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Ohjelmistoyrityskartoitus 2007:

Ohjelmistoyritykset pyrkivät ulkomaille, kasvu jatkuu nykyistä
maltillisempana
Suomalaisen ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2006 kasvoi 13,1 % (9,2 % vuonna 2005) ja
oli 1,41 miljardia euroa. Kotimaan liikevaihto kasvoi 15,3 % ja oli 894 M€. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi
9,8 % ja oli 514 M€. Yritysten kannattavuus oli 5,6 % ( 2,8 %). Alan odotetaan kasvavan edelleen kuluvana
vuonna, mutta kasvuvauhti hidastunee.
Palveluorganisaation kehittäminen ja pyrkimys kansainvälistyä olivat merkittävimmät yritysten toiminnan
kehittämisen osa-alueet. Yritykset hakevat rahoitusta ensisijassa kansainvälistymisen vauhdittamista
varten. Tuotekehityspanostukset ovat edelleen laskusuunnassa. Ala työllisti 13 000 ammattilaista (12 340),
henkilöstömäärä kasvoi reilut 5%.
- Suomeen tarvitaan lisää kasvuhakuisia ohjelmistoyrityksiä, ja kansainvälisille markkinoille
meneminen on kasvun edellytys. Julkisten yrityspalveluiden tulisi avittaa yritysten
kansainvälistymistä nykyistä enemmän. Yksityistä pääomasijoittamista on kannustettava
verohelpotuksin. Yrityksen kasvulla ja yksityisen pääomasijoittajan mukanaololla on vahva
keskinäinen korrelaatio, sanoo Teknologiateollisuuden viestintäjohtaja Tarja Virmala.
- Toimiala on kypsynyt ja vahvistunut – ala on kilpailukykyisempi kuin ehkä koskaan aikaisemmin.
Sen kehittämiseen on silti edelleen panostettava, koska nykyiset kasvuluvut eivät ole riittävän
suuria. Ohjelmistoyrittäjyyden edellytysten parantaminen, todellisten kasvuyritysten tukeminen sekä
työvoiman saatavuus ovat entistä tärkeämpiä keinoja tähän, professori Jyrki Kontio Teknillisestä
korkeakoulusta sanoo.
Suomalaisen ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli muuta maailmaa nopeampaa.
Euroopan ohjelmistotuotemarkkinan koko oli 76 miljardia vuonna 2006 ja se kasvoi edellisvuodesta
6,6 %. Maailmanlaajuinen ohjelmistotuotemarkkina oli 207 miljardia, ja se kasvoi edellisvuodesta
7,4 %. Alan odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2007, mutta kasvuvauhti todennäköisesti
hidastuu. Toimialan suurimpien yritysten kansainvälinen liikevaihto on vahvassa kasvussa.
- Ohjelmistoliiketoiminnassa on hyviä kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Esimerkiksi uudet
Internet-pohjaiset myynti- ja jakelumallit sopivat erityisesti pienille, kansainvälistä toimintaansa
aloittaville yrityksille. Tekes voi tarjota nykyään julkista rahoitusta myös kasvuun ja
kansainvälistymiseen liittyviin taustaselvityksiin. Vahvemman kasvun kiihdyttäminen vaatii kuitenkin
usein rahoituksen varmistamista myös pääomasijoittajilta, sanoo Tekesin toimialajohtaja Risto
Setälä.
Ohjelmistoyritysten kannattavuus (tulos/kokonaisliikevaihto) parani 5,6 prosenttiin (2,8 %). Reilulla
viidenneksellä vastanneista yrityksistä kannattavuus oli yli 15 prosenttia.
Kriittiset menestystekijät
Ohjelmistotuotealasta on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt kasvava klusteri, jonka
tavoitteena on olla Suomen talouden uusi tukijalka kymmenen vuoden sisällä. Kasvun jatkuminen
edellyttää kuitenkin panostusta osaamiseen, rahoituksen saatavuuteen ja sijoittamisen
kannustavuuteen sekä myös kansainvälisen riskirahan saamista Suomeen.
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Tutkimuksen mukaan tärkeimmät kehittämiskohteet ovat seuraavat:
o
o
o
o

Yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä on tuettava edelleen.
Yksityistä pääomasijoittamista ohjelmistoalan yrityksiin on kannustettava.
Alan kasvuyritysten tunnistamiseen ja tukemiseen on panostettava, jotta voimakkaan kasvun
esteet voidaan poistaa.
Alan osaavan työvoiman saatavuus turvattava kasvun mahdollistamiseksi.

Tutkimus tehtiin kymmenennen kerran
Ohjelmistoyrityskartoitus tehtiin nyt kymmenennen kerran. Tutkimuksen teki Teknillisen
korkeakoulun ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa.
Tutkimuksen yhteistyökumppaneita olivat Teknologiateollisuus ry, Tekes, ICT Turku, Culminatum
Ltd Oy / Jokapaikan tietotekniikka –osaamiskeskus, Ohjelmistoyrittäjät ry, KTM, ETLA ja
Tilastokeskus.
Ohjelmistotuoteliiketoiminta on liiketoimintaa, joka perustuu omien ohjelmistotuotteiden myyntiin
lisensseinä tai palveluina sekä kiinteästi näihin ohjelmistoihin liittyviin muihin palveluihin.
Kyselyyn vastasi 287 ohjelmistotuoteliiketoimintaa harjoittavaa yritystä. Tutkimuksessa analysoitu
yritysjoukko muodostaa arviolta yli 77 % koko toimialan liikevaihdosta ja yli 84 % kansainvälisestä
liiketoiminnasta.
Arvion mukaan omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli Suomessa vuoden 2006
lopussa noin 1000.
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Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien
jalostus sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 75 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa
60 % Suomen koko viennistä. Tuotteista yli 70 % menee globaaleille markkinoille. Ala työllistää suoraan 263 000 henkilöä, joista
jokaisen välillinen työllisyysvaikutus on vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Teknologiateollisuus ry:n 1 400 jäsenyritystä edustavat
lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.
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