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Kymenlaakson ICT-alan 
toimialakartoitustulokset 

ICT-alan toimialakartoituksessa haastateltiin kymenlaaksolaisia alan yrityksiä keskittyen erityisesti ohjelmistoyrityk-

siin. Tavoitteena oli kartoittaa yritysten tilannetta, tulevaisuusnäkymiä sekä osaamis- ja rekrytointitarpeita ja -haas-

teita. Haastatteluja suoritettiin maaliskuun 2021 aikana yhteensä 18 yrityksessä. Haastattelijoina toimi Kymenlaak-

son alueen oppilaitosten edustajia sekä TE-toimiston asiantuntijoita. 

Yleistä alasta 

Tässä toimialakartoituksessa ICT-alaan lasketaan kuuluvaksi Tilastokeskuksen toimialaluokituksista seuraavat 

alat: C26 tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus, J61 televiestintä, J62 Ohjelmistot, kon-

sultointi ja siihen liittyvä toiminta sekä J63 Tietopalvelutoiminta. Samanlainen luokitus on ollut käytössä muun mu-

assa ICT-alan edunvalvoja FiComin selvityksessä. Haastattelemistamme yrityksistä suurin osa toimii ohjelmisto-

alalla. 

ICT-sektori on Suomelle merkittävä toimiala, tuoreimpien lukujen mukaan se työllistää reilusti yli 100 000 suo-

malaista. Määrä on kasvanut viime vuosina paljon. Erityisesti kasvussa on ohjelmistot ja konsultointi toimiala. Sen 

työllisten määrä kasvoi vuodesta 2019 vuoteen 2020 16,3 %. Suomessa ICT-alan asiantuntijoiden osuus kaikista 

työntekijöistä oli vuonna 2019 EU-maiden toiseksi korkein, 6,7 prosenttia. Edellä oli vain Ruotsi (7,0 %). Koko 

EU:ssa osuus oli keskimäärin 4 %. Myös liki 40 % Suomen yrityssektorin TKI-menoista osuu ICT-toimialalle. Pa-

tenttihakemuksiakin jätetään alalla enemmän kuin yritysten osuus (4 %) on. Vuonna 2020 kaikista Suomessa jäte-

tyistä patenttihakemuksista tietoliikennealan osuus oli noin 15 prosenttia. 

Uusimman Ammattibarometrin (I / 2021) mukaan alan ammatit Kymenlaaksossa ovat työvoiman kysynnän ja 

tarjonnan suhteen enimmäkseen tasapainossa. Muutama poikkeus mahtuu kuitenkin joukkoon. Kouvolassa on 

pulaa ammattitaitoisista sähkö- ja automaatioinsinööreistä. Puolestaan liikaa hakijoita sekä Kouvolan että Kotka-

Haminan seudulla on tieto- ja viestintäteknologian asentajissa ja korjaajissa sekä elektroniikka- ja automaatiolait-

teiden asentajissa ja korjaajissa. 

TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Kymenlaaksossa ICT-alan (em. toimialaluokat) 

uusia avoimia työpaikkoja vuonna 2020 keskimäärin 18 kuukaudessa. Alan paikkojen osuus oli 1,7 % kaikista työ-

paikoista. Edellisen vuoden, 2019, keskiarvon mukaan uusia paikkoja oli ollut auki enemmän, 29 kuukaudessa. 

Myös paikkojen osuus oli suurempi, noin 2,3 % kaikista työpaikoista. Kymenlaaksossa alan paikkojen osuus on 

ollut suurempi kuin koko Suomessa (2020: 0,8 %, 2019: 1,1 %). ICT-alalla iso osa rekrytoinneista tehdään muita 

kanavia pitkin, joten paikkamäärä ei anna todellista kuvaa kaikista alan avoimista työpaikoista.  

Vuoden 2020 keskiarvon mukaan työttömänä tai lomautettuna on Kymenlaaksossa ollut kuukaudessa 366 

ICT-alan työntekijää (Ammattinimikkeet: 2151 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat, 2152 Elektroniikan erityisasian-

tuntijat, 2153 ICT-alan erityisasiantuntijat, 2511 Sovellusarkkitehdit, 2512 Sovellussuunnittelijat, 2513 Web- ja mul-

timediakehittäjät, 2514 Sovellusohjelmoijat, 2519 Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät, 2521 Tietokantasuunnitte-

lijat ja -vastaavat, 2522 Tietojärjestelmien ylläpitäjät, 2523 Tietoverkkojen erityisasiantuntijat, 2529 Muut tieto-

kanta-, tietoverkkojen erityisasiantunt., 3113 Sähkötekniikan asiantuntijat, 3114 Elektroniikan asiantuntijat, 3511 

Käytön operaattorit, 3512 Käytön tukihenkilöt, 3513 Tietoverkkoteknikot, 3514 Webmasterit ja -teknikot, 4132 Tal-

lentajat, 7421 Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat, 7422 Tieto- ja viestintäteknologian asentajat, korjaa-

jat, 8212 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat). Se on reilut kolme prosenttia kaikista työttömistä. 

Vuonna 2019 osuus oli vähän suurempi, hitusen alle 4 %. Koko maassa alan työttömien osuus kaikista työttömistä 

oli Kymenlaaksoa suurempi (2020: 4,2 %, 2019: 4,7 %).  

Vuonna 2020 ICT-alan työttömillä yleisin koulutustausta oli toisen asteen tutkinto (Kymenlaakso: 59,8 %, koko 

Suomi 47,6 %). Yleisimmät ammatit olivat käytön tukihenkilö (Kymenlaakso: 68 työtöntä/kk, koko Suomi: 1 679) ja 

elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentaja ja korjaaja (Kym: 67, Suomi: 1 679). Kaikkien ICT-alan työttömien 

määrä oli Kymenlaaksossa noussut vuodesta 2019 vuoteen 2020 reilulla viidellä prosentilla. Koko Suomessa ti-

lanne oli heikompi, kasvua alan työttömien määrässä oli 26 %. 

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
https://www.ficom.fi/ict-ala/tietopankki/ict-toimialan-tunnuslukuja/ict-toimialan-merkitys/ict-toimiala-ja-bruttokansantuote/


 

 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut toimialoittaisia koulutustarvearvioita vuoteen 2035 (OEF:n 

koulutustarvekortit). Arvioiden mukaan ICT-alan työllisten määrä kasvaa hieman vuosien 2016 ja 2035 välillä. Kas-

vun lisäksi alalla on myös poistumaa, joten uutta työvoimaa tarvitaan. Uuden työvoiman tarve alalla vuosina 2017–

2035 on 37 200 henkilöä. Sähkö- ja elektronisten laitteiden valmistukseen tarvitaan 17 800 henkilöä ja televiestin-

tään, ohjelmisto- ja tietopalveluihin 19 400. Erona tämänhetkiseen alan työntekijäkuntaan on se, että valtaosa uu-

desta työvoimatarpeesta keskittyy korkeakoulutettuihin (sähkö- ja elektronisten laitteiden valmistus: yliopisto 42 %, 

AMK 35 %, ammatillinen 23 %, televiestintä, ohjelmisto- ja tietopalvelut: yliopisto 46 %, AMK 43 %, ammatillinen 

12 %). 

ICT-alaan, kuten toki miltei kaikkeen muuhunkin, vaikuttaa moni murrostekijä. Esimerkiksi digitalisaatio ja tek-

nologian kehitys, vihreä siirtymä, väestörakenteen muutos, kansainvälistyminen ja palvelullistuminen ovat jo muut-

taneet alaa ja tulevat vaikuttamaan siihen myös tulevaisuudessa. ICT-sektori itsessään on myös muuttamassa ja 

kehittämässä muita yrityksiä ja toimialoja erityisesti digitalisaation ja teknologisen kehityksen näkökulmasta. Osa 

hankkii palvelua ICT-alan yrityksiltä, mutta ICT-osaajia työskentelee myös eri toimialojen yrityksissä. 

Yli vuoden myllertänyt koronatilanne ja sen vaikutukset nostettiin esiin monesta haastattelusta ja sen vaikutuk-

sia myös alan tulevaisuuteen pohdiskeltiin. ICT-alan tosin todettiin selvinneen koronan vaikutuksista enimmäkseen 

hyvin. Haastateltujen yritysten ajatuksia alan murroksesta ja tulevaisuudesta avataan tarkemmin raportin tulevai-

suutta ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa. 

Haastatelluista yrityksistä 

Tilastokeskuksen mukaan ICT-sektorilla toimi Kymenlaaksossa vuonna 2019 yhteensä 188 yritystä. Kartoituk-

sessa haastatellut yritykset (18 kpl) kattavat siis vajaat 10 % koko alueen yrityskannasta. Kymenlaakson ICT-

yrityksistä suurin osa (84 %) toimi ohjelmistoalalla. Maakunnassa oli vuonna 2018 ICT-alan työllisiä 770 henkilöä 

(Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto). Alueella ICT-alan työllisiä on alan yrityskantaan suhteutettuna koko maata 

vähemmän (Kymenlaakso: 3,9 työllistä per yritys, koko Suomi: 6,6 työllistä). Alan työllisistä televiestintäalan teki-

jöitä on Kymenlaaksossa koko maata enemmän (Kym: 18 % Suomi: 11 %). Myös tietopalvelutoiminnan työllisten 

osuus alalla on Kymenlaaksossa koko maata suurempi (Kym: 17 %, Suomi: 8 %). Sen sijaan tuotteiden valmistuk-

sessa työskentelevien osuus on selvästi koko maata matalampi (Kym: 10 %, Suomi: 21 %). Eniten alan työllisiä 

toimii ohjelmistojen, konsultoinnin ja siihen liittyvä toiminnan parissa (Kym: 55 %, Suomi: 60 %). 

ICT-alan yritysten osuus kymenlaaksolaisesta yrityskannasta oli vuonna 2019 noin 1,9 %, kun koko Suomessa 

vastaava osuus oli 3,7 %. Viidessä vuodessa sekä koko Suomen että Kymenlaakson ICT-alan yritysten osuus on 

kasvanut hieman (Suomi: 3,2 % → 3,7 %, Kymenlaakso: 1,7 % → 1,9 %). Osuuden lisäksi myös alan yritysten 

lukumäärä on kasvanut. Vuodesta 2014 vuoteen 2019 yritysmäärässä on Kymenlaaksossa kasvua 15 %. Koko 

Suomessa kasvua on 25 %. Vuosina 2014–2019 Kymenlaaksoon on perustettu ICT-alalle uusia yrityksiä enem-

män kuin lakkautettu vanhoja.  

Kartoittamamme yritykset ovat melko pieniä. Joukossa on useita yksinyrittäjiä ja suurimmat yritykset ovat muu-

taman kymmenen työntekijän kokoisia. Keskimäärin haastattelemissamme yrityksissä työskentelee reilu seitse-

män työntekijää. Luku pitää sisällään osa-aikatyöntekijät, muttei esimerkiksi kausityöntekijöitä. Osa-aikatyötä teh-

tiin tosin vain muutamassa yrityksessä. 

Suurin osa haastatelluista yrityksistä toimi ohjelmistojen suunnittelun, valmistuksen ja kehityksen parissa. 

Muutamat tekivät IT-alan konsultointia, keskittyivät teollisuuden turva- ja automaatiopalveluihin tai tuottivat sähköi-

siä kauppapaikkoja. Maantieteellisyys on huomioitu yrityksiä valitessa, haastateltavia on eri puolilta Kymenlaak-

soa. Yritykset ovat myös IT-yritysten mittapuulla monen ikäisiä, vanhimmat on perustettu 1980-luvulla ja uusin on 

vuodelta 2020. 

Haastatelluissa yrityksissä työskenneltiin monenlaisissa tehtävissä, tärkeimpiä ammattinimikkeitä kysyttäessä 

yritykset listasivat yhteensä yli kaksikymmentä eri työtä. Yleisimpiä työtehtäviä olivat koodari (3 yritystä mainitsi), 

ohjelmistokehittäjä (3) ja ohjelmistosuunnittelija (4). Kahdesta yrityksestä mainittiin sähköasentajan, toimitusjohta-

jan ja yrittäjän tehtävät. Suurin osa yritysten tehtävänkuvista keskittyi sovelluskehittämiseen ja ohjelmointiin, mutta 

myös erilaisia hallinnon tehtäviä oli melko paljon.  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf
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Nykyisen henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeet 

Haastattelussa kysyttiin yritysten nykyhenkilöstön lisä- tai jatkuvan kouluttautumisen tarpeista. Osaamistarpeisiin 

oli annettu kymmenen valmista vaihtoehtoa (1. Tuotteet ja palvelut, 2. Myynti ja markkinointi, 3. Tuotteiden ja pal-

veluiden tuotanto, 4. Talousasiat, 5. Johtaminen, 6. Työhyvinvointi, 7. Kv-osaaminen, 8. Yleiset työelämävalmiu-

det, 9. Tietotekniset taidot ja 10. Muu), joista kaikki paitsi talousasiat, työhyvinvointi ja yleiset työelämävalmiudet 

saivat mainintoja. Erityisesti tuotteisiin ja palveluihin liittyvät taidot nousivat esiin, niihin liittyvät osaamisen kehittä-

mistarpeet mainittiin haastatteluissa kymmenen kertaa. 

Kolmesta yrityksestä kerrottiin, ettei heillä ole koulutustarpeita. Ainakin yksi yritys kertoi kouluttaneensa jo itse tar-

vittavat tiedot ja taidot. 

1. Tuotteet ja palvelut (10 mainintaa) 

Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät osaamistarpeet saivat haastatteluissa eniten mainintoja (10 kpl). Lisäkoulutustar-

vetta oli IT-konsulteilla, projekti-insinöörillä, automaatiosuunnittelijoilla, elektroniikka-asiantuntijoilla ja AI-

suunnittelijoilla. 

Myös tarkempia osaamistarpeita kuvattiin. Azure-taidot sen käytön lisääntyessä asiakkailla sai mainintoja IT-

konsulteilla. Elektroniikka-asiantuntijoille kaivattaisiin laivasähkö- ja laiva-automaatio-osaamista. Tekoälysuunnitte-

lijoiden olisi hyvä osata moottoritekniikkaa. 

2. Myynti ja markkinointi (7 mainintaa) 

Myyntiin ja markkinointiin liittyen lisäosaamista tarvittiin sekä teknisissä tehtävissä että asiakaspalvelutyössä. 

Myynnin kerrottiin tarvitsevan markkinointiosaamista ja erään yrityksen asiakaspalvelutyöntekijät kaipaisivat myyn-

tikoulutusta. Yritysjohto kaipasi myös osaamista vientiin ja kansainväliseen markkinointiin liittyen. 

3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (3 mainintaa) 

Tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyvät osaamistarpeet liittyivät haastatelluissa yrityksissä erityisesti työnteki-

jöiden osaamisen ylläpitoon ja jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen.  

4. Talousasiat (ei mainintoja) 

Talousasioihin liittyen lisäosaamistarpeita ei ilmennyt.  

5. Johtaminen (1 maininta) 

Johtamisosaamista kaivattiin erityisesti yrityksen henkilöstömäärän kasvuun ja sen tuomiin osaamistarpeisiin liit-

tyen. 

6. Työhyvinvointi (ei mainintoja) 

Työhyvinvointi ei tullut esiin nykyhenkilöstön koulutustarpeina, mutta haastatteluiden perusteella aihe kuitenkin 

kiinnosti yrityksiä ja esimerkiksi hyvänä työnantajana toimiminen henkilöstökoon kasvaessa koettiin tärkeäksi. 



 

 

7. Kv-osaaminen (5 mainintaa) 

Kansainvälisyyteen liittyvälle osaamiselle nähtiin tarvetta viidessä haastatellussa yrityksessä. Tarvetta kerrottiin 

olevan toimitusjohtajalla, ohjelmistosuunnittelijoilla ja asiakaspalvelutyöntekijöillä. Osaamistarpeet liittyivät henki-

löstön kasvuun ja kansainvälisten osaajien rekrytointeihin sekä vientiin ja kv-markkinointiin. 

8. Yleiset työelämävalmiudet (ei mainintoja) 

Yleisiä työelämävalmiuksia ei sellaisenaan mainittu yhdenkään yrityksen lisäkoulutustarpeena, mutta teemaan liit-

tyviä taitoja nousi esiin. Puhuttiin esimerkiksi kyvystä jatkuvaan oppimiseen, oman osaamisen kehittämisestä ja 

alan kehityskulkujen seuraamisesta. 

9. Tietotekniset taidot (5 mainintaa) 

Koulutustarpeista kolmanneksi eniten mainintoja saivat tietoteknisiin taitoihin liittyvät asiat, jotka mainittiin viisi ker-

taa. Tarvetta oli useammissa yrityksissä ja erilaisissa työtehtävissä. Erikseen ammateista mainittiin IT-arkkitehti, 

sähköasentaja ja ohjelmistosuunnittelija. Tarkempia mainintoja saivat yleinen tietoteknisten taitojen ylläpito ja kiin-

nostus osaamisen kehittämiseen sekä kyberturvaosaaminen. 

10. Muu (2 mainintaa) 

Edellä mainittujen lisäksi muuna osaamistarpeena mainittiin graafisen suunnittelun taito. Sen lisäosaamista kaivat-

tiin eräässä yrityksessä kahdelle ohjelmistosuunnittelijalle. 

Maahanmuuttajataustaisten osaaminen 

Osaamistarpeista kysyttiin myös maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin liittyen. Enimmäkseen osaamisvaati-

mukset olivat samoja kuin suomalaistaustaisilla työntekijöillä. Tärkeimmiksi taidoiksi nostettiin oman alan koulutus 

ja osaaminen, tarvittavat ohjelmistot, hyvä asenne ja alan työkokemus. Useampi yritys kertoi, että aikeissa on kan-

sainvälisten osaajien rekrytoiminen, sillä osaavaa työvoimaa ei löydy tarpeeksi alueelta. 

Kielitaito sekä kulttuurin ja toimintatapojen tuntemus nousivat esiin. Osassa yrityksistä kaivattiin hyvää suomen 

kielen taitoa, osassa riitti välttävä ja osa kertoi heillä pärjättävän englannilla. Muutamassa yrityksessä toimittiin tai 

oli suunnitteilla laajentaa toimintaa useammissa eri maissa ja tällöin arvostettiin kohdemaan kielen ja kulttuurin 

osaamista. Yleisesti ohjelmistoalan kerrottiin olevan melko avoin maahanmuuttajataustaisille tekijöille ja vaade 

suomen kielen taidosta ei ollut yhtä yleinen kuin monella muulla toimialalla.  

Tulevaisuus & rekrytointitarpeet 

Haastatteluissa kysyttiin yrityksen arviota toimialan suhdannetilanteesta vuoden kuluttua. Kaikki kysymykseen vas-

tanneet arvioivat tilanteen positiiviseksi (7 % nousu alkaa, 43 % nousukausi, 50 % nousukausi jatkuu), joskin suh-

danteen kerrottiin olevan riippuvainen koronatilanteen kehittymisestä, rokotustahdista ja rajoitustoimien poistumi-

sesta. 

Osalla nousu oli jo alkanut ja alan koettiin jopa hyötyneen koronasta. Esimerkiksi muiden yritysten paine kehit-

tää digiratkaisuja, siirtää henkilöstöä etätöihin ja toteuttaa palveluita etänä oli näkynyt ICT-alan yrityksissä työmää-

rän lisääntymisenä. Muutenkin tulevaisuuteen katsottiin toiveikkaina ja nousua odotettiin sekä alalle yleisesti että 

omalle yritykselle kovan työnteon ja kehittymishalukkuuden kautta. 

Muutamilla positiiviseen suhdanne-ennakointiin liittyi pieni varaus siitä, miten korona kohtelee muita toimialoja. 

Enimmäkseen asiakasyritysten tilanne nähtiin tällä hetkellä vakaana, vaikka osalla korona oli rokottanut toimintaa. 
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Koronatilanteen kehityskulkujen lisäksi yleisenä kasvuhaasteena nähtiin osaavan työvoiman saatavuus tarpeeksi 

nopealla tahdilla. Erityisen kasvuhakuisissa yrityksissä oli valmistauduttu myös kansainvälisiin rekrytointeihin. 

Alaan vaikuttavat trendit, tulevaisuuden osaamistarpeet 

Haastatellut yritykset ennakoivat tulevaa muutenkin kuin vain koronatilanteen vaikutusten osalta. Haastatteluissa 

kysyttiin tarkempia kysymyksiä kahdesta suuresta työhön vaikuttavasta ilmiöstä, ekologisesta kestävästä kehityk-

sestä ja digitalisaatiosta. Niihin pureudutaan syvemmin alla omissa luvuissaan.  

Digitalisaation ja ekologisen kestävän kehityksen lisäksi työnteon tapoja, osaamistarpeita ja toimialojen tule-

vaisuuksia murtaa ja muuttaa toki moni muukin ilmiö. Väestömme vanhenee ja väestörakenteemme muuttuu muu-

tenkin (maahanmuutto, kaupungistuminen, ikääntyneiden parempi toimintakyky), alusta- ja jakamistalous vaativat 

uudenlaisia toimintamalleja, yhteiskuntamme on muuttunut yksilökeskeisemmäksi ja kaivataan suoraan itselle tai 

omalle yritykselle räätälöityjä tuotteita ja palveluita. Tuotteiden ohessa – tai jopa sijaan – yhä useammin myydään 

ja kehitetään palveluita. Elämyksellisyys ja merkityksellisyyden kokemukset arvotetaan tärkeiksi ja hyvinvoinnista 

ja elämänlaadusta puhutaan paljon. Globalisaatio, kansainvälistyminen, monipaikkaisuus, ajasta ja paikasta riippu-

maton digityö, erilaisten verkostojen tärkeys, inhimillisten taitojen korostuminen, luovuuden ja innovaatioiden mer-

kityksen kasvaminen - ilmiölistaa voisi jatkaa liki loputtomiin. Edellä kuvatut muutosilmiöt myös linkittyvät vahvasti 

toinen toisiinsa. Voi olla mahdotonta tunnistaa mikä on seurausta mistäkin ja tekijät yhdessä muodostavat taas 

uudenlaisia ilmiöitä. 

Työvoiman kansainvälistyminen on lisääntyvä trendi, joka näkyy erityisesti kasvukeskuksissa. Monella pie-

nemmällä paikkakunnalla muutosta rajoittaa vielä toistaiseksi kielitaito, mutta haastattelujen perusteella Kymen-

laaksossa ollaan jo melko avoimia palkkaamaan enemmän kansainvälisiä osaajia. Ohjelmistoala on kansainvälis-

tymisen suhteen yksi uranuurtajista.  

Väestörakenteen muutokseen liittyy olennaisesti väestön ikääntyminen ja keskittyminen kaupunkeihin - niin 

Kymenlaaksossa, Suomessa kuin globaalistikin. ICT-alalla on paljon annettavaa tähän. Kotona pysymistä tuke-

maan tarvitaan erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja, etäterveydenhuoltopalvelut yleistyvät, tietoteknisten ratkaisujen 

tulee olla saavutettavia ja tietoturvallisia.  

Monialaisuus ja toimialoja ja toimintatapoja yhdistelevä työ on kasvava trendi muutenkin kuin vain terveyden-

huollossa tai vanhuspalveluissa. Älykkäät liikenneratkaisut, teollisuuden sähköistyminen, älyrakentaminen, kierto-

talousyhteiskunta, tuotteiden muuttaminen palveluiksi - miltei mikä tahansa muutostekijä - vaatii taustalleen ICT-

osaamista ja toisaalta myös ICT-osaajat tarvitsevat yhä useammin esimerkiksi ratkaisumyynti-, konsultointi- ja 

asiakaspalvelutaitoja.  

ICT-palveluvienti on Suomelle tärkeää ja se tullee kasvamaan jatkossakin. Palvelualojen työnantajat Palta ry:n 

mukaan Suomen viennistä kolmannes koostuu palveluista ja suurin yksittäinen palveluvientiala on ICT-palvelut 

(Paltan raportti). Suomen ICT-palvelujen vienti koostuu erityisesti ohjelmistoista ja tietojenkäsittelypalveluista. Oh-

jelmistojen (sis. muun muassa pelit, sovellukset ja ohjelmistojärjestelmät) viennin arvo kasvoi vuonna 2019 24 pro-

sentilla. Vastaavasti tietojenkäsittelypalveluiden (sis. esimerkiksi laitteistojen ja ohjelmistojen konsultointi- ja toteu-

tuspalvelut sekä tietojenkäsittelyn alihankintapalvelut) vienti kasvoi huimat 81 %. 

Toimialalla on paljon kasvupotentiaalia myös kehittyvissä maissa. Tulotason nousu, älylaitteiden hintojen lasku 

ja tietoverkkojen kehittyminen maailmalla tuovat mobiililaitteet, tietokoneet, pelit, sovellukset ja internetin osaksi 

yhä useamman arkea.  

Jotta yllä kuvattuihin ilmiöihin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin pystyy vastaamaan, tulee ideoida uudenlaisia 

ratkaisuja ja palveluita sekä yhdistellä erilaisia osaamisia ja toimintoja. Ohjelmistojen kehittämisen lisäksi tulee nii-

den käyttöön myös kouluttaa ja kehittämisvaiheessa saatetaan tarvita teknisten osaajien lisäksi esimerkiksi palve-

lumuotoilijaa tai käyttäytymistieteilijää. ICT-alan yritykselle on tärkeää olla halukas vastaamaan asiakaskannasta 

tuleviin haasteisiin ja kehittämään ratkaisuja rohkeasti ja eteenpäin suunnaten. 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut tärkeimpiä osaamistarpeita toimialoittain (Osaamiskortit 

2035). ICT-alalle (sähkö- ja elektronisten laitteiden valmistus sekä televiestintä, ohjelmisto- ja tietopalvelut) tär-

keimmiksi osaamistarpeiksi on nostettu erityisesti digitaalisuuteen ja teknologiaan (digitaalisten alustojen hyödyn-

tämisosaaminen, digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot ja ratkaisujen hyödyntämisosaaminen; digitaali-

set yhteistyötaidot ja digitaaliset kommunikointitaidot; digitaalisen identiteetin hallintataidot ja suojelutaidot (väli-

https://www.palta.fi/palvelualat-suomessa/robottiekonomisti-palbot/palveluvienti/
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf


 

 

neet ja sisällöt); etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta; ohjelmointiosaaminen; tiedonhakutaidot ja tiedon arviointitai-

dot), ihmistaitoihin (asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen ja asiakaspalvelutaidot; ihmisten ja osaami-

sen johtamisen valmentamistaidot; verkosto-, kumppanuus- ja yhteistyötaidot; vuorovaikutus-, viestintä- ja kommu-

nikointitaidot), oman työn- ja elämänhallintaan (henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen; oppimis-

kyky) sekä yleiseen osaamiseen, henkilökohtaisiin taitoihin tai ilmiöihin liittyviä tarpeita (analyyttiset ajattelutaidot; 

kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus & niiden mukainen toiminta; kokonaisuuksien hallinta; kädentaidot, 

sorminäppäryys ja tarkkuus; liiketoimintaosaaminen ja ansaintalogiikan ymmärrys; luovuus ja innovaatio-osaami-

nen; ongelmanratkaisutaidot; teknisten ongelmien ratkaisutaidot; työturvallisuus; ympäristöosaaminen). 

Yleisesti voinee sanoa, että tulevaisuudessa kaivataan yhä enemmän kykyä jatkuvaan oppimiseen, oman alan 

sekä työn murroksen kehityskulkujen seuraamiseen ja murroksessa mukana pysymiseen. Osaamista hankitaan 

sekä itsenäisesti että virallisia reittejä (esim. oppilaitokset) pitkin. Jatkuvan oppimisen taitoja ja kykyä kehittää 

omaa toimintaa pidettiin myös haastatelluissa yrityksissä tärkeänä pelkän substanssiosaamisen rinnalla. Eräs yri-

tys halusi korostaa omaehtoisen koulutushalukkuuden tärkeyttä. Se ei kuitenkaan vähennä oppilaitoksesta saadun 

koulutuksen merkitystä, sillä vahva koulupohja mahdollistaa omaehtoisen ja omatoimisen oppimisen. 

Ekologinen kestävä kehitys 

Haastatelluilta yrityksiltä kysyttiin, miten ekologinen kestävä kehitys on näkynyt tai näkyy yrityksen toiminnassa, ja 

millaisia tarpeita (esimerkiksi osaamiseen tai rekrytointeihin liittyen) yrityksellä on ilmiöön liittyen ollut tai tulee ole-

maan. Muutama yritys mainitsi, ettei ilmiö näy heillä, ja muutama, että ekologisuus näkyy merkittävänä tekijänä 

yrityksen toiminnassa. Suurin osa haastatelluista tunnisti ilmiön ja vaikutukset olivat jotakin edellä mainittujen vä-

liltä. 

Useampi haastatelluista kertoi, että ICT-alalla ekologisuus on sulautunut normaaliin toimintaan. Alalla autetaan 

muita etsimään tehokkaampia, ekologisempia toimintatapoja. Esimerkkinä mainittiin tulostamisen ja postittamisen 

vähentyminen ja sähköisen allekirjoituksen yleistyminen. Myös tuotteiden kerrottiin olevan aineettomia ja rajusti 

yleistynyt etätyö nähtiin kestävyyttä edesauttavana tekijänä sekä omalla toimialalla että muille etätyöratkaisuja tuo-

tettaessa. Eräässä yrityksessä kerrottiin aloitetun kehittämishankkeita kestävän kehityksen edistämiseen. 

Ekologisuus näkyi myös arjen valintoina. Yhdessä yrityksessä kerrottiin syötävän vain kasvisruokaa. Eräs yri-

tys toivoi voivansa vähentää yksityisautoilua ja useammassa kerrottiin kierrätettävän. Yksi yrityksistä pyöritti verk-

kokauppaa, jonka kertoi olevan kestävää kehitystä tukevaa toimintaa ja pääliiketoiminta oli myös kovassa nou-

sussa. Toinen kertoi yrityksen tähtäävän kaikenlaisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja kestävä kehitys nähtiin tälle tär-

keänä arvopohjana ja tekemisen asenteena. 

Muutama yritys halusi ottaa ekologisuuden huomioon hankinnoissaan ja kertoi mallinsa olevan siten kestävän 

kehityksen mukainen. Pienuutta arvostettiin, taloudenpito oli tarkkaa, turhaa ei hankittu ja ostoksia ajateltiin pitkälle 

tulevaisuuteen. 

Myös asiakkaiden merkitys nostettiin esiin useammasta haastatellusta yrityksestä. Asiakkaiden kerrottiin osaa-

van vaatia yritykseltä ekologisuutta ja kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista. Kestävyys nähtiin siis tie-

tyllä tapaa kilpailuvalttina. Yhdellä yrityksellä asiakaskunta liittyi biotuotteisiin ja tuotteita kerrottiin haluttavan kehit-

tää kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Haastatelluista yrityksistä kerrottiin, että ekologisuteen markkinoin-

tivalttina panostetaan. Yleisesti yrityksissä tunnistettiin, että kestävyysosaamiselle on tarvetta ja useampi yritys 

pohti, että tulevaisuudessa tullee myös teemaan liittyviä rekrytointeja. 

Moni kartoitetuista yrityksistä nivoi digitalisaation ja ekologisuuden yhteen. Se toki pitää paikkansa, ICT-sektori 

on osaltaan helpottamassa hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja on oikeastaan edellytys esimerkiksi kiertota-

lousyhteiskunnan syntymiselle. Kuitenkin samanaikaisesti alan omille ilmasto- ja ympäristövaikutuksille saatetaan 

olla hieman sokeita. ICT-alasta puhuttaessa voidaankin puhua sekä hiilijalanjäljestä (oman alan ilmastokuorma) 

että hiilikädenjäljestä (myönteiset päästövaikutukset, esimerkiksi asiakkaan toimintaa ekologisemmaksi muuttavat 

ratkaisut). 

Datatalouden kasvaessa voimakkaasti tarvitaan yhä enemmän sähköä ja palvelintehoa. Jo tällä hetkellä tieto-

tekniikka-alan vuosittaisten hiilidioksidipäästöjen on kerrottu kasvaneen suuremmaksi kuin esimerkiksi lentoliiken-

teellä. Videosisältöjä kulutetaan yhä enemmän ja kuvanlaatu on yhä korkealaatuisempaa, tämä onkin yksi merkit-

tävistä tekijöistä sähkönkulutuksen globaalille kasvulle. 
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Myös laitemäärät, ja käytöstä poistuneiden laitteiden määrät, kasvavat ja elektroniikkajäte onkin maailman no-

peimmin kasvava jätelaji. Monet nousevat ja kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeät teknologiat (akut, sähköau-

tot, aurinkopaneelit, tuulivoimalat) käyttävät keskenään samoja metalleja ja se aiheuttaa kilpailua. Olisikin tärkeää 

saada pidennettyä laitteiden käyttöikää, lisätä kuluttajien tietoisuutta kierrättämisestä ja löytää uudenlaisia tapoja 

ottaa talteen ja hyödynnettäväksi poistuvien laitteiden raaka-aineita. 

Jatkossa kuluttajat tulevat tietoisemmiksi myös ICT-alan ilmastovaikutuksista ja ekologisuudesta tulee alan 

yrityksille vieläkin vahvempi kilpailuetu. Toistaiseksi ekologisuuden toteuttaminen ja näkyväksi tekeminen on vielä 

melko haastavaa. Kansainvälisesti ei ole olemassa yhtenäistä, systemaattista raportointitapaa alan ilmasto- ja ym-

päristövaikutusten raportoinnille. Palveluiden tuotanto on myös todella laajaa eikä yksittäisellä yrityksellä tai yksi-

löllä ole mahdollisuuksia tietää, missä digipalveluita todellisuudessa tuotetaan. Esimerkiksi Suomen ICT-sektorin 

päästöistä suurin osa syntyy rajojen ulkopuolella. Kunhan raportointijärjestelmät saadaan kuntoon, voi hyvin olla, 

että yritykset käyttävät mainosvalttinaan laskettuja hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilukuja. Asiakkaille saatetaan myös 

tarjota esimerkiksi vähäenergisiä netti- ja puhelinliittymiä. Uudehkoihin suuriin energiasyöppöihin, kuten esimer-

kiksi kryptovaluuttojen louhintaan, luodaan ja kokeillaan jatkuvasti erilaisia säätelymalleja.  

Ratkaisuja pohditaan myös ICT-sektorilla. Puhutaan esimerkiksi energiatehokkaasta koodista. Miten ohjel-

moida käskyjä, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja toimivat tehokkaasti. Suomalaisilla on paljon 

annettavaa tähän, sillä koodausperinteet ovat melko vanhoja ja esimerkiksi 1980–1990-luvuilla on ollut pakko kir-

joittaa tehokasta koodia laitteiden kapasiteettien vuoksi. Palvelinkeskusten hukkalämpöä pyritään saamaan mah-

dollisimman hyvin hyötykäyttöön ja niiden sijoittelua mietitään ympäristö huomioiden. 

Myös Suomen julkishallinnossa teeman tärkeys on tunnistettu. Tänä keväänä liikenne- ja viestintäministeriö 

julkaisi maamme ensimmäisen ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian. 

Digitalisaatio 

Digitalisaation merkitys ja vaikutus tunnistettiin haastatelluissa yrityksissä laajasti ja oikeastaan kaikki kertoivat sen 

olevan yrityksen ydintekemistä. Haastatellut yritykset työskentelivät nimenomaan digitalisaation parissa, auttoivat 

muita yrityksiä digitalisoimaan toimintaansa ja kokivat olevansa ilmiön edelläkävijöitä Suomessa ja jopa globaalisti. 

Kerrottiin, että digitalisaation aallonharjalla on pysyttävä ja ilmiön muutosten mukana on kehityttävä tai muuten 

oma toiminta kyseenalaistuu. Koko alan menestys pohjaa digitalisaation merkityksen jatkuvaan kasvuun. 

Digitalisaatio oli myös tuonut yrityksille suurta kasvua. Sähköisten palveluiden lisääntyminen, muut digitaaliset 

ratkaisut ja asiakkaiden toiminnan digitalisoituminen olivat tuoneet uusia hankkeita ja lisää työtä monelle haastatel-

lulle yritykselle. 

Eräs yritys kertoi, että he ovat digitalisoineet suunnittelutoimistojen ja teollisuusyritysten ihmisten päivittäisiä 

askareita 1990-luvulta asti, joten mitään merkittävää muutosta ei ole ilmiön suhteen näkynyt. Haastatellun mukaan 

itse ilmiö ja tausta-ajatus säilyy samana, vain digitalisoitavat asiat ja toteutustavat vaihtelevat vuosien mittaan. 

Yksi haastateltu yritys kertoi, että tietynlaisena vastareaktiona digitalisaatiolle heillä oli alettu kehittää myös ei-

digitaalisia ratkaisuja. Yhä useammin halutaankin tarjota asiakkaille ratkaisuja ja palveluita alusta loppuun -periaat-

teella. Tällöin esimerkiksi ohjelmistokehityksen lisäksi etsitään asiakaslähtöisiä ratkaisuja, myydään lisäpalveluita, 

koulutetaan tuotteiden käyttöön ja toimitaan tukena myös käyttöönoton jälkeen. Digiosaamisen lisäksi siis myös 

erilaiset ihmistaidot ovat ICT-alalla arvokkaita. Joltain osin voidaankin kokea työmäärän lisääntyneen teknologian 

kehittymisen myötä, kun perustyö jää taka-alalle ja pitää hoitaa muita oheistoimintoja. Myös viestinnän merkitystä 

on korostettu osana digitalisaatiota. Olisi tärkeää osata kertoa digipohjaisesta toiminnasta asiakaslähtöisesti ja ym-

märrettävästi. 

Monenlaiset murrostekijät ovat vauhdittaneet, ja vauhdittavat, ICT-alan kehitystä. Osa trendeistä muuttaa ICT-

alaa sisältäpäin (esimerkiksi uudenlaiset teknologiat ja toimintatavat), osan vaikutus taas näkyy välillisesti asiakas-

yritysten, yhteiskunnan ja ihmisten arjen digitalisoitumisen kautta ICT-alan yritysten toiminnassa. Seuraava perus-

tavanlaatuinen mullistus, kvanttitietokoneet ja kvanttiteknologia, on tällä hetkellä läpimurtovaiheessa. Kvanttitieto-

koneiden tuoman laskentatehon kautta voi aueta täysin uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi lääkekehitykseen 

tai ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kestävän kehityksen teemat ovat tärkeä ilmiö myös digitalisaation näkökul-

masta. Niitä käsiteltiinkin laajemmin edellisessä luvussa (Ekologinen kestävä kehitys). 

Pilvipalvelut kasvavat edelleen ja ne yhdistettynä 5G:hen mahdollistavat uusien innovaatioiden synnyn. Su-

lautetuista järjestelmistä on puhuttu jo pitkään ja etenkin esineiden internet (IoT) jatkaa kasvuaan ja kehittyy edel-

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-587-3


 

 

leen. Automaation, robotisaation, koneoppimisen ja tekoälyn käyttö lisääntyvät ja yleistyvät paljon. Dataa käyte-

tään yhä enemmän niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin yritystenkin päätöksenteon tukena, joten avoimen datan ja 

big datan merkitys korostuu. Etätyön yleistymisen myötä nopeita yhteyksiä ja erilaisia työntekoa tukevia sovelluk-

sia tarvitaan entistä enemmän. Myös tietoturva-asioiden merkitys korostuu. Kyberturvallisuus ja kybervarautumi-

nen ovat laajemminkin kasvavia ilmiöitä. Tietoturvavaatimukset kiristyvät, kun muun muassa verkkorikollisuus tu-

lee yleistymään. Nykyisin puhutaankin esimerkiksi zero trust -periaatteesta. 

Yhdisteltävyyttä arvostetaan yhä enemmän, haluamme käyttää samoja sovelluksia eri laitteilla ja jatkaa käyt-

töä siitä, mihin se jäi. Samanaikaisesti mobiililaitteiden ja tietokoneiden rajat hämärtyvät entisestään. Merkittävä ja 

jatkuvasti kasvava ilmiö on myös virtuaalivaluutat ja erityisesti erilaiset kryptovaluutat. Niiden taustalla olevaa loh-

koketjuteknologiaa hyödynnetään laajalti muutekin ja jotkut pitävät sitä jopa suurimpana teknologisena mullistuk-

sena sitten internetin. 

Erilaisia kehityskulkuja ja muutostekijöitä on digitalisaation sisällä paljon – ja tulee varmasti myös lisää. Yksi 

haastateltu yritys totesikin hyvin realistisesti, että jää vielä nähtäväksi, millaisia kehityskulkuja kohdalle osuu ja 

mitä tarpeita ne yritykselle synnyttävät. Fakta on kuitenkin se, että kehityskulut tuovat alalle uudenlaisia osaamis-

tarpeita ja samalla ne avaavat myös täysin uudenlaisia markkinoita. 

Yrityksistä kerrottiin, että digitalisaation myötä työkalut kehittyvät jatkuvasti ja kehityksessä on pysyttävä mu-

kana. Osaamisen päivittäminen on ensiarvoisen tärkeää ja tarve sille on jatkuva. Digitalisaatioon liittyvät teemat 

otettiin laajasti huomioon rekrytoinneissa ja ilmiön myötä myös rekrytointitarpeet olivat kasvaneet. Tarkempiakin 

osaamis- ja rekrytointitarpeita tuli haastatteluissa ilmi. Kaivattiin esimerkiksi Azure-osaamista ja koodaustaitoja. 

Eräs yritys kertoi, että tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan elektroniikan insinöörejä. Toinen puolestaan kertoi 

haluavansa töihin sopivasti yllytyshullua porukkaa, jolla on hyvää osaamista teknologisista ratkaisuista sekä tuot-

teistamisesta. 

Rekrytointitarpeet  

Tulevaisuuteen peilaten yrityksiltä kysyttiin henkilöstömäärätavoitteista ja mahdollisista kasvuajatuksista. Vajaa 80 

% haastatelluista yrityksistä ennakoi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana. Kasvuta-

voitteet olivat yleisiä sekä pienemmissä että suuremmissa yrityksissä, myös useampi yksinyrittäjä suunnitteli työn-

tekijöiden palkkaamista. Osa yrityksistä aikoi jopa moninkertaistaa kokonsa lähivuosien aikana. 

Kasvun lisäksi rekrytointitarpeita ilmenee toki muistakin syistä. Monessa yrityksessä on jo tällä hetkellä työnte-

kijävajetta, osassa tarvitaan eläköityvien tilalle uusia tekijöitä ja useampi yritys kertoi alan työntekijäkunnassa ole-

van melko suurta vaihtuvuutta. Eläköityvien työntekijöiden osuus oli haastattelemissamme yrityksissä hyvin pieni, 

lähivuosina eläkkeelle oli jäämässä työntekijöitä vain muutamista yrityksistä. 

Rekrytointitarpeita kysyttiin myös ammattinimikkeittäin. Yritysten tuli arvioida rekrytointitarpeet heti sekä vuo-

den kuluttua. Osalla lisätarve realisoituu vasta myöhemmin ja useampi yritys kertoi, että tilanne saattaa elää ja 

rekrytoitavien määrä kasvaa myös jo vuoden päästä. Alla olevaan taulukkoon on listattu tehtävät, joiden rekrytoin-

titarpeista haastateltavat kertoivat. 

 

Taulukko 1. Yritysten ilmoittamat rekrytointitarpeet. 

Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 

Myynti- ja markkinointityöntekijä 0 163 

Tekninen tuki 0 40 

AI-asiantuntija 1 2 

Sähköasentaja 1 2 

Asiakaspalvelutyöntekijä 0 3 

Elektroniikkasuunnittelija 1 1 

IT-konsultti 0 2 

Ohjelmoija 0 2 

Ohjelmisto- / UX-suunnittelija 1 0 

Projekti-insinööri 1 0 

Assistentti 0 1 
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Automaatiosuunnittelija 0 1 

Digimarkkinoija 0 1 

Koodari 0 1 

Maavastaava 0 1 

Moneen työtehtävään toivottiin tietynlaista osaamista. Myynti- ja markkinointityöntekijälle tärkeintä oli myyntitaito, 

digimarkkinoijan toivottiin olevan hyvä kirjoittamaan. Myynnin sekä markkinoinnin ja sen suunnittelun taitoja kaivat-

tiin myös maavastaavalta. Assistentin kerrottiin olevan asiakkaita ymmärtävä ja avustava tukihenkilö. Tekniseen 

tukeen rekrytoitaville tärkeintä olisi ICT-osaaminen ja ratkaisukeskeinen asenne. Asiakaspalvelutyöntekijöiden tu-

lisi hallita ICT-osaamista, mutta koodata ei tarvitse. Heidänkin kerrottiin työskentelevän teknisenä tukena – sen 

taitamisen lisäksi kaivattiin myös graafista osaamista. 

Ohjelmoijien, koodareiden, ohjelmistosuunnittelijoiden ja IT-konsulttien kerrottiin olevan tärkeää taitaa webtek-

niikoita ja erilaisia koodi- ja merkintäkieliä (C++, HTML5, CSS3) sekä pilvipalveluita (Azure). Myös MS-

teknologioiden osaaminen sekä ohjelmistoympäristöjen, käyttöliittymätekniikoiden ja rajapintojen tunteminen tulivat 

tarpeeseen. Eräs yritys toivoi ohjelmoijien ymmärtävän myös liiketoiminnan prosesseista. Tekoälyasiantuntijan tuli 

hallita R-kieltä ja Pythonia sekä syväoppimista. 

Elektroniikkasuunnittelijalta kaivattiin erityisesti kykyä sulautettujen järjestelmien suunnitteluun ja automaatio-

suunnittelijan tulisi osata automaation lisäksi myös ohjelmointi. Yhteen yritykseen palkattavien sähköasentajien 

toivottiin osaavan erityisesti teollisuuden sähkö- ja automaatioasennusta. Automaatiopuolen osaajien tulisi puoles-

taan ymmärtää sekä automaatiota että ohjelmointia. Molempia osaamisia tarvitaan yhä enemmän tulevaisuu-

dessa. Lisäksi tulee osata perusteet asiakaspalvelutaidoista, kuten keskustelu- ja neuvottelutaidot ja lisämyynnin 

tekeminen. Myyntitaidot ovat tärkeitä, vaikkei myyjänä työskentelisikään. Lisäksi korostettiin perustyöelämätaito-

jen, kuten silmiin katsomisen, kommunikointi- ja viestintätaitojen sekä aikatauluista kiinnipitämisen, merkitystä. 

Rekrytointiongelmat 

Työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. Kolme vastaajaa kertoi, ettei on-

gelmia ole ollut. Näistä yksi kertoi kohdanneensa haasteita aiemmin, mutta nyt tilanne oli hyvä. Selkeä enemmistö 

haastatelluista yrityksistä oli siis rekrytointeihin liittyviä haasteita kohdannut. Ongelmiin oli törmätty useissa eri am-

mattiryhmissä. 

Haastattelussa oli valmiiksi luokiteltuna 13 mahdollista rekrytointiongelmaa, joista muut paitsi yhteistyöhön, 

sijaintiin, työaikaan, ongelmanratkaisukykyyn, omatoimisuuteen ja johtamiseen liittyvät ongelmat saivat mainintoja. 

Lisäksi muu-kohtaan kirjattiin muutamia lisähaasteita. Alla yritysten rekrytointihaasteita on kuvattu tarkemmin nii-

den yleisyysjärjestyksessä. 

1. Osaaminen (6 mainintaa) 

Työnhakijoiden riittämätön osaaminen oli yleisin kohdattu rekrytointiongelma. Haasteita oli ollut rekrytoitaessa IT-

konsultteja, AI-asiantuntijoita ja elektroniikkasuunnittelijoita. IT-konsulteilla erityisongelmana oli koettu Azure-osaa-

misen puuttuminen. Tekoälyasiantuntijoista ja elektroniikkasuunnittelijoista kerrottiin, että osaajia ei vain yksinker-

taisesti löydy. 

2. Palkkaus (4 mainintaa) 

Toiseksi yleisin kohdattu rekrytointihaaste olivat palkkaukseen liittyvät seikat. Erityisesti koodareita rekrytoitaessa 

tämä oli koettu haasteeksi. Useampi yritys kertoi palkkauksen olevan koko ICT-alan ongelma, joka tulee jatku-

maan myös tulevaisuudessa. Pienet yritykset eivät pysty vastaamaan isojen palkkatarjouksiin. Kansainvälisten 

osaajien rekrytoimisen todettiin sen sijaan olevan edullisempaa. 



 

 

Erään yrityksen mukaan ICT-alan palkkarakenne on hankala. Tekijät eivät halua lähteä pienellä alkupalkalla 

mukaan projektiin, vaikka yrittäjä lupaisi, että projektin edetessä ja päättyessä voisi saada tuntuvastikin lisää palk-

kaa.  

3. Työkokemus (3 mainintaa) 

Riittämätön työkokemus oli ollut ongelma rekrytoitaessa koodareita ja sähköasentajia. Erityisesti sähköasentajien 

opintoihin toivottiin useampia työharjoitteluita, jotta valmistuvat ammattilaiset olisivat paremmin kiinni työelämässä 

ja käytännön osaamista olisi päässyt syntymään enemmän. 

4. Koulutus (2 mainintaa) 

Koulutukseen ja sen soveltuvuuteen liittyen haasteita kerrottiin kohdatun koodari- ja automaatiosuunnittelijarekry-

toinneissa. Valmistuvat koodarit eivät yrityksen mukaan osaa tarpeeksi ja oikeita asioita. Automaatiosuunnittelijoi-

den koulutukseen toivottaisiin puolestaan parempaa ohjelmointiopetusta.  

5. Tietotekniset taidot (2 mainintaa) 

Ohjelmoijia ja koodareita rekrytoidessa oli ollut ongelmia tietoteknisessä osaamisessa. Eräs yritys koki, että vaati-

viin tehtäviin oli hankala löytää osaavia tekijöitä. Ongelma korostui freelancereita etsittäessä.  

6. Kielitaito (1 maininta) 

Kielitaitoon liittyen yksi yritys oli kohdannut haasteita kielitaidon kanssa. Yrityksen mukaan koodarin tulisi osata 

englantia hyvin ja kaikilta hakijoilta se ei aina riittävän hyvin luonnistunut. 

7. Asiakaspalvelutaidot (1 maininta) 

Asiakaspalvelutaitojen merkitystä korostettiin myös osana ohjelmointia tekevien työnkuvaa. Eräästä haastatellusta 

yrityksestä kerrottiin, että heidän toimintansa avaintekijöitä ovat asiakaspalvelun nopeus ja joustavuus. Tämä oli 

aiheuttanut haasteita rekrytoitaessa koodareita. 

8. Muut rekrytointiongelmat (3 mainintaa) 

Myös muita rekrytointihaasteita nostettiin esiin. Yleisin muu haaste oli työntekijöiden saatavuus. Pulaa kerrottiin 

olevan ohjelmistopuolella web-osaajista ja yleisemmin graafikoista. Erään yrittäjän mielestä monella työnhakijalla 

on alasta vääristynyt kuva ja epävarmuutta ei siedetä. Työ on monesti hyvin projektiluonteista ja se aiheuttaa 

haasteita rekrytoinneille. Yleisesti mainittiin, että työntekijöiden ja -hakijoiden olisi tärkeää seurata alan trendejä ja 

kehitystä, pysyä siinä mukana ja kouluttautua lisää tarpeen mukaan. 

Muita kommentteja ja huomioita 

Alle on koottu kommentteja, ehdotuksia ja huomioita, joita yritykset halusivat välittää eteenpäin. 

• Yritykset tarvitsisivat lisää tukea ja ohjausta esimerkiksi hankerahoitusten hakemisessa. Etenkin elinkeinoyhti-

öissä olisi hyvä olla aktiivisempia yritysten suuntaan ja tutustua eri toimialoihin sekä niiden erityistarpeisiin.  
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• TE-toimiston järjestämä rekrykoulutus on toiminut organisaatiossa hyvin ja se on mahdollistanut kahden uu-

den työntekijän palkkaamisen. Palkkatuki ollut avuksi palkkaamisessa, mutta käsittelyaika on melko pitkä. 

Rekrykoulutukset kiinnostavat jatkossakin. 

• Enemmän työssäoppimista ja harjoittelua opiskelijoille, jotta ovat osaavimpia valmistuttuaan alalle.  

• Toivottavasti koulutuksessa keskitytään myös ohjelmoinnin peruskulmakiviin, eikä vain vuoden välein päivitty-

viin sen hetken työkalujen nappijärjestykseen. Kun koodaaja ymmärtää mitä viittaus/pointteri/referenssi oike-

asti tarkoittaa, on se arvokkaampaa kuin Angulaarin tämän kuukauden muodissa olevan komponentin imple-

mentointi. 

• Rahoituksen puute on kehittämisen ja kasvun este. Myöskään uuden luomiselle ei jää riittävästi aikaa, kun ei 

ole resursseja. Alalle ei kouluttaudu riittävästi osaajia (mm. koodareita, designereita, projektien koordinoijia ja 

ns. konseptin tekijöitä puuttuu). 

• Suorat yhteydet yrityksen ja oppilaitoksen välillä osaavan työntekijän rekrytoinnissa ovat tärkeä ja toimiva ko-

konaisuus. Yritys huolehtii, että opinnot tehdään ajallaan loppuun, jos työllistyy kesken opintojen.  

• Yleinen konkursseihin liittyvä yrittäjää syyllistävä ja kahlitseva ajatus- ja toimintamalli toivottavasti joskus pois-

tuu tai ainakin keventyy. Hankaluudet ja niistä selviytyminen kuuluvat yrittäjyyteen. 

• Yrittäjät ovat kaikkinensa itse moniosaajia. Omaa työtä tulisi osata jakaa, mutta on myös haaste saada juuri 

yrityksen tarpeisiin oikeaa osaavaa työvoimaa.  
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