelmistojen avulla. Tästä on seurauk-
sena yritysten radikaali muutos ohjelmistoyrityk-
siksi. Haastatellun johtajan mukaan esimerkiksi 
Nokian arvosta tällä hetkellä arvioidaan olevan 
90–95% lähtöisin ohjelmistoista. Sama kehitys on 
tapahtumassa myös muissa teollisuusyrityksissä , 
ja on odotettavissa, että tämä muutos kiihtyy lähi- 
tulevaisuudessa. Lisäksi ohjelmistot synnyttävät 
myös uuden tuottavuusloikan siirryttäessä tieto-
koneavusteisesta suunnittelusta kohti täydellistä 
virtuaalisia tuotemalleja hyödyntävää digitaalis-
ta tuotteiden elinkaarta. Haastateltavan mukaan 
ohjelmistot kiihdyttävät tuotantoprosesseja ja toi- 
mitussyklejä.   Esimerkiksi uuden 5G-sukupolven 
verkkojärjestelmissä nopea suunnittelu ja toimi-
tussykli vaativat yhä useammin ohjelmistopohjais-
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ten FPGA-ratkaisujen ja ohjelmistojen käyttöä lait-
teistoperustaisen ASIC-suunnittelun sijaan.

3.1.1 Mikä olisi hyvä tavoitetila (2029) ja 
miten sinne päästään?
Ohjelmistot voivat kasvaa Suomen suurimmak-
si vientituotteeksi, joka sisältää 20–30 % Suomen  
viennistä, sen lisäksi että ohjelmistoilla on iso  
merkitys muiden tuotteiden tuottamisessa ja  
viennissä. Koska toimiala kasvaa jatkuvasti voimak-
kaammin kuin muu talous, kymmenessä vuodessa 
kokoluokan muutos on merkittävä joka tapauk-
sessa. Esimerkiksi vuodesta 2014 vuoteen 2017 
ohjelmistoviennin arvo kaksinkertaistui kahdesta 
neljään miljardiin2,3. Tällaisen menestyksen saavut-
taminen edellyttää Suomeen houkuttelevuutta 
ja kokeilukulttuuria. Suomeen on luotava maail-
manluokan olosuhteet innovaatioiden luomiseen, 
tunnistamiseen ja toteuttamiseen pelkän koodau-
sosaamisen sijaan. Tavoitteena tulisi olla skaa-
lautuvuus – tai oikeammin ehkä superskaalautu-
vuus. Tarvitsemme 2–5 peliteollisuuden kaltaista 
globaalisti superskaalautuvaa menestystarinaa.

Koska ohjelmistoala on kokonaisuutena varsin he-
terogeeninen, olemme analyysissamme luokitel-

2  Ohjelmistovienti 2015: 1,92 mrd:  
https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/tama-ala-porskuttaa-vienti-kasvoi-useita-prosentteja-tyollistaa-jo-10-000-6538378 

3  Ohjelmistovienti 2017 yli 4 mrd:  
https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/pelit-ja-ohjelmistot-kipuavat-suomen-vientitilastoissa-6722413 

leet organisaatiot neljään luokkaan, joiden tavoi-
tetila poikkeaa toisistaan.

I. Skaalautuvat ohjelmistovientituotteet 
(esim. Supercell, F-Secure, M-Files)
Tämä luokka pitää sisällään ohjelmistot ja ohjel-
mistopohjaiset palvelut, jotka pystyvät skaalautu-
maan suurille käyttäjämäärille globaalisti ja siten 
niiden markkinat ovat myös globaaleja. Tavoittee-
na tulisi olla tällaisten yritysten määrän merkittävä 
lisääminen. Kokonaisliikevaihto voisi olla yhteensä 
esimerkiksi 10 mrd euroa vuodessa. Tämä edel-
lyttää rahoitusta ja asenneilmapiiriä, jotka tukevat 
korkealle tavoittelevaa skaalautuvuutta.

II. Toimialan veturit ja huippuosaajat (esim. 
Kone, Valmet, Nokia, Bittium)
Tämän luokan yritykset ovat oman teollisen 
toimialansa merkittäviä yrityksiä ja huippu-
osaajia, jotka ovat integroineet ohjelmistot 
keskeisiksi innovaatioiden ja arvon lisäämisen teki-
jöiksi. Tällaisia yrityksiä on kaikilla toimialoilla ohjel-
mistoyrityksistä koneenvalmistajiin. Tällaisten yri-
tysten tavoitteena tulisi olla merkittävä kasvu (esim.  
10 % vuosittain) sekä käyttäjäkokemuksen ja laa-
dun paraneminen ohjelmistojen avulla. Myös luo-
kan II yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla 
omalla erikoisalueellaan. Tähän luokkaan voidaan 
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katsoa kuuluvan myös omalla kapealla erikoisalu-
eellaan ohjelmistolisenssejä myyvät yritykset.

III. Korkeatasoisten digitaalisten palveluiden 
tuotanto (esim. Reaktor, Gofore, Siili Solutions, 
Solita, Vincit, Kela, Verohallinto, OP,  
Väestörekisterikeskus)
Tämän ryhmän organisaatiot tuottavat ja valmis-
tavat digitaalisia palveluita esimerkiksi hallinnon, 
kaupan ja rahoituksen tarkoituksiin. Tällaisten pal-
veluiden tarve kasvaa jatkuvasti, ja lisäksi syntyy 
uudenlaisia tapoja järjestää digitaalisia palveluja. 
Sen vuoksi on pystyttävä merkittävästi paranta-
maan ohjelmistokehityksen tuottavuutta, kette-
ryyttä ja kokeilullisuutta, jotta varsinaisista palve-
luista tulisi tuottavia, innovatiivisia, käytettäviä ja 
tehokkaita. Voidaan odottaa, että kaikki merkittä-
vät julkiset ja yksityiset palvelut on digitalisoitu ja 
toteutettu ohjelmistoilla. Nämä palvelut synnyttä-
vät uutta merkittävää ohjelmistojen vientiä, jossa 
Suomi toimii pioneerina.

IV. Operatiivisen toiminnan kehitys ja ylläpito 
(esim. Telia, Apotti, CGI)
Luokan IV yritykset vastaavat kustannustehok-
kaista ohjelmistojen, tietojärjestelmien ja IT- 
infrastruktuurin kehitys- ja ylläpitopalveluista. Sen 
vuoksi näillä yrityksillä on tärkeä vaikutus ohjelmis-
tokehityksen tuottavuuteen ja laatuun. Tällaisten 
yritysten kehityksen ja ylläpidon tulisi toimia sau-
mattomasti ja DevOps-tyyppisesti asiakkaan liike-
toiminnan kanssa. Tavoitteena tulisi olla mahdolli-

simman automaattiset menetelmät ohjelmistojen 
ja tietojärjestelmien kehitykseen ja ylläpitoon.

3.1.2 Ohjelmistojen suurimmat ongelmat 
tulevaisuudessa
Ongelmista useimmat asiantuntijat nostivat esi-
in jatkuvan pulan osaavasta työvoimasta. Tämä 
pula ei kuitenkaan ratkea pelkästään lisäämällä 
ja suuntaamalla koulutusta. Lisäksi tarvitaan 
merkittävää ohjelmistotuotannon tehokkuuden 
ja tuottavuuden parantamista. Tässä tutkimus on 
avainroolissa. Tämän lisäksi eräs haastateltava 
mainitsi ratkaisuna myös kansainvälisen osaamis-
en hyödyntämisen, ja yliopistoissa ohjelmisto-
alaa opiskelleiden ulkomaalaisten pitämisen 
suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän 
palveluksessa. Nykykäytännössä oletuksena on  
valmistuneen pikainen poistaminen Suomesta, jos 
valmistunut ei välittömästi löydä töitä.

Omaksuttuihin toimintatapoihin liittyy myös 
merkittäviä haasteita. Perinteisillä teollisuuden- 
aloilla on vakiintuneet toimintatavat, jotka eivät 
ota huomioon ohjelmistoja innovaatioiden ja 
lisäarvon lähteenä. Potentiaalit saatetaan ym-
märtää väärin. Keskitytään uuden kehittämisessä 
esimerkiksi tekoälyyn sen sijaan, että rakennettai-
siin perusjärjestelmät ja -ohjelmistot laadukkaik-
si, tehokkaiksi ja käytettäviksi lisäarvon lähteik-
si. Myös johtamisessa saattaa olla ongelmia. 
Ohjelmistojen ja ohjelmistotyön määrää ja merk-
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itystä ei useinkaan tunneta kunnolla ohjelmistoa-
lan ulkopuolella, eikä niitä siten tunnusteta stra-
tegiseksi osaksi liiketoimintaa sekä tuotteiden ja 
palveluiden kehitystä.

Suurin osa suomalaisista ohjelmistoyrityksistä te-
kee työtä tilauksesta tuotteiden sijaan. Ymmärrys 
ja mahdollisuudet synnyttää skaalautuvia liike- 
toimintamalleja ohjelmistointensiivisille palvelu-
ille voivat olla rajallisia. Pääomasta, rahoituksesta 
ja riskinottohalusta voi olla puutetta. Lisäksi eri- 
tyisesti julkisen sektorin toimintamalli, jossa tilaa-
ja omistaa täysin tehdyn työn IPR:t, voi vaikeuttaa  
tuotepohjaiseen liiketoimintaan siirtymistä.

Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä ei tun-
nista ohjelmistoja itsenäisenä tutkimusalueena, 
mistä on seurauksena alan tutkimuksen supistu-
minen yliopistoissa. Tämä on ollut merkittävä on-
gelma alan tutkimuksessa ja koulutuksessa viime 
vuosina. Esimerkkinä voidaan tarkastella vaikkapa 
entistä Tampereen teknillistä yliopistoa: huippu-
vuosina siellä työskenteli kuusi ohjelmistoteknii-
kan täyttä professoria, nyt yksi täysi ja yksi apu-
laisprofessori.

3.1.3 Ohjelmistojen tuonti- ja vientinäkymät

Suomi lienee nyt ohjelmistojen nettotuoja, joh-
tuen globaaleista palveluista (esim. Google, 
käyttöjärjestelmät), joiden infrastruktuuri on va-
kiintunut. Omat markkinaraot ovat kuitenkin löy-
dettävissä esimerkiksi peleissä, IoT:ssa, sulautetuis-

sa järjestelmissä ja pilvipohjaisissa järjestelmissä.  
Kilpailuetua ei voi kuitenkaan syntyä pelkästään 
soveltamalla ulkomaisia valmisohjelmistoja esi-
merkiksi teollisuuden robotiikassa tai terveystek-
nologiassa. Tarvitaan kykyä tutkia, arvioida, ver-
tailla ja parantaa ohjelmistojen sisäisiä teknisiä 
ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Lisäksi huolta herättää 
se, että ohjelmistoalan startupit myydään yleen-
sä jo kasvuvaiheessa ulkomaille. Onko käynnissä 
suomalaisen talouskasvun ja osaajien halpamyyn-
ti ulkomaille?

3.2 Ohjelmistojen positio ja nykytila 

Suomessa

3.2.1 Vahvuudet liiketoiminnassa
Eräs haastateltava luonnehti kansainvälisesti me-
nestyviä ohjelmistoliiketoiminta-alueita yksittäi-
siksi ja pistemäisiksi. Vahvoina aloina mainittiin 
esimerkiksi tietoliikenneohjelmistot, tietoturvaoh-
jelmistot, pelit ja viihde sekä älykkäät lukot. Teolli-
nen internet sisältää paljon potentiaalia, erityisesti 
ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta mekaanis-
ten tuoteinnovaatioiden pohjalta. Nykyisten vah-
vuuksien säilyttäminen tulevaisuudessa vaatii ak-
tiivista ponnistelua. Myös uusien keihäänkärkien 
löytäminen on tärkeää. Startup-kulttuuri on tär-
keässä roolissa siinä, mutta yhden onnistumisen 
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saamiseksi tarvitaan kuitenkin luultavasti satoja 
epäonnistumisia.

3.2.2 Tutkimuksen vahvuudet
Haastateltavien mukaan, tutkimus- ja koulutus-
järjestelmä on luonut ohjelmistokehitykseen 
strukturoitua ammattimaisuutta. Integroidut mallit 
tuotannolle ovat olemassa, esimerkiksi ketterissä 
menetelmissä ja DevOpsissa. Suomalaiset 
yliopistot ovat olleet viime vuosina vahvasti esillä 
mm. kansainvälisissä konferensseissa empiirisessä 
ohjelmistotuotannossa, jossa pyritään esimer-
kiksi parantamaan tuottavuutta, laatua tai 
innovatiivisuutta käytännön ympäristöissä. Lisäksi 
suomalainen tutkimus on ollut varsin näkyvää 
kokeellisessa ohjelmistojen kehittämisessä eli 
eksperimentoinnissa ja sitä tukevan kulttuurin 
edistämisessä.   Tällaisessa lähestymistavassa 
pyritään luomaan uusia ennen kokemattomia 
ratkaisuja, jotka ohjelmistot mahdollistavat. 
Kokeellisuutta tarvitaan vahvemmin ja laajemmin 
myös käytännön tuote- ja palvelukehityksessä. 
Tutkimus, jossa kehitetään uusia menetelmiä 
ohjelmistotuotannon tehostamiseksi, kärsii 
kuitenkin rahoituksen puutteesta.

3.2.3 Vahvuudet julkisella sektorilla
Myös julkisen sektorin ohjelmistoissa nähtiin vah-
vuuksia, esimerkiksi Suomen verotuksen palvelut 
ja hallinnon digitalisaatio ovat laadukkaita. Lisäksi 
julkiset investoinnit voivat auttaa kansainvälisessä 

kilpailussa myös muilla alueilla. Julkinen sektori 
vaatii kuitenkin usein kaikki oikeudet sisältöön it-
selleen. Tästä seuraa, että palveluiden tuotannos-
sa ei synny uudelleenkäytettäviä tuoteaihioita, joi-
ta voisi myydä muuallekin.

3.2.4 Vahvat ekosysteemit ja yhteistoiminta
Ohjelmistoekosysteemeistä mainittiin muuta-
ma vahva esimerkki. Netvisorin (Visma) ja Pro- 
countorin taloushallinto on merkittävä PK-yritys-
ten ekosysteemi, jossa ohjelmistot korvaavat mer-
kittävän ja kasvavan määrän manuaalista työtä. 
Myös pankkisektori on ollut merkittävä ohjelmis-
toihin liittyvä ekosysteemi, jota nyt kuitenkin uh-
kaa kansainvälinen kilpailu erityisesti EU-tasolta. 
Teollinen internet on mahdollisuus, mutta se edel-
lyttää yhteistyötä ja yhteenliittymiä. Suomalaiset 
resurssit eivät ole verrattavissa yhdysvaltalaisten 
suuryritysten resursseihin ohjelmistotuotteiden ja 
palvelujen tuottamisessa eri toimialoille esim. ter-
veydenhuoltoon. Kotimaisen kilpailukyvyn paran-
tamiseksi tarvittaisiin enemmän yritysten välistä 
yhteistyötä osaamisalueiden löytämiseksi ja mm. 
avoimen lähdekoodin komponenttien innovatiivis-
ta soveltamista ja tuottamista. Myös tietoturvassa 
ja sulautettujen järjestelmien ohjelmistoissa Suo-
mi on lähtökohdiltaan hyvässä asemassa.

3.2.5 Kehityskohde: johtaminen ja 
ohjelmistoalan myyttien murtaminen
Teollisuusyrityksissä yritysjohdon tausta on usein 
laitteissa ja valmistuksessa. Tällöin ohjelmistoi-
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hin on saatettu perinteisesti suhtautua ikään 
kuin pakollisena komponenttina, jotta tuote 
saataisiin toimivaksi. Nykyisin yhä tärkeämpänä 
tai tärkeimpänä lisäarvon tuottajana ohjelmis-
tojen pitäisi kuitenkin olla keskiössä ja tuote- 
suunnittelun lähtökohtana. Yritysjohtoon tarvi-
taan lisää ohjelmisto-osaamista ja kiireellisenä 
kehityskohteena tulisi olla ohjelmistoihin liittyvien 
myyttien murtamisen viestinnän ja markkinoinnin 
käynnistys. Suomessa esimerkiksi Linda Liukas on 
hyvä esimerkki ohjelmointiin liittyvien myyttien 
murtamisesta, jollaisia tarvitaan enemmän. Myös 
tutkimuspuolella ohjelmistotuotannon moni- 
alaisuus on huomioitava. Olisi suunnattava katse 
myös ulkomaille ja haettava oppeja ohjelmisto- 
alan tutkimuksen monialaisuuden ja liiketoimin-
nan rinnakkaiselosta.

3.2.6 Ongelma: osaajapula ja kasvu
Osaajapula mainittiin toistuvasti ohjelmistoihin 
liittyvänä suurimpana ongelmana. Lisäksi ohjel-
misto-osaajien pula läpäisee koko teollisuuden, 
ei vain ohjelmistoyrityksiä. Myös yritysten nopea 
kasvu luo uudenlaisia paineita yrityskulttuurille, 
kun kriittinen koko saavutetaan. Itseorganisoitu-
vuus riittää alkuvaiheessa, mutta tietyssä kasvu-
vaiheessa huomio täytyy kiinnittää johtamiseen ja 
menetelmiin, joilla hallitaan tuottavuutta ja laatua. 
Useat yrityksen käyttävät paljon aikaa ja resurs-
seja uusien analytiikkatyökalujen ja automaation 
käyttöönottoon ja kokeiluun. Tätä voisi olla mah-
dollista tehdä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 
Aiemmin jo mainittiin osaajapulan yhdeksi ratkai-

suksi kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen ja 
erityisesti joustavat käytännöt suomalaisissa yli-
opistoissa opiskelleiden pitämiseksi maassa.

3.2.7 Tutkimustarpeet 
ohjelmistotuotannossa
Haastateltavien mainitsemat tutkimustarpeet oli-
vat hyvin tuotanto-orientoituneita. Tällaisia olivat 
esimerkiksi ohjelmistojen tuotantoautomaation 
kehittäminen. Haastateltavan mukaan ohjelmis-
toihin liittyvät välineet, työkalut ja automatisoita-
vat prosessit ovat tärkeitä tutkimus- ja kehittä- 
miskohteita. Tällaisen tutkimuksen tulisi tähdätä 
tuottavuuden ja innovatiivisuuden parantamiseen. 
Toinen mainittu keskeinen alue oli kokeellisuus 
ja sen mahdollistaminen menetelmien, työkalu-
jen ja automaation avulla. Myös palvelumuotoilu, 
käyttäjälähtöisyys ja ohjelmistokehykset (software 
frameworks) saivat mainintoja.

3.2.8 Koulutus, työllistyminen, jatkuva 
oppiminen
Luonnollisesti akuutti osaajapula ilmeni myös 
vahvoina koulutukseen liittyvinä tarpeina. Koulu-
tuspolitiikkaa pidettiin yleisesti lyhytjänteisenä ja 
huonosti alan tarpeita täyttävänä. Muita mainittu-
ja asioita olivat esimerkiksi tehtäväkierron paran-
taminen osaamisen vanhenemisen estämiseksi 
sekä täydennys- ja muuntokoulutus, joilla luodaan 
polkuja uusiin tehtäviin. Myös nuorempien opis-
kelijoiden osaamisen tunnistamista, tukemista ja 
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sparraamista kohti tutkintoa, työpaikkaa tai omaa 
yritystä pidettiin tarpeellisena.

3.2.9 Näkemykset tutkimuksen ja 
kehityksen rahoituksesta
Yleisesti Suomen innovaatiopolitiikkaa pidettiin 
ongelmallisena. Haastateltava totesi esimerkik-
si Business Finlandin rahoituksen vääristyneeksi, 
koska se perustuu pelkästään radikaaleihin inno-
vaatioihin. Nämä eivät ole kuitenkaan mahdollisia 
ilman tuottavaa ohjelmistokehitystä. Yritysvetoisia 
hankkeita pidettiin myös lyhytjänteisinä, ja niissä 
sitoutuminen useiden vuosien kehitykseen on vai-
keaa. Yksi haastateltava piti myös Suomen Akate-
mian linjaa ongelmallisena, koska omaa rahoitus-
luokkaa ohjelmistoille ei ole.

Haastateltavan mukaan panostus ohjelmistoi-
hin pitäisi nostaa keskiöön. Ohjelmistotutkimus 
hyödyttäisi laajasti koko Suomen teollisuutta. Yk-
sittäisten teknologiainnovaatioiden tukeminen 
auttaa korkeintaan yksittäisiä yrityksiä eikä koko-
naisia toimialoja. Julkisen tutkimusrahoituksen 
romahdus on johtanut ohjelmistotutkimuksen 
määrän vähenemiseen Suomessa. Haastatellun 
johtajan mukaan ohjelmistotutkimuksen rahoitus 
pitäisi nelinkertaistaa nykyisestä.

Toisen haastatellun mukaan alan tutkimus- ja ke-
hitystoiminta on vähentynyt katastrofaalisesti. 
Hänen mukaansa tällä voi olla haitallisia vaikutuk-
sia. Samalla kun ohjelmistot tarjoavat merkittävän 
kehitysloikan kaikessa teollisuudessa, hallitsemat-

tomalla ja osaamattomalla ohjelmistotuotannon 
johtamisella voidaan hyvinkin nopeasti menet- 
tää markkina-asema. Haastateltavan mukaan 
ohjelmistoala pitäisi nähdä kansallisena strate-
gisena mahdollisuutena, korkean jalostusasteen 
toimialana, joka vaatii korkeatasoista osaamista. 
Hänen mukaansa teollisuusyritykset itse asiassa 
kätkevät ohjelmistotuotannon merkityksen digi- 
talisaatio-hypesanalla, eikä tarvittavan muutok-
sen suuruutta siten nähdä – eikä varsinkaan osata 
johtaa.
 
3.2.10 Tarvittavat hallinnolliset ja 
lainsäädännölliset toimenpiteet
Osaajapulan kipeys ilmeni myös vastauksissa, 
kun kysyimme tarvittavia hallinnollisia ja lainsää-
dännöllisiä toimenpiteitä. Yleisesti esitettiin tarve 
lisätä ohjelmistotuotannon perusopetusta yliopis-
toissa ja muissa oppilaitoksissa. Lisäksi eri kou-
lutusmuotojen yhteensovittaminen ja koulutuk-
sellisten umpikujien eliminointi olisi tarpeellista 
(esim. Defa, Hive, Avoin yliopisto). Tavoitteeksi olisi 
myös otettava ohjelmistotietoisuuden kasvattami-
nen ”leikkikoulusta yliopiston sisäänottoon”.  Mer-
kittävänä ongelmana nähtiin myös erityisesti lap-
sia kouluttavien opettajien puutteet osaamisessa 
tai asenteissa ohjelmistoihin.  

Erikseen mainittiin vielä uuden vaiheen yritysten 
tukemisen tarve, jota esim. Business Finlandin voi-
si toteuttaa.
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Kuten edellisessä luvussa todettiin, ohjelmisto-
ala ei ole yksi homogeeninen kokonaisuus. Oh-

jelmistot ovat läsnä kaikkialla yhteiskunnassa, ko-
deissa, liiketoiminnassa ja teollisuudessa. Niiden 
tehtävät ovat moninaisia, ja siten niiden kehityk-
sessä vaadittavat taidot ja kyvykkyydet vaihtelevat. 
Hallinnollisessa tietojenkäsittelyssä vaadittavat 
kyvykkyydet ovat erilaisia kuin autojen ohjelmisto-
jen laatimisessa. Tämän vuoksi esitämme toimen-
piteitä, jotka kohdistuvat joko a) ohjelmistoihin 
ja ohjelmistoalaan kokonaisuudessaan tai b) 
erikseen aiemmin esiteltyihin ohjelmistoliike-
toiminnan luokkiin.

Esittämämme toimenpiteet kohdistuvat ensisijai-
sesti tuottavuuden, laadun ja kasvun parantami-
seen. Tätä varten on laadittava kansallinen ohjel-
mistostrategia, ja tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa 
tulisi parantaa. Lisäksi esitämme yleistä ohjel-
mistostrategian mukaan luotavaa ohjelmistoalan 
kehitysohjelmaa, jossa paneuduttaisiin tuotta-
vuuteen ja laatuun, ohjelmisto-osaamisen levittä-
miseen sekä ketteryyden, käyttäjälähtöisyyden ja 
kokeilukulttuurin edistämiseen. Näiden yleisten 
toimenpiteiden lisäksi esitämme eriytyneempiä 
toimenpiteitä, jotka kohdistuvat edellisessä luvus-
sa esiteltyihin neljään ohjelmistoliiketoiminnan 
luokkaan erikseen.

4.1 Koko ohjelmistoalaan kohdistuvat 

toimenpiteet

Esitämme neljä toimenpidettä, jotka kohdistuvat 
yleisesti ohjelmistoihin ja niiden kehittämiseen:

1. Kansallisen ohjelmistostrategian luominen 
hallitustasolla.
Ohjelmistot läpäisevät kaikki yhteiskunnan akti-
viteetit ja onnistuminen niiden kehityksessä on 
välttämätön edellytys liiketoiminnalle. Tästä huo-
limatta ohjelmistoja ei ole Suomessa lähestytty 
strategisesta näkökulmasta. ICT-tutkimus ja -kehi-
tys ovat pääsääntöisesti tähdänneet radikaaleihin 
innovaatioihin erityisalueilla, kuten mobiiliteknii-
koissa ja tekoälyssä. Koko toiminnan infrastruk-
tuuri ja mahdollistaja, ohjelmistot, on unohdettu. 
On tullut aika ajatella ohjelmistoalaa strategisesti 
ja määritellä sen tutkimus-, kehitys- ja koulutus-
tarpeet, todennäköiset vahvuudet ja heikkoudet 
tulevaisuudessa sekä polku, jota pitkin ohjelmis-
toalaa kehitetään pitkäjänteisesti. Strategiatyön 
ensimmäisenä tehtävänä on tätä raporttia täs-
mällisemmän kuvan muodostaminen Suomen 
nykytilanteesta tieteellisiä menetelmiä käyttäen. 
Työhön liittyvät erityisesti laajempi aineistojen ke-
rääminen joko suoraan tai yhteistyökumppanei-
den avulla (esim. Ohjelmistoyrittäjät tai Tivia) sekä 
vertailu muihin maihin (esim. Ruotsi ja Saksa).
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2. Ohjelmistoasioiden kokoaminen yhden 
ministeriön alle.
Yhteiskunnan digitalisoitumisen ohjaaminen on 
hajautunut useiden valtionhallinnon yksiköiden 
alle ilman kokonaisvaltaista näkemystä. Esimer-
kiksi jo yksin kyberturvallisuuteen liittyvät asiat 
jakautuvat usean ministeriön ja hallinnonalan alle 
(mm. VM, SM, PLM, LVM), samoin ohjelmisto-osaa-
misen ja elinkeinotoiminnan osalta myös muille 
ministeriöille (OKM, TEM ja muut). Tavoitteena 
olisi Suomen yhteiskunnan kannalta keskeisen 
ohjelmistomurroksen ohjaaminen kokonaisval-
taisemmin yhden ministeriön kautta, tarvittaessa 
jopa erillisen ohjelmisto-/digitalisaatioministeriön 
kautta.

3. Tutkimus- ja koulutuspolitiikan pitkäjän-
teisyyden parantaminen
Digitaalisaation myötä suuri osa toiminnasta on 
koordinoitu ja ohjattu ohjelmistoilla. Mikä tahansa 
toiminnan muutos tarkoittaa siten myös ohjelmis-
ton muutosta ja ohjelmistokehitystä, tavalla tai 
toisella. Lisäksi digitaalisuus laajenee jatkuvasti 
yhtä uusille alueille. Tämän vuoksi arvioimme, että 
ohjelmistojen tarve on vakiintunutta ja jatkuvasti 
kasvavaa, mikä tarkoittaa myös jatkuvaa osaamis-
tarpeen kasvua. Tutkimus- ja koulutuspolitiikan 
tulisi siksi olla pitkäjänteistä ja perustua kyseiselle 
kasvuoletukselle. Lyhyillä työvoimakoulutuksilla ei 
pystytä tätä ongelmaa ratkaisemaan, vaan tarvi-
taan pitkäjänteisyyttä koulutuksessa ja myös tut-

kimusta, joka kohdistuu tuottavuuteen ja uusiin, 
parempiin menetelmiin ohjelmistokehityksessä.

4. Ohjelmistostrategian mukainen valtakun-
nallinen ohjelmistoalan kehitysohjelma
Ohjelmistostrategian laatimisen yhteydessä tu-
lisi välittömästi käynnistää tuottavuuteen, osaa-
miseen ja kokeilukulttuuriin keskittyvä ohjelmis-
toalan kehitysohjelma, joka voisi kohdistua eri 
yhteiskunnan tasoihin, kuten liiketoimintaan, jul-
kiseen sektoriin ja kansalaisiin. Strategian mukai-
sessa kehitysohjelmassa voisi olla esimerkiksi kol-
me linjaa:

a. Ohjelmistotuotannon tuottavuuden ja laa-
dun kehittäminen 

Tuottavuuden ja laadun kehittämisellä pyrittäisiin 
ratkaisemaan osaajapulaa ja parantamaan alan 
kansainvälistä kilpailukykyä. Tähän tarvitaan tut-
kimus- ja innovaatio-ohjelma, joka pitää sisällään 
sekä pitkäjänteistä tutkimusta että lyhyemmän ai-
kavälin yrityskehitystä.

b. Ohjelmisto-osaamisen levittäminen koko yh-
teiskuntaan

Tämä linja kohdistuisi sekä PK-yrityksiin, julkiseen 
sektoriin että kansalaisiin. Tavoitteena olisi levit-
tää ymmärrystä ohjelmistoista, niiden mahdolli-
suuksista ja merkityksestä toiminnan menestyk-
sessä. Tärkein keino on eri aloille suunniteltujen 
koulutusohjelmien rakentaminen.
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c. Ketteryyden, käyttäjälähtöisyyden ja kokeilu- 
kulttuurin edistäminen digitaalisuuden ra-
kentamisessa. 

Erityisesti nykyaikaisissa verkkoympäristöissä oh-
jelmistot ovat jatkuvasti kehitettäviä ja ylläpidettä-
viä. Ohjelmistot mahdollistavat myös aivan uuden-
laisia ratkaisuja, joiden systeemiset vaikutukset ja 
hyödyt ovat edeltä käsin epäselviä. Tämän vuoksi 
digitaalisuuden rakentamiseen tarvitaan ketteriä, 
käyttäjälähtöisiä ja kokeilullisia lähestymistapoja. 
Tällaisen kokeilukulttuurin synnyttämiseen tarvi-
taan systemaattista tutkimusta, yrityskehitystä ja 
koulutusta.

4.2 Eri ohjelmistoliiketoiminnan 

luokkiin kohdistuvat toimenpiteet

Yllä esitettyjen yleisten toimenpiteiden lisäksi 
esitämme erillisiä toimenpiteitä edellä esiteltyi-
hin ohjelmistoliiketoiminnan luokkiin. Nämä toi-
menpiteet kohdistuvat luokkien omiin ja erityisiin 
tarpeisiin, mutta osanotto toimenpiteisiin ei voi 
rajautua suoraan yrityksen tai liiketoiminnan mu-
kaan. Nämä neljä luokkaa ovat vain suunnittelua 
ja ajattelua helpottavia abstraktioita, ja yhdessä 
toimijassa voi samaan aikaan olla usean luokan 
piirteitä. Siten sama toimija voi osallistua useam-
man luokan toimenpiteisiin.

I. Skaalautuvat ohjelmistovientituotteet 
(esim. Supercell, F-Secure, M-Files)

a. Mekanismien luominen skaalautuvan ohjel-
mistoliiketoiminnan strategiseen omistajuu-
teen Suomessa

Skaalautuva suomalainen ohjelmistoliiketoiminta 
myydään tyypillisesti hyvin varhaisessa vaiheessa 
ulkomaiseen omistukseen. Tämä ei useinkaan ole 
optimaalista Suomen menestykselle.

b. Beyond coding -koulutus ja -tutkimus, hanke-
kokonaisuus tuotteenhallintaan, ohjelmisto-
liiketoimintaan ja alustatalouteen

Luodaan valtakunnallinen hankekokonaisuus 
skaalautuvaan ohjelmistoliiketoimintaan. Tämä 
voi pitää sisällään esimerkiksi yliopistojen yhteis-
työssä toteuttaman valtakunnallisen Software  
Business MBA-koulutuksen.

II. Oman toimialansa veturit ja huippuosaajat 
(sis. kaikki teollisuudenalat, esim. Kone, Valmet, 
Nokia, Bittium)

a. Muiden kuin perinteisten ohjelmistoyritysten 
ohjelmistotuotannon menetelmien, kulttuu-
rin ja osaamisen systemaattisen kehittämi-
sen tutkimus- ja kehitysohjelma

Perinteiset teollisuusyritykset ovat huippuosaajia 
tavanomaisten tuotteidensa kehityksessä ja val-
mistuksessa. Sen sijaan ohjelmistokehitys saattaa 
olla epävarmaa ja ulkoistettu toisten tehtäväksi. 
Kun uusi lisäarvo tuotetaan valtaosin ohjelmis-
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toilla, syntyy suuri tarve hallita myös ohjelmistoja 
täysin itse. Tämä tutkimus- ja kehitysohjelma kes-
kittyy erityisesti tuottavan ja laadukkaan ohjelmis-
tokehityksen synnyttämiseen valmistavan teolli-
suuden yrityksiin.

b. Ohjelmistotuotannon kouluttaminen myös 
ohjelmistokoulutuksen ulkopuolella

Digitalisaation myötä kaikilla teollisuudenaloilla 
on tarve hallita ja ymmärtää ohjelmistokehitys-
tä. Tämän edistämiseksi tulisi edistää ohjelmisto-
tuotannon koulutusta myös muilla kuin ICT-aloilla.

c. Hanke uusien tekniikoiden ja menetelmien 
(esim. IoT, AI, …) integroimiseksi osaksi ohjel-
mistointensiivisiä tuotteita ja palveluita

Suuri osa meneillään olevasta tekoäly- ja data 
science -tutkimuksesta on luonteeltaan perustut-
kimusta. Jotta uusien tekniikoiden ja menetelmien 
sovellukset saataisiin laajaan käyttöön ja integroi-
duiksi tuotteisiin ja palveluihin, tarvitaan sovelta-
miseen myös ohjelmistotuotannon näkökulma, 
jotta saataisiin esimerkiksi käytettävyys, toimin-
tavarmuus, turvallisuus, tuottavuus ja ylläpidettä-
vyys riittävälle tasolle.

III. Korkeatasoisten digitaalisten palveluiden 
tuotanto (esim. Reaktor, Gofore, Solita, Vincit, 
Kela, Verohallinto, Väestörekisterikeskus, OP)

a. Beyond coding -koulutus ja -tutkimus, hanke-
kokonaisuus tuotteenhallintaan, ohjelmisto-
liiketoimintaan ja alustatalouteen (esim. val-
takunnallinen Software Business MBA)

Yllä esiteltyä Beyond coding -hankekokonaisuutta 
voidaan soveltaa myös korkeatasoisten digitaalis-
ten palveluiden tuotantoon.

b. Panostetaan käyttäjälähtöisyyden ja palvelu-
muotoilun koulutukseen ja valvontaan. 

Käyttäjälähtöisyyden ja palvelumuotoilun merki-
tystä korostettiin haastatteluissa. Koulutukseen 
on panostettava, ja lisäksi asiaa voisi edistää esi-
merkiksi luomalla digitalisoinnin käytettävyysasi-
amiehen tehtävän kuluttaja-asiamiehen alaisuu-
teen.

c. Kehitetään julkisen hallinnon kyvykkyyttä 
hankkia järjestelmiä, esim. kotimaisilta yh-
teistyöverkostoilta yhden toimittajan sijaan

Suomalaiset PK-ohjelmistoyritykset ovat inno-
vatiivisia ja kasvuhaluisia. Julkinen hallinto voisi 
edesauttaa niiden kasvua kehittämällä omaa ky-
vykkyyttään ja toimintamallejaan, jotka voisivat 
mahdollistaa järjestelmähankinnat yhteistyöver-
kostoilta suurten ja jo vakiintuneiden järjestel-
mätoimittajien sijaan. Tässä voisi noudattaa ns. 
allianssimallia.

d. Edistetään lainsäädäntöä ja käytäntöjä, jot-
ka tukevat julkiselle sektorille rakennettujen 
palveluiden uudelleenkäyttöä muissa kon-



29

Ohjelmistot Suomessa 2019–2029

teksteissa
Suomalaiset ohjelmistoyritykset voisivat pitää it-
sellään oikeudet julkishallinnolle kehittämiensä 
järjestelmien ratkaisuihin ja ominaisuuksiin. Tämä 
voisi mahdollistaa skaalattavan tuotepohjaisen lii-
ketoiminnan sopivissa konteksteissa.

e. Luodaan ohjelma tuottavuuden parantami-
seksi digitaalisten palveluiden tuotannossa 
ja käytössä

Työvoima- ja osaamispula mainittiin toistuvasti 
kipeimpänä ongelmana suorittamissamme haas-
tatteluissa. Koska ohjelmistojen tarve kasvaa jat-
kuvasti, emme näe, että tätä ongelmaan ratkais-
taisiin pelkästään koulutusta lisäämällä. Tarvitaan 
myös merkittävä tuottavuuden parannus ja paras 
tapa päästä tähän olisi luoda tutkimus- ja kehitys-
ohjelma, joka vastaa tähän haasteeseen.

I. Operatiivisen toiminnan kehitys ja ylläpito 
(esim. Telia, Apotti, CGI)

a. Tehdään kartoitus strategisista kansallisista 
ohjelmistoalustoista ja pilvipalveluista ja lin-
jaukset niiden omistajuudelle ja kehitykselle

Sen sijaan että suunnittelematta käytettäisiin 
amerikkalaisia ohjelmistoalustoja ja pilvipalvelui-
ta, olisi parasta tehdä tietoinen ja strateginen kar-
toitus ja suunnitelma alustojen ja pilvipalveluiden 
hyödyntämiseksi. Kartoitus ottaisi kantaa siihen, 
mitkä palvelut voivat olla amerikkalaisia, mitkä eu-
rooppalaisia ja mitkä kansallisia. Tällainen kartoi-

tus saattaisi myös mahdollistaa uusien kansallis-
ten alustojen syntymisen.

b. Tuetaan EU:n linjauksia tietoturvan ja yksityi-
syyden kehityksessä globaalisti

Vältetään ylilyöntejä kaikkiin suuntiin ja pidetään 
Suomi houkuttelevana paikkana investoida IT-pal-
veluihin.

c. Täydennys- ja jatkokoulutusohjelmat laadun 
ja tuottavuuden parantamiseksi operatiivi-
sen IT-toiminnan tehtävissä

Myös operatiivisessa IT-toiminnassa tarvitaan 
tuottavuutta ja laatua.



5
Kiteytys ja loppusanat
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Aloitimme raportin toteamalla, että digitalisaa-
tion myötä kaikki liiketoiminta muuttuu 

ainakin osittain ohjelmistoliiketoiminnaksi. 
Pääosa uusista innovaatioista ja lisäarvosta toteu-
tetaan ohjelmistoilla, ja myös alustatalous toimii 
täysin niiden varassa. Kun liiketoiminta digitali-
soituu, liiketoiminnan muutoksetkin toteutetaan 
ohjelmistojen avulla. Lisäksi useimmat uudet 
markkinat avataan, toteutetaan ja kiihdytetään 
ohjelmistoilla.

Selvitimme keskeisiä ohjelmistoalaan liittyviä tee-
moja ja niiden tilannetta Suomessa tällä hetkellä, 
ja haastattelimme kymmentä yritysjohtajaa. Lisäk-
si tähän selvitystyöhön osallistui kahdeksan suo-
malaista ohjelmistotuotannon professoria.

Totesimme, että kyky rakentaa ja hyödyntää 
ohjelmistoja on keskeistä lähes kaikessa liike-
toiminnan menestyksessä. Ohjelmistoihin liitty-
vät tarpeet, kehitys- ja tutkimuskohteet ovat kui-
tenkin hyvin erilaisia eri tyyppisessä toiminnassa. 
Ajattelua helpottaaksemme päädyimme jakoon, 
jossa toimijat luokitellaan neljään eri luokkaan 
suhteessa ohjelmistoihin.

I. Skaalautuvat ohjelmistovientituotteet
II. Toimialan veturit ja huippuosaajat, sisältäen 

kaikki teollisuudenalat
III. Korkeatasoisten digitaalisten palveluiden tuo-

tanto
IV. Operatiivisen toiminnan kehitys ja ylläpito

Ohjelmistojen tehtävät ovat moninaiset ja siten 
niiden kehityksessä vaadittavat taidot ja kyvyk-
kyydet vaihtelevat. Esimerkiksi hallinnollisessa 
tietojenkäsittelyssä vaadittavat kyvykkyydet ovat 
erilaisia kuin autojen ohjelmistojen laatimisessa. 
Esitimme siksi toimenpiteitä, jotka a) kohdistuvat 
ohjelmistoihin ja ohjelmistoalaan kokonaisuu-
dessaan ja b) kohdistuvat erikseen aiemmin 
esiteltyihin ohjelmistoliiketoiminnan luokkiin.
Keskeistä toimenpiteissämme on suomalai- 
sen ohjelmistotalouden tuottavuuden, laadun ja 
kasvun parantaminen.

Esitimme kansallisen ohjelmistostrategian laa-
timista, tutkimus- ja koulutuspolitiikan paran-
tamista ja julkisen hallinnon uudelleenorga- 
nisointia digitaalisuuden näkökulmasta. Lisäk-
si esitimme yleistä ohjelmistostrategian mu-
kaan luotavaa ohjelmistoalan kehitysohjel-
maa, jossa paneuduttaisiin tuottavuuteen ja 
laatuun, ohjelmisto-osaamisen levittämiseen sekä 
ketteryyden, käyttäjälähtöisyyden ja kokeilukult-
tuurin edistämiseen. Näiden yleisten toimenpit-
eiden lisäksi esitimme eriytyneempiä toimenpit-
eitä, jotka kohdistuvat yllä mainittuihin neljään 
ohjelmistoliiketoiminnan luokkaan erikseen.
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