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ICT:llä yli rajojen
Suomi on tietoteknisesti maailman parhaiten verkottunut maa. 
Näin arvioi World Economic Forum vertailussa, jossa talous-
järjestö on pannut 144 maata paremmuusjärjestykseen.

Suomi on vertailun ykkönen muun muassa uusien ICT-palve-
luiden tuottajana. Monen muun kansainvälisen vertailun tavoin 
erityisesti koulutusjärjestelmämme ja osaamisemme saavat 
kosolti kiitosta.

Yksi vertailu ei tee kesää, mutta jollain oudolla tavalla Suomi 
on lukuisten muidenkin kansainvälisten vertailujen kestomenes-
tyjä. Maailman paras maa olla äiti, loistava maa käydä koulua 
ja erinomainen maa elää. Lehdistöllä on Suomessa maailman 
parhaat vapaudet ja korruptio on meillä vähäisintä maailmassa 
yhdessä Tanskan ja Uuden-Seelannin kanssa. Myös yrittämisen 
edellytykset ovat kansainvälisesti mainiot, vaikka ylisuuri julkinen 
sektori pitää verotasoa korkealla. Yhteisöverossa tapahtuu  
parannus, kun hallituksen lupaama alennus astuu voimaan 
vuoden 2014 alusta. 

Suomella on siis kaikki edellytykset ponnistaa uuteen 
kasvuun, vaikka suhdannenäkymät ovatkin juuri nyt harmaat. 
ICT on keskeinen apuväline tuossa ponnistuksessa. Eräänlainen 
talouden trampoliini, joka auttaa ylittämään sekä fyysisiä että 
mielikuvituksemme rajoja. 

Terveysteknologia on terve esimerkki toimialasta, joka on 
kasvanut hurjalla vauhdilla suhdanteista välittämättä. Ala on 
kasvanut Suomessa maailmanmarkkinoita nopeammin. Vuonna 
2012 terveysteknologian vienti kasvoi yli 22 prosenttia ja alan 
kauppatase kasvoi ennätykseen. Näin terveysteknologia auttaa 
parantamaan myös ontuvaa kansantaloutta, joka kaipaa kipeästi 
viennistä syntyvää hyvinvointia.

ICT on keskeinen väline terveysteknologian kehittämisessä, 
kuten se on myös cleantechissä ja pelialalla, jotka ovat vahvassa 
myötätuulessa. Näillä aloilla on verrattomia esimerkkejä 
yrityksistä, jotka ovat uudistaneet tuotteitaan ja liiketoiminta-
mallejaan asiakkaidensa sielun voittamiseksi. Tätä painotti myös 
Pekka Ala-Pietilän vetämä ICT 2015-työryhmä raportissaan, 
jonka mukaan Suomi voi uudistua kaikilla aloilla tuomalla 
digitaalisia elementtejä perinteiseen toimintaan. 

Menneen menestyksen varassa ei voi elää pitkään, sillä 
teknologinen ja taloudellinen kehitys laukkaavat nyt kovaa. 
Nokian päätös myydä matkapuhelintoimintonsa Microsoftille 
on tästä esimerkki, joka koskettaa koko Suomea. Sekä yritykset 
että tutkimusmaailma vastaavat vauhtiin parhaansa mukaan. 
Suomalaistutkijat kehittävät jo 3D-tulostimella tuotettavaa ihoa 
verisuonineen, kantasoluista tuotettavia elimiä ja ohjelmoitavia 
aineita. Ne jotka luulevat nähneensä teknologisen kehityksen 
huipun, tulevat yllättymään vielä monta kertaa.

Suomalaisten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kehit-
täjät onnistuvat uuden luomisessa. Kyse ei ole vain yritysten 
voitoista, vaan myös kansalaisten hyvinvoinnista. Se syntyy vain 
työllä, jota puolestaan syntyy innovaatioilla ja investoinneilla. 

Jukka Viitasaari
Johtaja
Teknologiateollisuus ry
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1. Suomi kansainvälisissä    
 vertailuissa

Kansainväliset vertailut kertovat, että Suomi on pieni,  
mutta monien mittareiden mukaan menestyvä maa. 
Suomesta löytyy monipuolista osaamista, jota yhä useam-
mat kansainväliset yritykset haluavat hyödyntää. Maan 
mittavat tutkimus- ja kehityspanokset tulisi kuitenkin 
muuttaa tehokkaammin menestystuotteiksi ja -palveluiksi. 

 Perustietoa Suomesta (suluissa sijoitus maailmassa)

Väestö: 5,4 miljoonaa (113.)

Pinta-ala: 338 145 km2 (65.)

Elinajanodote: 79,5 vuotta (41.) (miehet 77,2, naiset 83,5)

Yli 65-vuotiaita: 1,0 miljoonaa – 18,5% väestöstä 

Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden 
tuotteet (18,4 mrd. €) 32,4 %

Kemianteollisuuden tuotteet 
(13,3 mrd. €) 23,4 %

Metsäteollisuuden tuotteet 
(10,9 mrd. €) 19,2 %

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden 
tuotteet (7,3 mrd. €) 12,9 %

Muut (6,9 mrd. €) 12,1%

Milj. euroa, käyvin hinnoin
Vienti toimialoittain (2012): 

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Prosenttiluvut ovat osuuksia koko viennistä

Lähteet: CIA Fact Book, Findikaattori.fi, Tulli

Ruotsi 6 283 MEUR, 11,1 %
Venäjä 5 688 MEUR, 10,0 %
Saksa 5 238 MEUR, 9,2 %
USA 3 580 MEUR, 6,3 %
Alankomaat 3 561 MEUR, 6,3 %
Iso-Britannia 2 885 MEUR, 5,1 %
Kiina 2 605 MEUR, 4,6 %

Koko vienti 56 777 MEUR, 100,0 % 

Suurimmat vientimaat (2012)  
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1.1 Hyvä syntyä Suomeen

Suomi on maailman paras maa olla äiti. Näin arvioi Pelastakaa 
Lapset -järjestön kansainvälinen vertailu, jonka mukaan äitien ja 
lasten kuolleisuus ovat maailman alhaisimpia Suomessa. 

Järjestö käytti mittareinaan äidin riskiä kuolla raskauteen tai 
synnytykseen, alle 5-vuotiaiden kuolleisuutta, lasten koulutus-
tasoa, maan tulotasoa ja naisten poliittista asemaa. Esimerkiksi 
YK:n tilastoviranomaisen mukaan Suomessa kuoli vuonna 2011 
tuhannesta syntyneestä 2,9 lasta. Yhdysvalloissa vastaava luku 
on 7,5.

Vertailu suosi toki pieniä maita ja pohjoismaisia arvoja, sillä 
kaikki viisi Pohjoismaata sijoittuivat vertailussa kuuden parhaan 
joukkoon.

Parhaat maat olla äiti

1. Suomi

2. Ruotsi

3. Norja

4. Islanti

5. Alankomaat

6. Tanska

7. Espanja

8. Belgia

9. Saksa

10. Australia

Lähde: Maailman äitien tila, Pelastakaa Lapset

 Vauvaiän jälkeen suomalaisen elämä sujuu mukavasti maailman 
parhaimmaksi arvioidussa koulujärjestelmässä. Koulutus ja osaa-
minen ovat Suomen menestystekijöitä useissa kansainvälisissä 
kilpailukykyvertailuissa. 

Muun muassa englantilaisen koulutusyhtiö Pearsonin arvi-
ossa Suomen koulujärjestelmä nousi parhaimmaksi 40 vertailu-
maan joukossa. The Learning Curve -raportin tekijät kiinnittävät 
huomiota siihen, että Suomen ja toisena olevan Etelä-Korean 
koulujärjestelmät ovat hyvin erilaiset. Korean järjestelmä on 
tiukka ja koepainotteinen, kun taas Suomessa on joustava ja 
rento koulumaailma. Raportissa painotetaan, että molemmat 
maat kouluttavat korkeatasoisia opettajia ja omaavat moraali-
sen mission, joka painottaa koulutusta.

Koulutus ja osaaminen ovat 
Suomen menestystekijöitä 
useissa kansainvälisissä 
kilpailukykyvertailuissa.
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Suomi koulujärjestelmän kärjessä

1. Suomi

2. Etelä-Korea

3. Hongkong - Kiina

4. Japani

5. Singapore

6. Englanti

7. Hollanti

8. Uusi-Seelanti

9. Sveitsi

10. Kanada

Lähde: The Learning Curve 2012, Pearson plc

Suomalaiset koululaiset ovat vallanneet moneen otteeseen kär-
kisijoja myös kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa. Tuoreimmassa 
tutkimuksessa suomalaisoppilaat olivat kolmanneksi parhaita 
lukijoita ja kuudenneksi parhaita matematiikan taitajia. Samoin 
suomalaisoppilaat ovat OECD-maiden huippua luonnontieteissä, 
vaikka alan osaaminen heikkenikin hieman edellisestä selvityk-
sestä. Tasaisuus on yksi Suomen vahvuuksista, sillä koulujen väli-
set erot ovat vertailun pienimmät.

Samoin suomalaiset menestyivät erinomaisesti kansainväli-
sessä PIRLS- ja TIMSS-arviointitutkimuksissa. Ensimmäisessä 
mitattiin neljäsluokkalaisten lukutaitoa ja jälkimmäisessä neljäs- 
ja kahdeksasluokkalaisten matematiikan ja luonnontieteiden 
osaamista

Vaikka suomalaisnuoret menestyvät hyvin osaamistesteissä, ovat 
he huonosti motivoituneita ja stressaantuneita. Suomalaislapset 
olivat toiseksi heikoimmin motivoituneita, kun 45 maan oppilaiden 
lukemismotivaatiota testattiin. PIRLS-tutkimuksessa nuoria pyydet-
tiin arvioimaan omaa lukemistaan koskevaa kuutta väittämää. Suo-
messa oli hyvin motivoituneita 59 prosenttia, kun kansainvälinen 
keskiarvo oli 74. Hyvin huonosti motivoituneita suomalaisnuorista 
oli seitsemän prosenttia, kun keskiarvo oli viisi prosenttia.

Lukumotivaatio jää alle keskiarvon

Hyvin 
motivoi-
tuneita

Jonkin 
verran 
motivoi-
tuneita

Heikosti 
motivoi-
tuneita

Suomi sijalla 44. 59 34 7

45 maan keskiarvo 74 21 5

Lähde: PIRLS 2011

Kansainvälinen WHO-vertailututkimus puolestaan kertoi, että 
suomalaisnuoret kokevat koulun useimpia muita maita enem-
män kuormittavana. Vertailuja tehtiin kolmessa ikäluokas-
sa, 11-vuotiaat, 13-vuotiaat ja 15-vuotiaat. Mitä vanhempia 
oppilaita tutkittiin, sitä heikommin suomalaiset menestyivät 
kuormittavuusvertailussa.

Vaikka nuoret viihtyvät huonosti koulussa, jatkavat he 
opintojaan pitkään. OECD:n selvityksen mukaan 91 prosenttia 
25–34-vuotiaista suomalaisista on suorittanut lukiotason opinnot, 
kun esimerkiksi Italiassa vastaava prosentti on 71, Ranskassa 84 
ja Saksassa 86. 

Suomalaisista 15–29-vuotiaista nuorista oli vuonna 2009 il-
man työ- ja opintopaikkaa 13 prosenttia, kun OECD:n keskiarvo 
oli 16. Parhaiten tässä vertailussa menestyivät Hollanti ja Luxem-
burg, joissa työn ja koulutuksen ulkopuolella oli vain seitsemän 
prosenttia kyseisestä ikäluokasta. 

Korkeakouluopinnoissa Suomi on hyvin teknispainotteinen, 
kun taas humanistisissa ja taloudellisissa tiedekunnissa aloitus-
paikkoja on keskimääräistä vähemmän.

Uusien opiskelijoiden jakauma 2010

Huma-
nistiset 
aineet 
ja 
opetus

Terveys 
ja 
hyvin-
vointi

Yhteis-
kunta, 
talous 
ja laki

Teknil-
liset 
aineet

Muut

Suomi 15 20 22 25 18

OECD-kes-
kimäärin

21 13 32 15 20

Lähde: Education at a Glance, OECD
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1.2 Hyvät toimintavapaudet

Taloudelliset vapaudet ovat Suomessa hyvät, vaikka aivan 
ykkössijoille maa ei vertailussa nousekaan. Economic Freedom 
Network on teettänyt arvion 144 maan tilanteesta. Yliopisto-
tason selvityksessä maita arvioidaan viidellä mittarilla:
•	 Hallinnon koko
•	 Omistusoikeuksien juridinen rakenne ja turvallisuus
•	 Vakaan rahan saatavuus
•	 Kansainvälisen kaupan vapaus
•	 Luoton, työvoiman ja liiketoiminnan sääntely

Näillä kriteereillä Suomi sijoittuu yhdeksänneksi listalla, jolla 
kymmenen joukossa on Euroopan maista Suomen lisäksi vain 
Sveitsi. Arviossa Suomen heikkouksia ovat hallinnon koko ja 
työvoiman sääntely. Omistusoikeudet ja vakaan rahan saatavuus 
ovat puolestaan vahvuuksia. 

Vakaan rahan saatavuus on heikentynyt monissa maissa 
valtioiden velkaantumisen takia. Tästä syystä muun muassa 
Yhdysvallat putosi historiansa alhaisimmalle sijalle 18.

Taloudellinen vapaus arvossaan

Sija Maa Pisteet (maksimi 10)

1. Hongkong 8,9

2. Singapore 8,69

3. Uusi-Seelanti 8,36

4. Sveitsi 8,24

5. Australia 7,97

5. Kanada 7,97

7. Bahrain 7,94

8. Mauritius 7,9

9. Suomi 7,88

10. Chile 7,84

Lähde: Economic Freedom Network

Heritage-säätiön vertailussa Suomi arvioidaan taloudellisten 
vapauksien puolesta sijalle 16 maailmassa ja seitsemännek-
si vapaimmaksi Euroopassa. Suomen erinomaista pistemäärää 

laskevat tuossa vertailussa lähinnä julkisen sektorin suuri osuus, 
julkisen velan kasvu ja työmarkkinoiden jäykkyys.

Vertailussa Suomi sijoittuu toiseksi muun muassa IPR-oikeuk-
sissa, investointivapaudessa ja korruptiovapaudessa. Heritagen 
viisiasteisessa luokituksessa Suomi kuuluu toiseksi parhaaseen 
luokkaan ”enimmäkseen vapaa”.

Vähäinen korruptio on yksi taloudellisen vapauden mittareis-
ta. Transparency Internationalin vertailussa Suomi on yhdessä 
Tanskan ja Uuden-Seelannin kanssa maailman vähiten korrup-
toitunut maa. Vertailussa oli mukana 176 maata.

Vähiten korruptoituneet maat

Maa Pisteet

1. Tanska 90

1. Suomi 90

1. Uusi-Seelanti 90

4. Ruotsi 88

5. Singapore 87

6. Sveitsi 86

7. Australia 85

7. Norja 85

9. Kanada 84

9. Hollanti 84

Lähde: Transparency International

Hyvät toimintavapaudet näkyvät myös lehdistön toiminnassa. 
Suomi otti jo kolmatta kertaa ykköspaikan lehdistönvapauksia 
vertailevan indeksin kärjessä. Toimittajat ilman rajoja -järjestön 
vertailussa arvioidaan muun muassa uutisoinnin moniarvoisuut-
ta, median riippumattomuutta ja lainsäädäntöä.

Yleistä demokratiaa vertailevissa selvityksissä Suomi on 
muiden Pohjoismaiden tapaan poikkeuksetta kärkisijoilla. 
Esimerkiksi itävaltalainen Democracy Ranking -yhdistys arvioi 
poliittista järjestelmää, sukupuolten tasa-arvoa, taloutta ja 
terveyttä. Tässä Suomi on kolmantena Norjan ja Ruotsin jälkeen.
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1.3 Hyvinvointia ja masennusta

Taloudellisilla mittareilla Suomi kuuluu hyvinvoivaan eliittiin. 
Pieni 5,5 miljoonan asukkaan maa tuotti vuonna 2011 brutto-
kansantuotetta 263 miljardia USA:n dollaria, millä maa pääsi 
sijalle 36 kaikkien maiden joukossa. Henkeä kohti maa tuotti  
47 760 dollaria, millä Suomi sijoittui sijalle 19.

Eurooppalaisittain suomalaisilla meni hyvin myös siinä 
mielessä, että kansalaisten käytettävissä olevat tulot kasvoivat 
vuonna 2010 niukasti, kun enemmistö EU-maista kääntyi tällä 
mittarilla miinukselle. 

Monipuolisemmilla hyvinvointimittareilla tehdyissä arvioissa 
Suomi sijoittuu yleensä ainakin parhaan viidenneksen joukkoon. 
Esimerkiksi brittiläinen Legatum Institute arvioi 142 maata 
kahdeksaan kategoriaan kuuluvilla mittareilla. Pääkategoriat 
ovat talous, yrittäjyys, hallinto, koulutus, terveys, turvallisuus, 
henkilökohtaiset vapaudet ja sosiaalinen pääoma. Legatumin 
tuoreimmassa arviossa Suomi sijoittuu seitsemänneksi. 

Parhaiten Suomi menestyi kategorioissa yrittäjyys & mahdolli-
suudet ja turvallisuus. Yrittäjyyden kohdalla Suomen vahvuuksia 
oli muun muassa yritystoiminnan alhaiset aloituskustannukset.

Monipuolista hyvinvointia

Mittauskategoria Suomen sijoitus

Talous 16

Yrittäjyys & mahdollisuudet 3

Hallinto 5

Koulutus 8

Terveys 12

Turvallisuus 3

Henkilökohtaiset vapaudet 19

Sosiaalinen pääoma 5

Lähde: Legatum Prosperity Index 2012

YK:n inhimillisen kehityksen vertailussa Suomi sijoittuu puo-
lestaan sijalle 21, kun vertailussa on 187 maata. Suomi kuuluu 
neliportaisessa ryhmässä parhaaseen luokkaan ”very high 
human development”.

Hyvä hallinto, maailman parhaat koulut ja monipuoliset va-
paudet eivät kuitenkaan ole tehneet suomalaisista yksiselitteisen 
onnellisia. Esimerkiksi itsemurhaluvut ovat EU:n korkeimpien 
joukossa. Suomi kuuluu itsemurhatilastoissa itäisen Euroopan 
joukkoon. 

Suomessa itsemurhan teki vuonna 2010 noin 16 henkeä 
sadastatuhannesta, kun esimerkiksi finanssikriisin horjuttamassa 
Kreikassa vastaava luku on kolme, Espanjassa 5,8 ja Italiassa 5,4.

Suuntaus on kuitenkin hyvä sikäli, että etenkin keski-ikäisten 
miesten itsemurhat ovat vähentyneet Suomessa selvästi viime 
vuosina. 

Itsemurhien yleisyydestä huolimatta Suomi sijoittui toiseksi 
amerikkalaisprofessoreiden tekemässä kansainvälisessä onnelli-
suusvertailussa. 

Itsemurhien määrä EU:n jäsenmaissa

Maa Kpl/100 000 asukasta

Liettua 29,4

Liechtenstein 26,7

Unkari 21,7

Latvia 18,2

Slovenia 17,2

Suomi 16,8

Puola 15,3

Viro 14,8

Kroatia 14,7

Ranska 14,7

Lähde: Eurostat

Yksi huonoimmista sijoituksista Suomella on Happy Planet 
-indeksissä, jonka takana on brittiläinen New Economic 
Foundation. Indeksin tavoitteena on verrata kansalaisten hy-
vinvointia ekologiseen jalanjälkeen. Vertailun ajatus on, että 
hyvinvointi on arvokkainta, kun sen saavuttamiseksi on tehty 
mahdollisimman vähän vahinkoa muille. 

Happy Planet -listalla Suomi on vasta sijalla 70. Läntisen  
Euroopan maat sijoittuvat yleisestikin huonosti, sillä alueen 
paras maa Norja on sijalla 29.
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1.4 Erinomainen kilpailukyky tuo keskiverto- 
tuloksia

Suomi menestyy kansainvälisissä kilpailukykyselvityksissä hyvin 
tai jopa erinomaisesti. Hyvästä kilpailukyvystä huolimatta Suomi 
on menettänyt markkinaosuuksiaan kansainvälisessä kaupassa 
vuoden 2008 jälkeen.

Tutkijat ovat erimielisiä siitä, miksi erinomaiselta näyttävä  
kilpailukyky tuottaa vain keskivertotuloksia. Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitoksen mukaan kansainväliset vertailut kertovat 
pitkän aikavälin rakenteellisesta kilpailukyvystä. Suomessa on 
kuitenkin hyödynnetty kilpailukykyä vajaalla teholla siksi, että 
Suomella on lyhyen tähtäyksen kilpailukykyongelma, joka joh-
tuu muun muassa palkkakehityksestä ja ICT-sektorin haasteista.

Muun muassa professori Pertti Haaparanta on arvioinut, 
että haasteet johtuvat pääosin siitä, että monet yritykset ovat 
uudistaneet huonosti tuotevalikoimaansa. 

World Economic Forumin kilpailukykyvertailussa Suomi on 
kolmantena. WEF kiittää monien muiden selvitysten tapaan 
hyvin toimivaa julkista sektoria, hyvin johdettuja yrityksiä ja laa-
dukasta koulutusta, joka tuottaa osaavaa työvoimaa. Suomen 
haasteina ovat lähinnä korkea verotus ja jäykät työmarkkinat.

Kilpailukykyisimmät maat

Sija Maa

1. Sveitsi

2. Singapore

3. Suomi

4. Saksa

5. USA

6. Ruotsi

7. Hongkong

8. Hollanti

9. Japani

10. Iso-Britannia

Lähde: WEF. The Global Competitiveness Report 2013-2014

Sveitsiläisen ylipiston IMD:n kilpailukykyarvioinnissa Suomi on sijalla 
20. Suomen sijoitus on heikentynyt useana vuonna, sillä vuonna 

2005 Suomi oli vielä kuudentena sveitsiläisten listauk sissa. IMD:n 
raportissa muistutetaankin, että Suomen tulee uudistaa kilpailu-
kykyään, joka vastaa ympäristön muutokseen. Etlatiedon toimitus-
johtaja Petri Rouvinen muistuttaa artikkelissaan, että Suomen on 
vaikea laskea WEF:n tunnistamien pitkän tähtäimen vahvuuksien 
varaan, koska IMD:n tunnistamat lyhyemmän aikavälin heikkoudet 
syövät kilpailukykyä. Työttömyys rapauttaa ihmisten osaamista, vä-
häiset investoinnit syövät tuotantopääomakantaa ja t&k-menojen 
aleneminen innovaatiopotentiaalia.

Kilpailukykyselvityksistä voi vetää johtopäätöksen, että Suo-
mella on vahvat kasvun eväät, vaikka haasteetkin ovat ilmiselviä. 
ICT on noista eväistä kenties monipuolisin. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön kasvupolkuja etsinyt työryhmä arvioi raportissaan, että 
”ICT on merkittävin yksittäinen teknologia, jonka varaan kasvun 
ja tuottavuuden parantamisen voi rakentaa”. Raportissa tode-
taan myös, että Suomen tulee uudistua kaikilla aloilla tuomalla 
digitaalisia elementtejä perinteiseen toimintaan.

1.5 Maailman paras ICT-maa

Tästä lähtökohdasta ajateltuna näkymät ovat hyvät, sillä World 
Economic Forumin arvion mukaan Suomi on maailman vahvin 
maa informaatioteknologiassa. WEF vertailee 144:ää valtiota 
kymmenellä mittarilla. Suomi on kymmenen parhaan joukossa 
yhdeksällä mittarilla mitattuna. 

Maailman paras ICT-maa

1. Suomi

2. Singapore

3. Ruotsi

4. Hollanti

5. Norja

6. Sveitsi

7. Iso-Britannia

8. Tanska

9. USA

10. Taiwan

Lähde: The Global Information Technology Report 2013, WEF.



18 19

Suomi saa WEF:n vertailussa kiitosta erityisesti osaamisen, inf-
rastruktuurin ja uusien palveluiden ja tuotteiden syntymisen an-
siosta. Julkiset ICT-palvelut saivat raportissa kiitosta kuten myös 
ICT:hen liittyvä poliittinen ja juridinen ympäristö. Aineettomien 
oikeuksien suoja on Suomessa erinomainen ja ohjelmistopiratismi 
kansainvälisesti ajatellen vähäistä. 

Raportissa Suomea pidetään innovaatiokeskuksena. Tämän 
ovatkin huomanneet monet ICT-alan yritykset, jotka ovat tuo-
neet maahan tutkimusta ja tuotekehitystä. Parin vuoden aikana 
ICT-alan yrityksistä t&k-toimintaa ovat tuoneet muun muassa 
Ericsson, Intel, Eletronic Arts, Huawei ja Samsung.

Valtioiden innovatiivisuus on vaikeasti mitattava ominaisuus. 
Professori Richard Floridan parin vuoden takaisessa vertailussa 
Suomi oli maailman innovatiivisin maa. EU:n vuonna 2013 teet-
tämässä vertailussa Suomi oli talousalueen neljänneksi innovatii-
visin maa Ruotsin, Saksan ja Tanskan jälkeen. Nämä neljä maata 
muodostivat vertailussa ryhmän ”innovation leaders”.

EU vertaili maiden innovatiivisuutta kahdeksalla pääulottu-
vuudella, joista kolme oli edellytysten luojia (henkilöresurssit, 
tutkimusjärjestelmä sekä rahoitus ja muu tuki), kolme yritysten 
aktiviteetteja (yritysten investoinnit, verkostot ja yrittäjyys sekä 
aineettomat pääomat), ja kaksi oli tuloksia (innovaattorit ja 
taloudelliset vaikutukset).

Suomi oli kaikilla ulottuvuuksilla selvästi EU:n keskiarvon 
yläpuolella. Parhaiten Suomi menestyi vertailtaessa henkilö-
resursseja, verkottumista ja yrittäjyyttä sekä rahoitusta ja tuki-
järjestelmiä. Tutkimusjärjestelmä ja innovaatioiden taloudelliset 
vaikutukset olivat Suomen heikoimpia kohtia.

Suomen innovatiivisuuden haaste on, että maa investoi 
paljon tutkimukseen ja tuotekehityksen, mutta investoinnit 
tuottavat liian niukasti oivalluksia. Kansainvälisen patentti-
organisaation Wipon mukaan Suomessa haettiin 18,5 patenttia 
yhtä bkt-miljardia kohti vuonna 2011, mikä oli keskivertotasoa. 
Ranskassa vastaava luku oli 12,4 ja Iso-Britanniassa 9,9. Toisaalta 
Korea tuotti huikeat 100 patenttia, Japani 73,4 ja Saksakin 26 
patenttia bkt-miljardia kohti. 

Suomessa yksi t&k-miljoona tuotti vain 0,7 patenttia, kun 
Etelä-Koreassa tuotos oli 3,7, Kiinassa 3,5 ja Puolassa 3,2  
patenttia per t&k-miljoona. 

Suomi on keskitason patentoija
Patenttihakemukset yhtä bkt-miljardia kohti vuonna 2011

Maa kpl

1. Korean tasavalta 100,7

2. Japani 73,4

3. Kiina 41,8

4. Sveitsi 26,6

5. Saksa 26

6. Maailma 20,3

7. USA 18,7

8. Tanska 18,7

9. Suomi 18,5

10. Ruotsi 16,9

11. Uusi-Seelanti 14,6

12. Valkovenäjä 14,3

13. Hollanti 13,2

14. Luxemburg 12,8

15. Venäjä 12,8

16. Itävalta 12,7

17. Ranska 12,4

Lähde: Wipo Statistics Database ja Maailman Pankki 
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1.6 Työelämässä melko seesteistä

Työelämän laatuvertailussa suomalainen työelämä menestyy 
hyvin. Euroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiön työolotutki-
muksen mukaan Suomi on 15:tä vertailumaata edellä useim-
missa työoloja koskevissa asioissa. Parhaiten Suomi menestyy 
työn organisoinnissa, sosiaalisissa suhteissa, psykososiaalisissa 
tekijöissä sekä työn ja muun elämän tasapainossa. 

Suomi jää puolestaan keskiarvosta terveyttä ja hyvinvointia 
sekä työssä esiintyvää väkivallan uhkaa, häirintää ja syrjintää 
koskevissa kysymyksissä.

Kyselytutkimuksen tulokset ovat jossain määrin myös 
ristiriitaisia. Suomalaiset kokevat, että heillä on paljon itseohjau-
tuvuutta ja hyvä mahdollisuus vaikuttaa työtahtiin ja taukoihin. 
Toisaalta suomalaiset näkevät muita enemmän tiukkoja aikatau-
luja. Lisäksi työoloihinsa kokonaisuutena tyytyväisiä on Suomea 
vähemmän vain Italiassa ja Kreikassa. Siinä mielessä Suomen 
hallituksen ohjelmassa on oikea tavoite nostaa suomalainen 
työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä.

Työviikon pituus ei ainakaan anna aihetta tyytymättömyy-
teen, sillä kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastojen mukaan 
suomalaisten keskimääräinen toteutunut työviikko on 35,5 
tuntia, mikä on eurooppalaista keskitasoa.

Suomalaisten työsuhteet ovat eurooppalaisessa vertailussa 
normaaleja. Osa-aikaisessa työsuhteessa on noin 15 prosenttia 
työvoimasta ja määräaikaisessa työsuhteessa 15,5 prosenttia. 
Määräaikaisten työpaikkojen määrä on kuitenkin kasvussa. Työ- 
ja elinkeinoministeriön analyysin mukaan vuonna 2011 uusista 
työpaikoista 63 prosenttia oli määräaikaisia.

Työtaisteluita Suomessa on ILO:n tilastojen mukaan keski-
määräiseen eurooppalaiseen tahtiin. Koska työtaistelujen määrä 
vaihtelee vuosittain paljon, on oheisessa taulukossa kolmen 
vuoden työtaistelut 15 eurooppalaisesta maasta. Maat on laitet-
tu järjestykseen laskemalla, montako päivää maa on menettänyt 
keskimäärin tuhatta asukasta kohti kolmen vuoden aikana. 

Vertailun mukaan eteläisen Euroopan maat Espanja ja Rans-
ka ovat selvästi Suomea lakkoherkempiä, kun taas pohjoisen 
maat kuten Ruotsi, Hollanti, Saksa ja Sveitsi ovat merkittävästi 
Suomea rauhallisempia. Pohjoisen maista Tanska on selkeä 
poikkeus, joka nousee vertailun huonoon kärkeen vuoden 2008 
julkisen alan lakolla. 

Lakoissa menetetyt päivät, (1000 kpl)

Maa 2006 2007 2008
Keski-
arvo

Lakko-
päivät/

1000 as.

Tanska 86 92 1 869 682 123

Espanja 928 1188 1510 1209 26

Ranska 1421 1553 1419 1464 23

Belgia 89 127 263 160 15

Norja 147 4 63 71 14

Iso-Bri-
tannia

755 1041 759 852 14

Suomi 85 94 17 65 12

Italia 555 930 723 747 12

Turkki 166 1354 145 555 7

Puola 31 186 276 164 4

Ruotsi 2 14 107 41 4

Saksa 429 286 132 282 3

Hollanti 16 26 121 54 3

Sveitsi 8 7 14 10 1

Irlanti 7 6 4 6 1

Lähde: ILO Laborsta, laskelmat Attention Communication

    

Työttömyys on Suomessa EU:n keskiarvon alapuolella, mutta 
noususuunnassa. Maaliskuussa 2013 koko EU:n keskiarvo oli 
10,9 ja euroalueella 12,1 prosenttia, mutta Suomessa työttö-
myys pysytteli kahdeksan prosentin pinnassa. Alueen korkein 
työttömyys oli Espanjassa 26,7 prosenttia ja alhaisin puolestaan 
Itävallassa 4,7 prosenttia.
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1.7 Lisää ulkomaisia investointeja

Ulkomaisia investoijia Suomessa kiinnostavat etenkin liike-elä-
män palvelut, terveydenhuolto, ympäristöteknologia ja ICT-ala. 
Kansainväliset investoinnit vähenivät maailmanlaajuisesti vuon-
na 2012 noin 18 prosentilla. Invest in Finlandin lukujen mukaan 
Suomeen sijoittui samana vuonna 153 uutta ulkomaista yritystä, 
mikä oli 11 prosenttia edellisvuotista vähemmän.

Ernst & Youngin selvityksen mukaan uutta liiketoimintaa 
Suomeen synnyttävien ulkomaisten investointien määrä sen si-
jaan kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin. Vuonna 2012 Suomeen 
tuli 75 investointiprojektia, mikä oli viidenneksen edellisvuotta 
enemmän. Tuolla määrällä Suomi oli Euroopan 12. houkutte-
levin sijoituskohde. Kappalemääräinen vertailu antaa kuitenkin 
hivenen liian valoisan kuvan tilanteesta, sillä rahalla ja uusilla 
työpaikoilla mitattuna Suomi menestyy huonommin.

Uudet ulkomaiset yritykset Suomessa toimialoittain, (kpl)

Liike-elämän palvelut 40

Hyvinvointi ja terveys 25

Kauppa 21

Cleantech 18

ICT 17

Logistiikka 6

Turismi ja matkailu 4

Kaivostoiminta 3

Muut 19

Lähde: Invest in Finland

Euroopan maihin kohdistuneet suorat ulkomaiset  
sijoitukset (kpl)

Maa 2011 2012
Muutos 

%

1. Iso-Britannia 679 697 2,7

2. Saksa 597 624 4,5

3. Ranska 540 471 -12,8

4. Espanja 273 274 0,4

5. Belgia 153 169 10,5

6. Hollanti 170 161 -5,3

7. Puola 121 148 22,3

8. Venäjä 128 128 0

9. Irlanti 106 123 16

10. Turkki 97 95 -2,1

11. Serbia 67 78 16,4

12. Suomi 62 75 21

13. Tsekki 66 64 -3

14. Sveitsi 99 61 -38,4

15. Italia 80 60 -25

Muut 669 569 -14,9

Yhteensä 3 907 3 797 -2,8

Lähde: Ernst & Young´s attractiveness survey Europe 2013

Myös ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien panokset suo-
malaisiin pääomasijoitusrahastoihin ovat kasvaneet. Rahastoihin 
virranneet pääomat ovat kaiken kaikkiaan kasvaneet vuoden 
2012 notkahduksesta, ja ulkomaisten sijoittajien osuus koko-
naispotista on kasvanut. Vuoden 2012 viimeisellä ja vuoden 
2013 ensimmäisellä neljänneksellä rahastot keräsivät pääomia 
510 miljoonaa euroa, mistä 35 prosenttia tuli Suomen ulkopuo-
lelta, kertoo Suomen pääomasijoitusyhdistyksen Evcan tilasto.Vuonna 2012 Suomeen 

tuli 75 uutta investointia, 
mikä oli viidenneksen  
edellisvuotta enemmän.
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2. Tieto- ja viestintäteknologian 
 markkinat

Suomen kansantalouden haasteista huolimatta 
ICT-markkinat vetävät hyvin taantumankin varjossa.

2.1 Eurooppa ja vientiongelmat varjostavat 
taloutta

Suomen kansantalous näyttää pinnalta katsottuna suhteelli-
sen terveeltä eurooppalaisessa vertailussa. Alla piilee kuitenkin 
monia yhtaikaisia huolia, joiden yhteisvaikutus voi olla vakava ja 
vaikeasti ennakoitavissa.

Muutamat keskeiset vientiyritykset etenkin metsä- ja elektro-
niikkateollisuudessa ovat menettäneet asemiaan teknologisessa 
murroksessa. Globaalin työnjaon murros puolestaan on vienyt 
suomalaisyritysten tuotantoa Suomesta etenkin Aasian nopeasti 
kasvaville markkinoille. Lisäksi Euroopan talousvaikeudet syövät 
kasvunäkymiä.

Pidemmän tähtäyksen keskeinen huoli on se, että väestön 
ikääntyminen lisää julkisen talouden kustannuksia, mikä vai-
keuttaa talouden tasapainottamista.

Huolien keskellä on toki monia valonpilkahduksia, joista mer-
kittävimpiä ovat kansainvälisten teknologiayritysten investoinnit 
Suomeen ja kotimaisen teknologiayrittäjyyden vahvistuminen. 

Euroopan talouskasvun lykkääntyminen on yllättänyt eko-
nomistit monta kertaa. Vuoden 2012 alussa tutkimuslaitokset 
tekivät jo toiveikkaita arvioita taloudesta, mutta toiveikkuus 
rapisi ennusteista jo syksyllä. 

Vuoden 2013 alkupuolella ennusteissa oli sama henki kuin 
vuosi aiemmin. Keväällä tehdyt ennusteet uskoivat vielä kasvun 
käynnistyvän loppuvuodesta ja kulkevan kohtuullisesti vuonna 
2014. Muun muassa Suomen Pankin, Nordean ja Tapiola Pankin 
kesäkuussa julkistamat ennusteet arvioivat kokonaistuotannon 
pysyvän hivenen miinuksella tänä vuonna ja lähtevän vain kalpe-
aan nousuun vuonna 2014. 

Kasvunäkymiltä uskoa vie muun muassa Elinkeinoelämän Kes-
kusliiton investointitiedustelu, joka kertoi investointien supistuvan 
vuonna 2013 yli kymmenellä prosentilla. Näkemyksiä synkistää 
se, että viennin alakulo on levinnyt kotimaiseen kulutukseen.
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Kasvuoptimismi lepää siis ohuella pohjalla. Kansainvälinen 
valuuttarahasto varoittaa Länsi-Euroopan heikon talouskehi-
tyksen jatkumisesta vuosia eteenpäin. Finanssikonserni Nordea 
toteaa ennusteessaan, että ”Suomen taloudessa ei ole näkyvissä 
ilmiselviä kasvun vauhdittajia”. Teknologiateollisuus ry:n suh-
dannekatsauksessa puolestaan todetaan, että ”Suomen kannal-
ta tilanteen tekee vakavaksi se, että vienti on kehittynyt vuoden 
2009 jälkeen paljon paremmin tärkeissä kilpailijamaissamme”. 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioikin, että ensi vuo-
deksi ennustettu vientikehitys edellyttää kustannuskilpailukyvyn 
kohenemista sekä merkittäviä panostuksia uusien tuotteiden 
kehittämiseen ja markkinointiin.

Epävarmaa valon kajastusta
Ekonomistit odottavat jälleen, että kauan odotettu Euroopan 
suhdannekäänne käynnistyy vuoden 2013 aikana. Käänne ei 
kuitenkaan näy vielä koko vuoden kasvuluvuissa, jotka pysytte-
levät nollan tuntumassa niin Suomessa kuin Euroopassa laajem-
minkin. Koko Euroalueen bkt:n kasvu hiipuu jopa miinukselle.

Etla povaa Suomeen vaimeaa kasvua

2012 2013 2014 2015

Bkt, muutos % -0,2 0,3 1,8 2,9

Tuonti, muutos % -3,7 -0,5 2,7 3,6

Vienti, muutos % -1,4 0,5 3,5 4,4

Investoinnit,  
muutos %

-2,9 -2,4 3,4 4,6

Kulutus, muutos % 1,4 0,3 1 1,6

Työttömyysaste % 7,7 8,3 8,1 7,8

Vaihtotaseen ylijäämä 
% BKT:stä

-1,6 -1,1 -0,3 0,2

Lähde: Etla

Vuonna 2014 Euroopan talouskasvu vetää optimististen ar-
vioiden mukaan myös Suomen talouden parin prosentin 
kasvuvauhtiin. Pessimistit näkevät talouden polkevan paikal-
laan. Kaupan ala on erittäin huolissaan yksityisen kulutuksen 
hiipumisesta. Kulutusta rajoittavat sekä veronkorotukset että 
pessimismin leviäminen. Teollisuuden investoinnit puolestaan 
pysyvät matalina, koska kapasiteetin käyttöasteet ovat alhaiset. 

Investoinnit voisivat vauhdittua enemmän vasta vuonna 2015, 
jos yritykset tarvitsevat tuotantokapasiteettia kasvaneen kysyn-
nän takia.

Kasvunäkymät ovat siis maltilliset ja niitäkin varjostaa 
finans sikriisin mahdollinen paheneminen. Kriisin kärjistyminen 
jarruttaisi uudelleen sekä investointisuunnitelmia että pankkien 
halua luotottaa mahdollisia investointeja. 

Suomen Pankin ennuste Suomen taloudesta

2012 2013 2014 2015

Bkt, muutos % -0,2 -0,8 0,7 1,5

Tuonti, muutos % -3,7 0,8 2,8 4,6

Vienti, muutos % -1,4 1,2 3,5 4,7

Yksityinen kulutus, 
muutos %

1,6 -0,9 0,2 1,2

Julkinen kulutus,  
muutos%

0,8 0,8 0,1 0,4

Ykstyiset kiinteät  
investoinnit, muut %

- 3,4 -3,6 2 3,9

Julkiset kiinteät inves-
toinnit, muutos %

0,5 0,4 -0,1 0

Työttömyysaste % 7,7 8,5 8,6 8,3

Vaihtotaseen ylijäämä 
% bkt:stä

-1,9 -1,5 -1,3 -1,2

Lähde: Suomen Pankki
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2.2 Telemarkkinoilla historiallinen pysähdys ja 
huikea kasvu

Viestintäviraston tilastot kertovat, että suomalaisten matka-
puheluminuutit vähenivät viime vuonna ensimmäistä kertaa 
historiassa. Lasku nähtiin sekä kotitalouksissa että yrityksissä.

Kappalemäärissä laskettuna pudotus alkoi jo vuosi aiemmin. 
Vuonna 2010 suomalaiset soittivat 148 miljoonaa puhelua 
enemmän kuin viime vuonna. Prosenteissa pudotus on 2,9. 
Puheluminuutit puolestaan putosivat viime vuonna 0,6 prosen-
tilla, joten hiipuminen on toki maltillista. Muutos kertoo joka 
tapauksessa puhelumarkkinoiden saavuttaneen jonkinlaisen 
lakipisteen.

Matkaviestinliittymät ja viestimäärät Suomessa

2009 2010 2011 2012

Matkaviestinliitty-
miä (1000 kpl)

7 700 8 390 8 940 9 300

Puhelut  
(miljoonaa kpl)

4 986 5 136 5 111 4 988

Puheluminuutit  
(miljoonaa kpl)

15 120 15 919 16 105 16 016

SMS-viestit  
(miljoonaa kpl)

3 800 4 003 4 565 5 495

MMS-viestit  
(miljoonaa kpl)

40 41 51 64

Siirretty tieto  
(teratavua)

16 135 21 668 61 948 96 465

Lähde: Viestintävirasto

Kiinteiden liittymien määrä ja niistä soitetut puhelut jatkoivat 
monta vuotta jatkunutta pudotustaan.

Kiinteän puhelinverkon käyttö Suomessa

2009 2010 2011 2012

Liittymien määrä  
(tuhatta kpl)

1 430 1 250 1 080 890

Puhelut  
(miljoonaa kpl)

692 580 484 414

Puheluminuutit  
(miljoonaa kpl)

2 321 1 866 1 532 1 259

Lähde: Viestintävirasto

Muilta osin televiestinnän markkinat jatkoivat vahvaa kasvua. 
Multimediaviestien määrä kasvoi viime vuonna neljänneksellä 
ja tekstiviestejä suomalaiset lähettivät viidenneksen edellisvuot-
ta enemmän. Suomalainen lähetti viime vuonna keskimäärin 
noin tuhat tekstaria. Tekstiviestienkin määrä saattaa olla lähellä 
lakipistettä, sillä Viestintäviraston mukaan kasvu hiipui vuoden 
jälkimmäisellä puolella.

Matkaviestinnän merkittävin muutos on tiedonsiirtopalve-
luiden räjähdysmäinen kasvu. Mobiililaajakaistaliittymien määrä 
kasvoi viime vuonna 34 prosenttia eli yli 4,7 miljoonaan kappa-
leeseen. Lähes joka toisessa liittymässä on siis tiedonsiirtopalve-
lu. Matkaviestinliittymiä on 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa 
kaikkiaan uskomattomat 9,3 miljoonaa kappaletta.

Nopean kasvun ansiosta siirretyn datan määrä on lähes 
200-kertaistunut viidessä vuodessa. Vielä viime vuonna kasvu oli 
55 prosenttia.

Edellä kuvattu 4,7 miljoonaa liittymää sisältää sekä rajoitetun 
että rajoituksettoman tiedonsiirron omaavat liittymät. Käyt-
tömäärän rajoituksia oli 50,5 prosentissa liittymistä. Alkujaan 
lähes kaikki kuukausimaksulliset tiedonsiirtoliittymät olivat 
rajoittamattomia. On kiinnostavaa nähdä, johtaako datamää-
rän nopea kasvu siihen, että käyttömäärien rajoitukset tulevat 
lisääntymään tulevaisuudessa merkittävästi.

Viestintäviraston tilastot kertovat, että pelkkää matkaviestin-
tää tiedonsiirtoon käyttävien kotitalouksien osuus on kasvanut 
kolmessa vuodessa 20:stä 26 prosenttiin. Kiinteän verkon laa-
jakaistaliittymien määrä kasvoi kuitenkin viime vuonna. Eniten 
kasvua tapahtui kiinteistö- ja taloyhtiöliittymissä. Kiinteiden 

Nopean kasvun ansiosta 
siirretyn datan määrä on 
lähes 200-kertaistunut  
viidessä vuodessa. 
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laajakaistaliittymien kasvua vetää muun muassa IPTV-tekniikka, 
jonka avulla kuluttaja voi vastaanottaa televisiolähetyksiä. Viime 
vuoden lopussa IPTV-liittymiä oli 256 000 eli noin 10 prosentilla 
kotitalouksista. 

Laajakaistaliittymien kehitys 2009–2012, (1000 kpl)

2009 2010 2011 2012

DSL 1 186 1113 1125 1079

Kiinteistö- ja talo-
yhtiöliittymä

107 158 173 230

Kaapelimodeemi 223 241 264 292

FFTH (Optisessa  
kuituverkossa)

13 20 26 41

Langaton kiinteä  
laajakaista

32 27 17 11

Muu 6 1 1 0

Kiinteät laajakais-
tat yhteensä

1 566 1 559 1 606 1 654

Mobiililaajakaistat 908 1 636 3 550 4 764

Kiinteät ja mobiilit 
yhteensä

2 474 3 196 5 156 6 417

Lähde: Viestintävirasto

Viestintäviraston analyysin mukaan mobiililaajakaistan listahinnat 
pysyttelivät viime vuonna ennallaan. Edellisvuonna asiakkaiden 
maksamat kuukausihinnat olivat kuitenkin laskeneet kampanjoi-
den takia keskimäärin 2,5 eurolla.

Euroopan unionin verkkovierailuasetus pudotti matkapuhe-
luiden, tekstiviestin ja mobiilidatapalveluiden hintoja Euroopan 
unionin alueella matkustettaessa.

Kiinteiden verkkojen puheluiden hinnat sen sijaan ovat nous-
seet noin kolmanneksella viidessä vuodessa.

2.3 Taulutietokoneet ja palvelut jyräävät 
tietotekniikkamarkkinoilla 

Epävarmat talousnäkymät varjostavat tietotekniikkamarkkinoiden 
kasvua enemmän kuin televiestintää. Markkinatutkimusyhtiö 
Market-Vision mukaan IT-markkinat kasvoivat viime vuonna 2,4 
prosenttia. Tänä vuonna ja ensi vuonna kasvu hidastuu hivenen 
yli kahden prosentin vauhtiin.

Market-Visio mittaa loppukäyttäjäkulutusta eli rahamäärää, 
jonka yritykset, muut organisaatiot ja kuluttajat käyttävät laittei-
siin, ohjelmistoihin ja ulkoisiin palveluihin.

Viime vuonna edellä kuvattu markkinoiden arvo oli 5,83 mil-
jardia euroa, tänä vuonna 5,95 ja ensi vuonna noin 6,1 miljardia 
euroa.

IT-palvelut ovat noin 53 prosenttia koko markkinoista. 
Laitteet ovat noin neljännes ja ohjelmistot noin viidennes koko 
markkinoista.

Suomen IT-markkinat 2011–2014

2011 2012 2013e 2014e

Laitteet (miljoonaa  
euroa)

1498 1523 1530 1521

Kasvu, % 1,6 1,7 0,5 -0,6

Ohjelmistot (miljoonaa 
euroa)

1208 1243 1276 1324

Kasvu, % 4,1 2,9 2,6 3,8

IT-palvelut (miljoonaa 
euroa)

2985 3063 3147 3241

Kasvu, % 3,3 2,6 2,7 3

IT-markkinat yhteensä 
(miljoonaa euroa)

5691 5829 5953 6086

Kasvu, % 3 2,4 2,1 2,2

Lähde: Market-Visio 6/2013

Laitemarkkinoilla suuria trendejä ovat pöytätietokoneiden 
myynnin pudotus ja taulutietokoneiden kova kasvu. Pöytä-
koneiden pari vuotta jatkunut pudotus syvenee tänä vuonna 
jopa 16 prosenttiin. Taulutietokoneiden myynti puolestaan 
seitsenkertaistui vuonna 2011. Vielä tänäkin vuonna suhteelli-
nen kasvu on yli 60 prosenttia.



32 33

Taulutietokoneiden myynti ohittaa kuluvan vuoden aikana 
pöytäkoneiden markkinat selvästi. Myös kannettavien tietoko-
neiden myynti putoaa selvästi, mutta niiden markkinat pysyvät 
vielä ensi vuonnakin taulutietokoneita suurempina.

Tallennuslaitteiden markkinoiden arvo putoaa, vaikka tallen-
nuskapasiteettia tarvitaan yhä enemmän. Laitteiden hintojen 
putoaminen ja tallennuspalveluiden lisääntynyt käyttö estävät 
markkinoiden kasvun.

Kameroiden ja videolaitteiden myynti putosi viime vuonna 
roimasti ja pudotus jatkuu kuluvana vuonna. Market-Vision en-
nusteen mukaan kuvausmarkkinoista katoaa kolmessa vuodessa 
yli kolmannes.

Suomen IT-laitemarkkinat 2011–2014

2011 2012 2013e 2014e

PC-laitteet: kannetta-
vat (miljoona euroa)

394 383 349 329

Kasvu, % -4,4 -2,8 -8,9 -5,7

PC-laitteet: pöytä 
koneet (miljoonaa 
euroa)

182 165 138 127

Kasvu, % -6,7 -9,3 -16,4 -8

Taulutietokoneet  
(miljoonaa euroa)

58 142 231 241

Kasvu,% 728,6 145 62,7 4,1

Tallennus (miljoonaa  
euroa)

195 187 186 188

Kasvu,% -2,5 -4,1 -0,5 1,1

Tulostimet ja kopio-
koneet (miljoonaa 
euroa)

124 126 128 131

Kasvu,% 0,8 1,6 1,6 2,3

Verkkolaitteet  
(miljoonaa euroa)

97 100 101 104

Kasvu, % -3 3,1 1 3

Valokuva & video  
(miljoonaa euroa)

148 127 114 110

Kasvu, % 1,4 -14,2 -10,2 -3,5

Muut laitteet ja IT-
komponentit  
(miljoonaa euroa)

151 149 147 152

Kasvu, % 2 -1,3 -1,3 3,4

Laitemarkkinat  
yhteensä (miljoonaa 
euroa)

1498 1523 1530 1521

Kasvu, % 1,6 1,7 0,5 -0,6

Lähde: Market-Visio 6/2013

Ohjelmistomarkkinat pysyvät laitekaupan tapaan parin 
prosentin kasvuvauhdissa. PC-laitteiden odotettua hitaampi 
myynti painaa käyttöjärjestelmäkauppaa. Myös organisaatioi-
den haluttomuus siirtyä Windows 8 -käyttäjiksi on yllättänyt 
markkina-analyytikot.

Organisaatioiden päätöksentekoa tukevien business in-
telligence- ja data warehouse -ohjelmistojen kysyntä on ollut 
useana vuonna 6–9 prosentin kasvussa. Market-Vision mukaan 
kyseisten ohjelmistojen kysyntä kasvaakin vuoden 2011 noin 71 
miljoonasta yli 90 miljoonaan euroon vuonna 2015.

Tuolloin kyseessä olisi suurin sovellusohjelmistoryhmä, joka 
jättäisi niukasti taakseen muun muassa toimisto- ja ryhmätyöoh-
jelmistot sekä taloushallinto-ohjelmistot. 

Infrastruktuuriohjelmistoista vahvimmassa kasvussa on tieto-
turvasofta, jonka kysyntä kasvaa noin viiden prosentin vauhtia.

 

Suomen ohjelmistomarkkinat 2011–2014

2011 2012 2013e 2014e

Sovellusohjelmistot 
(miljoonaa euroa)

680 697 715 742

Kasvu, % 4,4 2,6 2,6 3,7

Infrastruktuuriohjelmis-
tot (miljoonaa euroa)

528 546 561 582

Kasvu, % 3,7 3,4 2,7 3,8

Ohjelmistomarkkinat 
yhteensä (miljoonaa  
euroa)

1208 1243 1276 1324

Kasvu, % 4,1 2,9 2,6 3,8

Lähde: Market-Visio 6/2013
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Palveluliiketoiminnassa ainoa lievä miinus on laitteiden tuki- 
ja ylläpitopalveluissa. Myös IT-koulutuspalveluiden kasvu on 
niukkaa.

Muilta osin palvelumarkkinat ovat vähintäänkin kohtuullises-
sa kasvussa. Reippainta kasvu on sovellusten hallintapalveluissa, 
jotka kasvavat useana vuonna 6–7 prosentin vauhtia. Suurin 
yksittäinen segmentti eli hallinta-, käyttö- ja verkkopalvelut on 
samoin reippaassa yli 3,5 prosentin kasvuvauhdissa. Yhä useam-
pi organisaatio on siis arvioinut, että palvelimien ja ohjelmisto-
jen omistaminen ei ole itselle strategisesti tärkeää.

Suomen IT-palvelumarkkinat 2011–2014

2011 2012 2013e 2014e

IT-konsultointipalve-
lut (miljoonaa euroa)

227 234 240 247

Kasvu, % 3,4 3,1 2,8 2,7

Sovelluskehitys-,  
integrointi- ja  
käyttöönottopalvelut  
(miljoonaa euroa)

784 805 827 850

Kasvu, % 4,1 2,7 2,7 2,7

Pakettiohjemistojen 
ylläpito ja tuki  
(miljoonaa euroa)

206 213 222 229

Kasvu, % 3,5 3,4 4 3,4

Laitteiden ylläpito ja 
tuki (miljoonaa  
euroa)

282 280 278 277

Kasvu, % 0 -0,7 -0,7 -0,4

Hallinta-, käyttö- ja 
verkkopalvelut  
(miljoonaa euroa)

1349 1394 1441 1497

Kasvu, % 3,5 3,3 3,4 3,8

Sovellusten hallinta-
palvelut (miljoonaa 
euroa)

359 383 408 437

Kasvu, % 7,3 6,7 6,5 7

Infrastruktuuripalve-
lut (miljoonaa euroa)

990 1011 1033 1060

Kasvu, % 2,2 2,1 2,2 2,6

IT-koulutuspalvelut 
(miljoonaa euroa)

138 137 137 143

Kasvu, % 2,6 -0,1 1,2 2,5

Palvelumarkkinat  
yhteensä (miljoonaa 
euroa)

2985 3063 3147 3241

Kasvu, % 3,3 2,6 2,7 3

Lähde: Market-Visio 6/2013

Suomalaiset ohjelmistoyritykset puolestaan kasvavat koti-
maisia markkinoita nopeammin. Jo 16. kertaa tehty ohjelmisto-
yrityskartoitus kertoo, että ohjelmistoyritykset ja IT-palveluyhtiöt 
kasvattivat liikevaihtoaan vuonna 2012 5,8 prosentilla. Vauhti 
siis kiihtyi edellisvuoden 5,2 prosentista.

Alan kannattavuus on selvityksen mukaan paranemaan 
päin, joskin yhtiökohtaiset erot ovat suuria. Helsingin pörssissä 
IT-palvelut on menestynyt yleisindeksiä heikommin, mikä johtuu 
paljolti Nokiaa palvelleiden yritysten vaikeuksista.

Sekä kansantalouden että yritysten itsensä kannalta on 
erittäin tärkeää, että ensimmäistä kertaa yli puolella yrityksistä 
oli kansainvälistä toimintaa. Pohjoismaat ja läntinen Eurooppa 
ovat tärkeimpiä vientialueita, mutta hyvässä kasvussa olevat 
itäinen Eurooppa ja Venäjä nousivat kolmanneksi tärkeimmäksi 
vientialueeksi ennen Pohjois-Amerikkaa.

Reippainta kasvu on sovel-
lusten hallintapalveluissa, 
jotka kasvavat useana 
vuonna 6–7 prosentin 
vauhtia.
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3. ICT:llä yli rajojen
Uudistuminen edellyttää uusia toimintatapoja ja kasvu-
yrittäjyyttä. Silloin syntyy kasvun luomaa tuottavuutta. 
Lisäksi tietoturvaa on parannettava, sillä pelko tietomur-
roista hidastaa uuden soveltamista.

Suomessa on oivallettu laajasti, että ICT auttaa sekä yrityksiä 
että julkisen sektorin organisaatiota ylittämään rajoja, jotka  
aiemmin olivat saavuttamattomia. Muun muassa työ- ja elin-
keinoministeriön asettama ICT 2015 -työryhmä painotti, että 
ICT:n avulla tuotantokeskeiset yritykset voivat luoda uusia 
palveluita, pienet yritykset saavuttavat globaalit markkinat ja 
julkinen sektori voi tehostaa toimintaansa.

McKinseyn selvitys kertoo, että yli 75 prosenttia internetin 
hyödyistä tulee traditionaalisille toimialoille, kun ne parantavat 
tuottavuuttaan, luova työtä ja parantavat elämänlaatua. 

Etlan tutkijan Pekka Ylä-Anttilan tutkimus puolestaan 
kertoo, että ICT:tä hyödyntävien palveluiden vienti on 2000-lu-
vulla lisääntynyt selvästi nopeammin kuin muu vienti. Kuitenkin 
digitaalinen vallankumous on vasta alkumetreillään. 

Uusi teknologia on jo muuttanut monien toimialojen logiikan 
perusteellisesti. Finanssialan keskusliiton tilasto kertoo, että 
86 prosenttia suomalaisista maksaa laskunsa pääsääntöisesti 
verkkopankissa. Pankin tiskillä laskunsa maksaa enää prosentti 
suomalaisista. Tietokoneanimaatioelokuva Niko - Lentäjän poika 
on ylivoimaisesti eniten maailmalla katsottu suomalaiselokuva. 
Suomen musiikkimyynnistä digitaalisten palveluiden osuus oli 
viime vuonna jo 22 prosenttia. Digitaaliset palvelut olivat kes-
keinen syy siihen, että musiikkimyynti nousi ensimmäistä kertaa 
kymmeneen vuoteen. 

Digitaalisuuden hyödyt eivät kuitenkaan tule itsestään. 
”Kaikkien yritysjohtajien – ei ainoastaan tietohallintojohtajien – 
pitäisi ottaa internet strategisen agendansa kärkeen”, tiivistää 
McKinsey raportissaan. Yritysten tulee miettiä, miten ne voivat 
muuttaa liiketoimintamallejaan saadakseen ICT:n hyödyt mah-
dollisimman hyvin käytettyä.
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CASE: Niko - Lentäjän poika

Niko-poro on osoittanut lentotaitonsa myös sillä, että 
Nikosta tehdyt elokuvat pitävät kahta kärkisijaa eniten 
katsottujen suomalaiselokuvien listalla. Yksi menestyk-
sen mahdollistajista oli digitaalinen animaatioteknologia, 
jolla elokuva saatiin samalle lähtöviivalle kansainvälisten 
elokuvien kanssa.

Teknologia oli kuitenkin vain yksi tekijä. Tekijät valitsivat 
alusta alkaen myös kansainvälisen liiketoimintalogiikan, 
johon kuului muun muassa monikansallinen yhteistyö 
tuotantovaiheessa, eri kielivaihtoehtojen käyttäminen 
ja laajan rahoittajajoukon etsiminen. Ensimmäisessä 
jaksossa rahoittajia oli 21 ja toisessa 23. Myös käsikir-
joitustiimi ja ohjaajakaksikko olivat kansainvälisiä, joten 
elokuvaan saatiin kansainvälinen ote suomalaisten juuri-
en täydentäjäksi. 

Riittävä rahoitus oli keskeinen lähtökohta, koska myyn-
tiagentit ja elokuvan levittäjät eivät olisi panostaneet 
tosissaan pienen budjetin elokuvaan. Kun tuottajatiimiin 
saatiin tanskalainen, irlantilainen ja saksalainen tuottaja 
sekä agentiksi saksalainen Telepool, olivat kansainvälis-
tymisen eväät olemassa. Budjetti nousi suomalaisittain 
ennätyssuureen 6,1 miljoonaan euroon.

Onnistunut ja mittava markkinointi takasivat sen, että 
Nikoa oli myyty yli sataan maahan jo ennen ensi-iltaa. 
USA:ssa valtakunnallinen CBS esitti elokuvan, mikä teki 
Nikosta ensimmäisen eurooppalaisen 3D-animaation, 
jota esitettiin Yhdysvalloissa valtakunnallisella kanavalla. 
Esitys sai 7,6 miljoonaa katsojaa.

•	 Pilvimarkkinat	vuonna	2012	140	miljoonaa	euroa
•	 Kasvu	vuosina	2012–2014	noin	40%
•	 Markkinat	vuonna	2015	noin	380	miljoonaa	euroa
   

Lähde: Suomalainen pilvimaisema, Liikenne- ja viestintäministeriö

3.1 Liiketoimintamallit uudistuvat

Vaikka uudet, digitaaliset liiketoimintamallit toisivat yrityk-
sille monia hyötyjä, ovat yritykset varovaisia uudistumises-
sa. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön selvitys kertoo, 
että pilvipalvelujen hyödyntäminen on Suomessa vähäistä. 
Nopeimmin pilveen ovat menneet aloittavat yritykset, kun taas 
suuryritykset vasta testaavat palveluitaan.

Tulos on ymmärrettävä, sillä suurilla yrityksillä olemassa 
olevien prosessien uudistaminen on haastavaa ja tehtyjen IT-
investointien hylkääminen tuntuu epämielekkäältä. Yritykset 
pelkäävät menettävänsä kontrollin ohjelmistoihin ja palveluihin. 
Aloittavilla yrityksillä vastaavia haasteita ei ole.

Pilvipalveluiden hyödyntämisen esteet
•	 Olemassa olevat IT- ja liiketoimintaprosessit
•	 Palveluiden siirrettävyys ja kontrolli
•	 Epäluottamus pilvipalveluihin
•	 Liiketoiminta- ja kulttuurimuutosten ymmärtäminen
•	 Juridiset ja sääntelyyn liittyvät kysymykset
•	 Sopimus- ja vastuukäytäntö
•	 Tietoturva
•	 Riippuvuus verkkoyhteyksistä.
Lähde: Suomalainen pilvimaisema, Liikenne- ja viestintäministeriö.

Haasteista huolimatta pilvipalvelut yleistyvät nopeasti. Alla  
olevat liikenne- ja viestintäministeriön arviot pilvimarkkinoista 
perustuvat lukuihin, joista puuttuvat Facebookin ja Googlen  
kaltaiset kansainväliset palvelut, joista laskutetaan yleensä 
Suomen ulkopuolella.
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Julkinen sektori on reagoinut hyvin siihen, että uusien liiketoi-
mintamallien kehittäminen on yrityksille tärkeää ja vaikeaa. Siksi 
liiketoimintamallien kehittäminen on keskeinen elementti useis-
sa julkisen sektorin tukemissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, 
joissa kehitetään uutta teknologiaa.

Esimerkiksi Teknologian kehittämiskeskuksen Tekesin kuu-
desta painopisteestä kolme liittyy tähän: liiketoiminta globaa-
leissa arvoverkoissa, palvelut ja aineettomuus arvonluojina ja 
digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana.

Tekes kannustaa asiakkaita liiketoimintakonsepteihin, jotka 
perustuvat asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja uudenlai-
siin ansaintamalleihin. Laajimmin tavoite näkyy Liideri-ohjelmassa, 
joka auttaa yrityksiä uudistamaan toimintaansa.

Digitaaliset liiketoimintamallit ovat keskeinen kehityskohde 
myös tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimuksen TIVIT Oy:n 
toiminnassa. TIVITin tutkimusohjelmissa on pyritty kehittämään 
liiketoimintaekosysteemejä, joissa tuloksia voitaisiin hyödyntää 
nopeasti kaupallisesti. 

Lisäksi TIVITin aloitteesta maahan perustettiin pilvipalve-
luiden testauslaboratorio Forge, jonka avulla yritykset voivat 
kehittää omia pilvipalveluitaan.

Uusi teknologia mahdollistaa liiketoimintamallien uudistami-
sen yrityksen koko prosessissa. Mikael Johanson korostaa väi-
töskirjassaan, että sosiaalinen media mullistaa käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun pelisäännöt. On tärkeämpää kuin koskaan ottaa 
käyttäjät mukaan palvelujen suunnitteluun. World Economic 
Forumin raportissa ”The Future of Manufacturing” puolestaan 
todetaan, että ”kyky innovoida kiihtyvällä vauhdilla on kaikkein 
tärkein kyvykkyys, joka erottaa menestyvät maat ja yritykset.”

McKinseyn kansainvälinen selvitys kertoo, että yli 80 prosent-
tia yrityksistä käyttää ainakin yhtä sosiaalisen median kanavaa. 
Tyypillisimpiä sovelluksia ovat videokonferenssit, blogit, verkos-
toituminen ja dokumenttien jakaminen. Sosiaalisella medialla 
nopeutetaan sisäistä tiedonkulkua, tehostetaan asiakasviestin-
tää ja vähennetään kumppaniviestinnän kustannuksia.

Aalto-yliopiston, Buffalon yliopiston ja Teksasin A&M-
yliopiston tutkimus puolestaan osoittaa, että sosiaalisen median 
ratkaisut vahvistavat asiakkaan ja yrityksen välistä sidosta. Se 
puolestaan näkyy asiakkaan todellisena ostokäyttäytymisenä. 
Yritykseen sitoutuvat asiakkaat ovat tuottoisampia kuin muut 
asiakkaat.

Etlan tutkijat Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila puolestaan 
listaavat muutamia teknologian synnyttämiä muutoksia, jotka 
liittyvät liiketoimintamalleihin.
•	 Globaali työnjako muuttuu – kehittyneet maat erikoistu-

vat yhä enemmän palveluihin. Yritykset hajauttavat tuotan-
to- ja arvoketjujensa eri osia maailmanlaajuisesti: ketjun eri 
osat sijoittuvat omien suhteellisten etujensa mukaan.

•	 Palvelut digitalisoituvat – vanha käsitys palveluista ei 
päde. Yhä suurempi osa palveluista – tietojenkäsittely, kou-
lutus, kauppa, matkatoimistot, viihde – on ainakin osittain 
digitalisoitavissa. Vanha käsitys palveluista, jonka mukaan ne 
kulutetaan samalla kun ne tuotetaan eikä niitä voi varastoida 
ja siirtää, ei enää pidä paikkaansa.

•	 Raja teollisuuden ja palveluiden välillä on katoamassa. 
Palveluita ja teollisuutta ei tule asettaa vastakkain. Ne täy-
dentävät toisiaan. Raja teollisuuden ja palveluiden välillä on 
hämärtynyt ja osin kadonnut kokonaan.

 Lähde: Uutta arvoa palveluista. Pajarinen, Rouvinen, Ylä-Anttila.
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Suomalainen teollisuus hyödyntää jo merkittävällä tavalla ICT-
teknologiaa. Etlan tutkija Tuomo Nikulaisen mukaan ohjelmis-
toista riippuvaiset tuotteet toivat noin kolmanneksen Suomen 
viennistä vuonna 2010. Saksalainen teollisuus on kuitenkin vielä 
kokonaisvaltaisemmalla otteella liikkeellä, sillä Saksan Industrie 
4.0 -konsepti tähtää teolliseen vallankumoukseen, jossa kaik-
ki teollisuuden koneet, laitteet ja prosessit ovat internetissä. 
Tavoitteena on myös, että niitä voidaan ohjata yhteensopivilla 
työkaluilla.

Monet odottavat 3D-tulostuksen mullistavan kokonaisia teol-
lisuudenaloja. Kun ihmiset voivat tulostaa kotonaan varaosan, 
katoaa teollisuuden ja asiakkaan välistä yksi porras kokonaan. 

Teoksessa Kymmenen uutta ihmettä kuvataan, kuinka kol-
miulotteinen tulostus nopeuttaa myös tuotteiden suunnittelua. 
Esimerkiksi Intiassa suunniteltiin yli 2500 lentokoneen osaa 3D-
tulostuksella kuukaudessa, kun perinteisillä tekniikoilla työhön 
olisi mennyt vuosi.

Case: Enevo optimoi jäteautojen reitit

Suomalaisen Enevo Oy:n liikeideana on optimoida jäte-
autojen aikatauluja ja reittejä. Enevon sensorit mittaa-
vat roska-astioiden täyttöasteen ja lähettävät tiedon 
Enevolle, jonka ohjelma laskee roska-autoille aikataulun 
ja taloudellisimman reitin. 

Itä-Uudenmaan jätehuollon alueella tehdyissä testeissä 
tyhjennykset vähenivät 44 prosenttia ja nettokustannuk-
set 38 prosenttia. 

Ratkaisu tarjoaa sekä reaaliaikaista tietoa että tilastoja 
pidemmän ajan muutoksista (täyttymisaste, arvioidut 
täyttymispäivämäärät, keräyspäivämäärät, kausimuutok-
set). Enevon laskutus määräytyy muun muassa seuratta-
vien roska-astioiden perusteella. 
 
Enevon palvelu on liiketoimintaideana uusi, mutta se 
uudistaa myös jäteyhtiöiden liiketoimintalogiikkaa. 
Yhtiöt voivat tarjota asiakkailleen aitoa huolehtimista 
puhtaudesta ja turvallisuudesta.

USA:n presidentti Barack Obama on haaveillut, että 3D-
tulostus voisi jopa palauttaa Kiinaan menetettyjä työpaikkoja 
takaisin Yhdysvaltoihin.

3.2 Suomi raivaa tietä kasvuyrittäjyydelle

Työ- ja elinkeinoministeriön analyysin mukaan 90 prosent-
tia uusista työpaikoista syntyi vuonna 2011 alle 50 hengen 
yrityksiin, joilla on kasvuodotuksia. Varsinaiset kasvuyritykset 
puolestaan toivat vuosina 2009–2011 noin 60 500 työpaikkaa. 
Kasvuyrityksiä oli tuona aikana vain 758 kappaletta, mutta silti 
niiden yhteiskunnallinen merkitys oli valtava. Siksi kasvuyrittäjyy-
den edistäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Vuoden 2011 lopussa kasvuyrityksiä oli 18 prosenttia enem-
män kuin edellisvuoden lopussa. On vaikea sanoa, johtuuko 
hyppäys etupäässä suhdanteista vai yrittäjyysinnon lisääntymi-
sestä. 

Kansainvälinen yrittäjyyttä selvittävä GEM-tutkimus kertoo, 
että suomalaisten yritysten kasvutavoitteet ovat vähäisempiä 
kuin useimmissa muissa EU-maissa. Kansalaisten asenteet ovat 
Suomessa erittäin yrittäjämyönteisiä, mutta yrittäjien kasvuhalut 
ovat vähäiset.

Seuraavalla sivulla oleva taulukko suhteuttaa, mikä on 
henkilöstöään yli viidellä hengellä lähimmän viiden vuoden 
aikana kasvattavien yritysten osuus maan väestöstä. Vaikka kyse 
on aikomuksista, kertovat ne kuitenkin yrittäjien tavoitteista ja 
kasvu-uskosta.

Taulukko kertoo, että suomalaisyrittäjien kasvuodotukset 
ovat EU:n heikoimpia. Suomea ja Ruotsia alhaisempaa kasvua 
odottavat vain eteläisen Euroopan kriisimaiden Kreikan, Espan-
jan ja Italian yrittäjät.
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Suomalaisyrittäjien kasvuodotukset vähäiset
Kohtuullisia kasvuodotuksia odottavien yritysten osuus 
väestöstä

Maa

1. Latvia 7,1

2. Viro 5,4

3. Romania 4,5

4. Slovakia 3,5

5. Liettua 3,3

6. Unkari 3,1

7. Puola 2,8

8. Iso-Britannia 2,8

9. Portugal 2

10. Irlanti 2

11. Hollanti 1,9

12. Tanska 1,7

13. Slovenia 1,4

14. Saksa 1,4

15. Ranska 1,3

16. Belgia 1,3

17. Itävalta 1,2

18. Suomi 1,1

19. Ruotsi 1,1

20. Kreikka 0,9

21. Italia 0,8

22. Espanja 0,8

Eräitä EU:n ulkopuolisia maita

USA 3,9

Kiina 3,2

Japani 1,3

Chile 8,4

Brasilia 2,2

Egypti 4,9

Israel 1,7

Lähde: GEM 2012 Global Report.

 

EU:n kasvuyritysraportti muistuttaa, että kasvuyrittäjyyttä edis-
tävän valtion ei pidä valita voittaja-aloja, vaan luoda edellytykset 
kasvulle. Raportin mukaan kasvavien pk-yritysten suurin huoli 
on pääoman saaminen. Siksi rahoituskanavien avaaminen tulisi 
olla keskeinen kasvuyrittäjyyden tukimuoto. Suomessa korkeah-
ko yritysverotus on ollut toinen yritysten keskeinen huoli.

Suomen valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2014–2017 
on merkittäviä kehitysehdotuksia sekä rahoituksen lisäämiseksi 
että verotuksen keventämiseksi.
•	 Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä pääomitetaan kehyskaudella 

30 miljoonalla eurolla vuosittain uuden kasvuvaiheen yrityk-
sille suunnattavan kasvurahastojen rahaston perustamista 
varten.

•	 Vuosina 2014–2017 lisätään Finnvera Oyj:n pääomasijoituk-
sia viidellä miljoonalla eurolla, joka suunnataan alkavien yri-
tysten kasvun edistämiseen.

•	 Teknologiankehittämiskeskuksen Tekesin lainvaltuuksista käy-
tetään vuosittain 20 miljoonaa euroa siemenvaiheen yrityk-
siin tehtäviin pääomasijoituksiin.

•	 Yhteisöverokantaa alennetaan vuodesta 2014 alkaen 4,5 
prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin.

Lähde: Suomen valtiontalouden kehyspäätös vuosille 2014-2017.
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3.3 Tuottavuus tuo hyvinvointia

Tuottavuuden paraneminen on hyvinvoinnin kannalta lähivuosi-
na erityisen tärkeää. Talouskasvu syntyy työn määrästä ja tuotta-
vuuden kasvusta. Koska työn määrä vähenee lähivuosina, perus-
tuu kasvu jatkossa lähes kokonaan tuottavuuden kasvuun. 

Valitettavasti myös tuottavuuden paraneminen on hidastu-
nut jo pitkään. Viime vuosina hidastuminen on johtunut siitä, 
että Suomi on menettänyt työpaikkoja korkean tuottavuuden 
aloilla ja uusia työpaikkoja on syntynyt heikommin tuottaville 
aloille. Siksi uuden kasvun löytäminen edellyttäisi, että työpaik-
koja syntyisi korkean tuottavuuden aloille. Muun muassa profes-
sori Matti Pohjola on arvioinut, että ICT on paras mahdollisuus 
tuottavuuden parantamiseen ja uuden kasvun löytämiseen.

Taloustutkijat ovat yksimielisiä siitä, että teknologia on kes-
keisin kasvun synnyttäjä. Samoin tutkijat ovat korostaneet, että 
teknologia pitää tulkita laajasti niin, että siihen sisältyvät muun 
muassa johtaminen, sosiaalinen organisaatio ja kulttuuri. Tähän 
sisältyy kaikkien tuotannontekijöiden tehokkaampi käyttö. Se 
tarkoittaa esimeriksi organisaatiorakenteen virtaviivaistamista, 
sisäisten prosessien tehostamista, tukitoimintojen ulkoistamista 
ja asiakastiedon entistä parempaa hallintaa.

Internetin odotetaan uudistavan yritysten toimintaa enem-
män kuin ICT-laitteet ovat tähän mennessä tehneet. McKinseyn 
selvityksen mukaan internetissä aktiiviset pk-yritykset ovat 
kasvaneet kaksinkertaisesti sen, mitä verkossa passiivisesti 
toimineet samankokoiset yritykset. Deloitten selvitys vähittäis-
kaupasta kertoo, että digitaaliset ratkaisut ovat auttaneet vä-
hittäiskauppaa sekä vähentämään kustannuksia että lisäämään 
myyntiä. 

Luova tuho on yksi kansantalouden tuottavuutta parantavis-
ta voimista. Työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja teollisuus-
poliittisessa katsauksessa arvioidaan, että Suomen teollisuuden 
kokonaistuottavuuden kasvusta noin kolmasosa selittyy luovalla 
tuholla. Tämä vauhdittamiseksi Suomen kannattaa edistää 
kasvuyrittäjyyttä.

Merkittävä osa tuottavuuden kasvusta tulee kuitenkin nykyis-
ten toimipaikkojen toimintaa järkeistämällä. Tämä tarkoittaa fik-
sumpaa tekemistä eikä niinkään kovempaa juoksemista. Tykesin 
lähes 4000 organisaatioon tekemä kysely kertoo, että työelä-
män kehittämisohjelmat ovat yleisesti ottaen parantaneet sekä 
tuloksellisuutta että työelämän laatua suomalaisilla työpaikoilla.

Työelämän kehittämisohjelmien positiivisia vaikutuksia
•	 Uusia toimintatapoja on otettu käyttöön
•	 Toimintatavat ovat selkeytyneet ja tehostuneet
•	 Kehittämisinto ja -osaaminen ovat parantuneet
•	 Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet
•	 Henkilöstön ymmärrys omasta ja organisaation työstä on 

parantunut
•	 Johtamismallit ovat kehittyneet
•	 Johdon ja henkilöstön yhteistoiminta on kehittynyt
•	 Osapuolten tehtävät ja vastuut ovat kirkastuneet
•	 Asiantuntijaosaamisen käyttö kehittämisessä on lisääntynyt
•	 Projektiosaaminen työpakoilla on kehittynyt
•	 Työpaikkoja on turvattu pitkällä aikavälillä
Lähde: Työelämän kehittämisohjelman (1996-2010) kehittämisprojektien itsearviotulokset 

Edellä kuvattu kertoo, että tuottavuuden kehittäminen vaatii 
monipuolisia muutoksia työpaikoilla. Siksi johtamisen kehittä-
minen on keskeisessä roolissa myös sellaisissa ohjelmissa, joissa 
uuden teknologian kehittäminen on avainasia. Esimeriksi me-
talli- ja konepaja-alan strateginen osaamiskeskittymä Fimecc 
Oy painottaa, että Fimeccin ohjelmissa keskitytään johtamis- ja 
kehittämiskulttuurin muuttamiseen. Tavoitteena on vähemmän 
suunnittelua ja enemmän kokeilevaa tekemistä ja dynaamista 
ohjausta.



48 49

Nyt suurimmat paineet tuottavuuden kehittämiseen ovat julki-
sella sektorilla. Julkisella sektorilla on enemmän tehtävää, kun 
ikääntyvä väestö kaipaa lisää palveluita. Toisaalta veronmaksa-
jien määrä vähenee ikääntymisen vuoksi. Näin siis kustannuk-
set kasvavat, mutta tulot pienenevät. Tätä ei voi kompensoida 
veroja kiristämällä, koska silloin maan kilpailukyky heikkenee 
kohtuuttomasti.

Julkisen sektorin tuottavuutta selvittänyt Osmo Soininvaara 
kuvaa tapahtunutta kehitystä koko kansantalouden tasolla 
seuraavasti. ”Koska tuottavuuden kasvu vaihtelee sektoreittain 
suuresti, ennen pitkää valtaosa työajasta kuluu heikon tuotta-
vuuden töissä. Kun työn tuottavuus on noussut valtavasti ensin 
maataloudessa ja sitten teollisuudessa, katse kääntyy julkiseen 
sektoriin, jonka tuottavuuskehitys on ollut paljon heikompaa.”

Kaikkia yksityisen sektorin toimintamalleja ei voi siirtää sellai-
senaan aivan kaikkialle julkisella sektorilla. Erittäin monet mallit 
toimivat kuitenkin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. 
Esimerkiksi ICT 2015 -työryhmä kannusti raportissaan julkista 
sektoria käyttämään uusien palveluiden kehittämisessä entistä 
enemmän nopeita pilotteja. Piloteissa yhdistyvät nopea toiminnan 

Case: Liikenteenohjausta työkoneisiin

Navitec Systems Oy on kehittänyt Fimeccin Effima-
ohjelmassa liikkuvien työkoneiden liikenteenohjausjär-
jestelmän, jonka ansiosta yksi henkilö voi ohjata useita 
työkoneita yhtäaikaa.

Navitec valmistaa esimerkiksi miehittämättömien kai-
voskoneiden kaltaisiin työkoneisiin räätälöityjä navigoin-
tiohjelmistoja, jotka huolehtivat koneen paikantami-
sesta ja ohjaamisesta. Ohjelmisto muun muassa säätää 
koneen ajanmaan annettua ajoreittiä pitkin, havainnoi 
ympäristöä törmäysvaaran tunnistamiseksi ja synkronoi 
koneen työtehtäviä koneen liikkeen ja sijainnin mukaan.

Navitecin Mission Control System on valvomo-ohjelmis-
to työkoneiden keskitettyyn ohjaukseen ja valvontaan. 
Se huolehtii usean koneen toiminnasta.

Case: Vaasa tuotteisti ikäihmisten virikepalvelut

Vaasan kaupungin Ikäkeskuksen virikeyksikkö tuotteisti 
kaikki ikäihmisten virikepalvelut. Tuotteistamisen ansiosta 
virikeohjaajat pääsivät tekemään välitöntä asiakastyötä 
67 prosenttia työajasta, kun aiemmin asiakastyö oli 
jäänyt 48 prosenttiin. Samalla parani myös henkilöstön 
viihtyvyys.

Tuotteistaminen mahdollisti pitkäjänteisen suunnitte-
lun, johon myös henkilöstö pääsi vaikuttamaan aiempaa 
enemmän. Jokainen on päässyt vaikuttamaan toiminnan 
kehittämiseen, mutta suunnittelu on ollut silti aiempaa 
tehokkaampaa. 

Kun henkilöstön viihtyvyys parani, lisääntyi myös jousta-
vuus. Se puolestaan vähensi sijaisuusongelmia. Samalla 
tuotteistaminen monipuolisti jokaisen työkokonaisuutta.

käynnistäminen ja riskin rajaus. Silloin julkinen sektori saa inno-
vatiivisia ratkaisuja, jotka tehostavat ja parantavat palvelua. 

Hallinnonalat ylittävien ICT-ratkaisujen käyttö on yksi 
mahdollisuus julkisen sektorin tuottavuuden kehittämiseen. 
Myös palveluiden tuotteistaminen on tuottanut hyviä tuloksia 
julkisella sektorilla.



50 51

3.4 Tietoturvariskit hidastavat uudistumista

Tietoturvaan liittyvät uhat hidastavat monien uusien digitaa-
listen ratkaisujen käyttöönottamista. Huoli on aiheellinen, sillä 
palvelunestohyökkäykset, tietomurrot ja kiristyshaittaohjel-
mat kiusaavat yrityksiä ja kansalaisia säännöllisesti. Samoin 
käyttäjätunnusvarkauksien riski on lisääntynyt huomattavasti 
Viestintäviraston mukaan.

Viestintäviraston tietoturvayksikkö CERT-FI sai viime vuon-
na 4208 yhteydenottoa, mikä oli 10 prosenttia edellisvuotta 
enemmän. 

Internetrikolliset hyödyntävät aktiivisesti www-sivujen julkai-
su- ja sisällöntuotantojärjestelmien haavoittuvuuksia. Julkaisu-
järjestelmillä ylläpidetään useimpia julkisia www-sivuja, joten 
niiden avulla voidaan levittää epäasiallista sisältöä, tartuttaa 
haittaohjelmia tai tehdä palvelunestohyökkäyksiä.

Kyberhyökkäykset ovat osin hakkereiden ilkivaltaa, mutta 
mukana on myös tavoitteellista rikollisuutta ja myös valtioiden 
tiedustelupalveluiden toimintaa.

Tietoturvaosaaminen onkin entistä tärkeämpää, jotta yritykset 
ja julkinen sektori pystyvät hyödyntämään digitaalisen talouden 
mahdollisuudet. Siksi työ- ja elinkeinoministeriön ICT 2015 -työ-
ryhmä painottikin, että Suomeen tulee luoda kansainvälisesti 
vetovoimainen tietoturva-alan osaajien, yritysten, palveluiden ja 
tutkimuksen keskittymä.

Suomessa on Euroopan kärkeä olevaa tietoturvaosaamista, 
mutta kärki on kapea. Osaamisesta kertoo toki muun muassa 
se, että maailman suurin tietoturvayhtiö McAfee teki touko-
kuussa ostotarjouksen suomalaisesta pörssiyhtiö Stonesoftista. 
Ostajayhtiön johto kertoi hankkivansa kaupalla nimenomaan 
osaamista.

Osaamisen kapeudesta kertoo kuitenkin se, että Aalto-
yliopiston selvitys löysi lähes 3000 verkkohyökkäyksille avointa 
automaatiojärjestelmää. Tutkijat arvelivat, että löydettyjen 
laitteiden tuskin olisi pitänyt edes olla internetissä, missä ne ovat 
alttiita hyökkäyksille. Automaatiolaitteet liittyivät muun muassa 
sähkönhallintaan, teollisuuden automaatioon ja rakennusauto-
maatioon. Laitteet voivat ohjata muun muassa voimalaitoksia, 
hälytyksiä ja ovien lukituksia. Aalto-yliopiston mukaan asiatto-
mien pääsy järjestelmiin voi olla tuhoisaa. Heikkouksia oli 
erityisesti etäkäyttöjärjestelmissä.

Tutkijoiden mukaan Suomessa on muihin maihin verrat-
tuna suhteellisesti hyvin paljon automaatiolaitteita internetiin 
kytkettynä.

Konsulttiyhtiö Mandiantin raportti kertoi alkuvuodesta, että 
yli sata merkittävää amerikkalaisyritystä joutui tietoturvahyök-
käyksen kohteeksi. Vyyhti käynnistyi, kun hakkerit varastivat 
EMC-yhtiön omistamat RSA Security TokenID:n master-avaimet. 
Niillä kyberhyökkääjä pääsi käsiksi yritysten tietoverkkoihin.

Suomalainen tietoturvaklusteri FISC ry (Finnish Information 
Security Cluster) kehottaakin varautumaan riskeihin nykyistä 
paremmin.

Tietoturvan perusasiat kuntoon
•	 Kartoita haavoittuvuudet etukäteen.
•	 Kouluta käyttäjät. 
•	 Pidä työasemat kunnossa.
•	 Rakenna järjestelmät niin, että sähköposteissa tulevat haitta-

ohjelmat eivät pääse yritysverkon ytimeen. 
•	 Järjestelmiä täytyy monitoroida turvariskien varalta.
•	 Pidä järjestelmät ajanmukaisella virustorjunnalla varustettuina.
•	 Huomioi uudet toimintamallit kuten lisääntyvä etätyö, jossa 

käytetään työntekijöiden omia laitteita ja ohjelmia.
•	 Varmista pilven turvallisuus.
Lähde: FISC ry

ICT 2015 -työryhmä puolestaan ehdotti raportissaan, että alan 
korkeakoulut suuntaavat resurssejaan tietoturvaosaamisen 
koulutukseen ja liiketoimintalähtöiseen tutkimukseen. Samoin 
työryhmä ehdotti, että Suomessa tähdätään yksittäisen laittei-
den suojaamisen sijaan enemmän systeemisen tason turvalli-
suusajatteluun. Tämän edistämiseksi Suomessa tulisi toteuttaa 
keihäänkärkihankkeet sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Lisäksi ICT 2015 -työryhmä ehdotti kansallisen kyberturvalli-
suuskeskuksen perustamista, kuten kansallisessa kyberturvalli-
suusstrategiassa oli ehdotettu. 
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4. ICT kasvun moottorina
Monet suuret megatrendit vetävät ICT-toimialaa kasvuun. 
Erityisesti mobiili elämänmuoto, tarve parantaa tuotta-
vuutta ja palvelutasoa sekä ympäristöongelmien ratkaisut 
nojaavat entistä enemmän ICT-osaamiseen. 

4.1 Nokian mullistukset jatkuvat

Nokian matkapuhelinliiketoiminnan haasteet ovat synnyttäneet 
monien silmissä kuvan, että koko Suomen tietoliikenneklusteri 
olisi hiipumassa. 

Kuvaa vahvisti syyskuun alun uutinen, että Nokia myy mat-
kapuhelintoimintonsa Microsoftille. Noin 5,5 miljardin euron 
kaupan jälkeen Nokia keskittyy verkkoliiketoimintaan, kartta- ja 
tietopalveluihin sekä teknologian kehittämiseen. Kun kauppa 
toteutuu vuoden 2014 alkupuolella, noin 32 000 nokialaista 
siirtyy Microsoftin palvelukseen. 

Suomessa uutinen matkapuhelinkaupasta herätti paljon 
huolta ja hämmennystä. Nokian nousu vauhditti aikanaan 
Suomea ylös 1990-luvun syvästä lamasta. Nyt menestysliike-
toiminnan myyminen ravisuttaa.

Valoisammin katsottuna kaupan voi nähdä myös myöntei-
senä merkkinä siitä, että suomalainen osaaminen kiinnostaa 
kansainvälisiä suuryrityksiä. Kauppa vahvistaa Nokian taloudel-
lista asemaa merkittävästi. Microsoftille ostos puolestaan avaa 
uuden tien matkaviestinliiketoiminnan kasvattamiseen.

Microsoftin toimitusjohtajan Steve Ballmerin mukaan 
yhtiöllä ei ole aikomusta siirtää toimintoja pois Suomesta. Yhtiö 
perustaa Suomeen myös datakeskuksen, joka palvelee yhtiön 
eurooppalaisia asiakkaita. 

Tietoliikenteen nopea lisääntyminen on yksi Suomen  
mahdollisuus. Tutkimusyhtiö Rewheelin raportin mukaan 
mobiilidatan siirtohinnat ovat Suomessa Euroopan edullisimpia. 
Esimerkiksi Saksassa tiedonsiirrosta maksetaan 15 kertaa enem-
män kuin Suomessa. Tämä puolestaan on osaltaan siivittänyt 
tiedonsiirtopalveluiden käytön kovaan vauhtiin. Viestintäviraston 
tilastojen mukaan datan siirtomäärät ovat 200-kertaistuneet 
viidessä vuodessa. 

Tiedonsiirtopalveluiden nopeasti kasvanut käyttö puolestaan 
on antanut uskoa yrittäjille, jotka ovat kehittäneet innovatiivisia 
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palveluita. Innovaatiot ovat kiinnostaneet myös kansainvälisiä 
yrityksiä aina yritysostoihin saakka. Esimerkiksi kesäkuun alku-
puolella yhdysvaltalainen Shopper Talk osti suomalaisen kaupan 
asiakasanalyyseihin erikoistuneen Rapid Blues Solutions Oy:n.

Kansainväliset telekommunikaatioyritykset ovat huomanneet 
Suomen osaamisen. Parin vuoden sisällä maahan ovat tuo-
neet tutkimus- ja kehitystoimintaansa muun muassa Ericsson, 
Huawei, Intel ja Samsung.

Tietoliikenneosaaminen on kansantalouden kasvun kannal-
ta erittäin tärkeää, sillä datan siirtomäärät tulevat kasvamaan 
lähivuosina huimasti. Miljardeja laitteita kytketään internetiin 
tulevina vuosina. 

Tietoliikenneosaamisen vahvistamiseksi edelleen ICT 2015 
-työryhmä ehdotti monivuotisen t&k-hankkeen käynnistämistä. 
Keskeisiä kehityskohteita voisivat olla muun muassa pilvilaskentaan 
ja data-analytiikkaan perustuvat palvelut ja mobiilin teknologian 
yhdistäminen muihin teknologioihin kuten multimedia- ja antu-
riteknologiaan. 

Tietoliikenneosaamisen kehittämiseksi on toki jo ennestäänkin 
menossa useita julkisia ohjelmia, joista osa on poikkitieteellisiä 
soveltavia hankkeita.

Case: Oululaisosaamista Telekom Deutschlandille

Oululainen Lewel Group kehittää machine-to-machine 
(M2M) -ratkaisuja Telekom Deutschlandin nykyisille ja 
uusille asiakkaille.

Machine-to-Machine -viestintä tarkoittaa automaattis-
ta tietojenvaihtoa esimerkiksi koneiden ja keskitettyjen 
valvontakeskusten välillä. M2M-ratkaisuilla voi parantaa 
prosesseja millä tahansa toimialalla. M2M mahdollistaa 
myös koneiden etävalvonnan sekä prosessien saumat-
toman seurannan, kuten pakettien lähetysseurannan tai 
pakasteiden kylmäketjun seurannan. 

•	 Tampereen fiksut simuloijat. TTY:n Smart Simulators –
tutkimusryhmä pyrkii uusien älykkäiden ja innovatiivisten 
menetelmien soveltamiseen käytännön ongelmissa. Ryhmän 
ytimen muodostavat hydrauliikan ja automaation, matema-
tiikan ja tuotantolaitoksen tutkijat. Ryhmä tekee tiivistä yh-
teistyötä teollisuuden kanssa. Ryhmä on ollut mukana muun 
muassa MetsäOnline-hankkeessa, joka tähtää puuntoimitus-
ketjun opetuksen laadun ja tehokkuuden parantamiseen. 

•	 Älykästä radioteknologiaa. Tekesin Trial – Kognitiivisen 
radion ja verkon kokeiluympäristö on monivuotinen hanke, 
jossa kehitetään älykästä radioteknologiaa, joka osaa käyttää 
kulloinkin sopivinta vapaata radiotaajuutta ja -verkkoa  
langattoman tietoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. 

•	 Energiatehokkaita verkkoja Oulusta. Oulun yliopiston 
langattoman viestinnän tutkimusyksikkö kehittää muun 
muassa energiatehokasta signaalinkäsittelyä tulevaisuuden 
langattomiin järjestelmiin ja verkkoihin. Tavoite on mahdol-
listaa langattomat Machine-to-Machine-ratkaisut energia-
tehokkaalla tavalla. 

Tietoliikenneosaamista tulee vahvistamaan myös ICT 2015 
-työryhmän ehdottama yhtenäinen sähköisten palveluiden  
palveluväylä, johon hallitus on jo kehyspäätöksessään varannut 
varoja. Palveluväylän ansiosta samaa tietoa voidaan hyödyntää 
nykyistä helpommin yli organisaatiorajojen, mikä vähentää  
päällekkäistä työtä ja parantaa palvelua.
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4.2 Terveydenhuollon menetelmät mullistuvat

Teknologinen kehitys avaa ennennäkemättömät mahdollisuudet 
terveydenhuollon kehittämisessä. Potilaita voidaan auttaa jo 
lähivuosina lukemattomilla tavoilla, jotka tuntuvat monien 
mielestä lähinnä tieteiskirjallisuudelta.

Yksi suurimmista positiivisista sosioekonomisista mahdolli-
suuksista liittyy mobiiliin terveydenhuollon ja mobiilien rahoitus-
ratkaisujen yhdistämiseen, arvioi World Economic Forum pari 
vuotta sitten. Sähköiset ratkaisut tarjoavat kustannustehokkaita 
mahdollisuuksia muun muassa kehittyvien maiden asukkaille, 
joilla on matkapuhelin mutta ei pankkitiliä. Esimerkiksi odottaville 
äideille voidaan tarjota terveyspalveluihin oikeuttavia sähköisiä 
vouchereita, joilla voi maksaa raskausaikaan liittyvistä palveluista.

Sähköiset terveyspalvelut voivat auttaa terveyspalveluiden 
saatavuudessa, maksamisessa ja terveystietojen hallinnoimisessa.

VTT:n terveyden ja hyvinvoinnin tietoteknologia-ohjelma 
puolestaan lähtee ajatuksesta, että terveyspalveluita tulee muut-
taa radikaalisti, jotta tuloksia saataisiin kohtuullisilla kustannuk-
silla. VTT:n jaottelussa tulevaisuuden ratkaisujen tulee olla:
•	 Ennalta ehkäiseviä – tarjota mahdollisuuksia sairauksien 

ennalta ehkäisyyn 
•	 Ennustavia – tarjota työkaluja ja menetelmiä sairauksien 

varhaiseen diagnostiikkaan 
•	 Osallistavia – mahdollistaa kansalaisten ja potilaiden osallis-

tuminen oman terveytensä ja sairautensa hallintaan 
•	 Henkilökohtaisia – sovitettuja henkilöiden tarpeisiin.

Yksi esimerkki VTT:n hankkeista tällä alueella on monikan-
sallinen EU-hanke PredictAD, jossa on kehitetty menetelmiä 
Alzheimerin taudin tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa ja  
hoidon tehostamiseksi.

Terveysteknologia on Suomen toiseksi suurin korkean teknolo-
gian vientiala telekommunikaation jälkeen. Vuonna 2012 sen vienti 
kasvoi yli 22 prosenttia. Alan vienti on kasvanut vuosina 2008-2012 
keskimäärin 8,2 prosenttia, kun globaalit terveysteknologian mark-
kinat ovat kasvaneet keskimäärin viiden prosentin vuosivauhdilla. 

Vaikka alan tuonti kasvoi vuonna 2012 uuteen ennätyk-
seen, kasvoi alan kauppataseen ylijäämäkin ennätykselliseen 
735 miljoonaan euroon, missä oli kasvua edellisvuoteen 44,2 
prosenttia. Suurin vientimaa oli USA, minne meni 35 prosenttia 
koko alan viennistä. 

Case: BlindSquare katselee näkövammaisen 
puolesta

Suomalaisen MIPSoftin kehittämä BlindSquare-ohjelmisto 
auttaa näkövammaisia ympäristön havainnoinnissa. 
Mobiililaitteisiin soveltuvan ohjelmiston avulla henkilö 
kuulee muun muassa sijaintinsa, lähimmän risteyksen 
sekä halutun säteen lähellä olevat palvelut kuten ravin-
tolat ja kaupat.

Ohjelmisto opastaa kulkemaan kohteeseen ja jäämään 
pois oikealla bussipysäkillä. Puhesynteesi toimii tällä het-
kellä kymmenellä kielellä.

BlindSquare voitti Mobile World Congressissa Barcelo-
nassa parhaan mobiilin terveyspalvelun palkinnon.

Kasvusta kertoo sekin, että alan yhdistyksen FiHTA ry:n 60 
jäsenyrityksestä puolet on perustettu vuoden 2000 jälkeen. 
Terveysteknologian liitto FiHTA pitää tärkeänä, että valtio tukisi 
alan kehitystä määrätietoisilla toimilla. FiHTA ehdottaa muun 
muassa, että valtion johdolla kehitetään uusia pitkäjänteisiä 
rahoitusinstrumentteja alkavien ja kasvuvaiheen yritysten 
käyttöön, tuodaan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa osaksi 
yliopistollisten keskussairaaloiden ydintoimintaa ja varmistetaan 
sääntely osaamisen säilyminen ja kehittyminen Suomessa.

Kansainvälisillä tutkimuspöydillä on yhä mullistavampia tuot-
teita, joihin liittyy nanoteknologiaa, 3D-tulostusta, kantasolu-
ja ja synteettistä elämää. Esimerkiksi Aalto-yliopiston tutki-
jat ovat mukana EU-hankkeessa nimeltä ArtiVasc 3D, jossa 
yritetään valmistaa verisuonitettua keinoihoa kolmiulotteisella 
tulostustekniikalla.

Keinoihoa voisi käyttää ensin lääke- ja kosmetiikkateolli-
suudessa eläinkokeiden korvaajana. Samoin sen avulla voisi 
kehittää ihosiirteitä esimerkiksi palovammojen hoitoihin. 
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Case: Ekokaupunkeja Kiinaan

DigiEcoCity Oy on tehnyt jo kaksi sopimusta 100 000 
asukkaan kaupungin rakentamisesta Kiinaan. Yhtiö on 
erikoistunut suunnittelemaan ja rakentamaan kestävän 
kehityksen ympäristöjä, joissa on monipuoliset digitaali-
set palvelut asukkaille. 

Digitaaliset palvelut kuten verkkopankki ja sähköiset ter-
veyspalvelut korvaavat osittain fyysiset palvelut. Julkiset 
palvelut, työpaikat ja vapaa-ajan palvelut ovat kaikki 
kävelyetäisyyden päässä toisistaan. Näin ihmisystävälliset 
kaupungit ovat vaihtoehto täyteen ahdetuille metropo-
leille. Ekokaupungit tuottavat enemmän energiaa kuin 
kuluttavat. 

Kiinassa uudelle ajattelulle on paljon tilaa, sillä arvioiden 
mukaan noin 400 miljoonaa kiinalaista muuttaa maalta 
kaupunkeihin vuoteen 2020 mennessä.

4.3 Cleantech vastaa maailmanlaajuisiin 
haasteisiin

Globaalit energia- ja ympäristökysymykset kaipaavat kipeästi 
ratkaisuja, joiden luominen edellyttää poikkitieteellistä osaa-
mista. Suomessa on noin 2000 cleantech-yritystä jotka tuovat 
yhteensä noin 20 miljardin euron liikevaihdon. Ala työllistää 
noin 50 000 ihmistä Suomessa.

Suomi on kokoaan suurempi cleantech-maa. Suomen osuus 
alan markkinoista on noin yksi prosentti, vaikka maan osuus 
maailman bkt:stä on vain noin 0,4 prosenttia. Suomen hallituk-
sen tavoitteena on kaksinkertaistaa cleantech-ala vuoteen 2020 
mennessä. 

ICT:llä on keskeinen rooli cleantech-ratkaisuissa. Esimerkiksi 
energia- ja ympäristöteollisuuden huippuosaamiskeskittymän 
Cleenin ”älykkäät verkot ja energiamarkkinat”-ohjelmassa tutki-
taan muun muassa, miten aktiivinen asiakas voi olla avaintoimi-
ja älykkäiden sähköverkkojen ympäristössä. Samoin ohjelmassa 
tutkitaan, millaisia vaatimuksia älykkäät sähköverot asettavat 
ICT-ratkaisuille ja tietoturvalle.

Suomessa on pitkään ollut vahva energiansäästöön tähtäävä 
teollisuus. Tämä johtunee siitä, että maassa on ollut huomat-
tavan paljon raskasta teollisuutta, joka vaatii paljon energiaa. 
Teollisuudelle koneita ja laitteita toimittavat yritykset ovat ke-
hittäneet innovatiivisia prosesseja, joilla asiakkaat ovat saaneet 
huomattavia säästöjä energialaskuunsa. Vastaava kehitystyö 
jatkuu sekä yliopistoissa että yrityksissä. 

•	 Älykkäät katuvalaisimet. Joukko yrityksiä on kehittänyt 
VTT:n vetämässä projektissa älykkäitä katuvalaisimia, jotka 
mukautuvat olosuhteisiin sensorien ja langattoman ohjauk-
sen avulla. Valaistusta voidaan säätää esimerkiksi lumen tai 
liikenteen määrän mukaan.

•	 Nanorakenteisen aurinkokennon hyötysuhteen maa-
ilmanennätys. Aalto-yliopiston tutkijat ovat saavuttaneet 
18,7 prosentin hyötysuhteen nanorakenteisilla aurinkoken-
noilla. Mustasta piistä tehty pinta heijastaa vähän säteilyä 
takaisin, jolloin entistä suurempi osa auringon säteilystä saa-
daan talteen.

•	 Aalto-yliopiston tutkijat kehittävät muun muassa ter-
mosähköisiä materiaaleja, joiden avulla voidaan muut-
taa esimerkiksi hukkalämpö kotona ja tehtaissa energiaksi. 
Kehitettävät materiaalit perustuvat oksideihin, jotka eivät ole 
ympäristölle haitallisia. 
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4.4 Pelialan pieni suuri maa

Suomesta on tullut pelialan kuuma maa, josta myös kansain-
väliset peliyhtiöt etsivät tekijöitä. Maineen takana on erityisesti 
kaksi menestysyhtiötä Rovio ja Supercell, jotka ovat tuottaneet 
menestyspelit Angry Birds, Clash of Clans ja Hay Day.

Ennen näitä supermenestyjiä Suomesta tuli useita Max 
Paynen ja Alan Waken kaltaisia kuumia pelituotteita, jotka loivat 
osaamispohjan maahan.

Pelialan yhteenliittymän Neogamesin mukaan alan liikevaihto 
Suomessa oli viime vuonna 250 miljoonaa euroa ja ala työllisti 
1800 henkeä. Ala ennustaa, että vuonna 2020 kyseessä olisi 
noin 1,5 miljardin euron klusteri. 

Nykyinen kasvuvauhti ainakin lupaa paljon. Rovion liikevaihto 
oli vuonna 2010 5,2 miljoonaa ja viime vuonna 152 miljoonaa. 
Supercellin liikevaihto oli viime vuonna 76 miljoonaa euroa, 
mutta kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö teki 
jo 136 miljoonan liikevaihdon. Kauppalehden arvion mukaan 
yhtiön liikevaihto voisi kivuta kuluvana vuonna jopa yli 600 
miljoonaan euroon.

Alan kasvua on vauhdittanut muun muassa Teknologian 
kehittämiskeskuksen Tekesin Skene-ohjelma, jonka tavoitteena 
on ollut tehdä Suomesta pelialan merkittävä keskus. 

Myös kansainväliset sijoittajat ovat löytäneet Suomen 
pelialan. Supercellin omistajat myivät 16,5 prosenttia osakkeis-
taan kansainvälisille pääomasijoittajille Index Ventures, IVP ja 
Atomico.

Peliala itse näkee useita syitä Suomen kovalle vedolle:

Miksi Suomi?
•	 Innovaatio kohtaa poikkeuksellisen osaamisen
•	 Hinta–laatu-suhde
•	 Tekesin rahoitus
•	 Luotettavuus
•	 Joustavuus
•	 Maailmanluokan pelikoulutus
•	 Vahva pelillisyyden ja pelin kehittämisen kulttuuri.
Lähde: Neogames
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5. 21 polkua Kitkattomaan 
 Suomeen

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama ICT 2015 -työryhmä 
etsi vuoden 2012 aikana keinoja, joilla Suomi voisi saada 
uutta kasvua aikaiseksi ICT-osaamisen avulla. 

Nokia-klusterin henkilöstöleikkaukset innoittivat työ- ja elinkei-
noministeriön asettamaan työryhmän, joka alkoi vuoden 2012 
keväällä etsiä keinoja kasvun vauhdittamiseksi. Työryhmän 
raportti sisälsi 21 toisiaan tukevaa polkua, joilla Suomen pitää 
edetä. Ehdotusten toteuttamista ja uusien ideoiden kehit-
tämistä varten perustettiin valtioneuvoston kansliaan ICT-
asiantuntijatyöryhmä, jolla on työssään kymmenen vuoden 
tähtäin.

Työryhmän 21 polkua ovat seuraavat:

1. Rakennetaan yhtenäinen kansallinen 
palveluarkkitehtuuri 
Näin samaa informaatiota voidaan hyödyntää nykyistä helpom-
min yli organisaatiorajojen. Ratkaisu auttaa vähentämään 
päällekkäistä työtä ja parantamaan asiakaspalvelua. Suunnittelu 
tehdään valtiovarainministeriön (JulkICT-toiminto) johdolla 
elokuun loppuun mennessä. Kansalaisten terveystiedon 
palveluratkaisulla Taltionilla on valmiudet liittyä ensimmäisenä 
palveluna uuteen arkkitehtuuriin.

2. Rakennetaan yritysten reaaliaikaisen talouden vaatima 
infrastruktuuri 
Yritysten sisäisiä ja julkisen hallinnon välisiä tietovirtoja automa-
tisoidaan niin, että rutiinityö vähenee, riskienhallinta paranee ja 
ajantasainen tieto lisääntyy. Koskee mm. palkkoja, alv-tietoja ja 
kirjanpitoa. Mahdollistaa arviolta neljän miljardin euron vuosit-
taiset säästöt.

Yritysten toimintaympäristöä parannetaan 2014–2017: 

Kasvuvaiheen yrityksille suunnattavan kasvurahasto-
jen rahaston perustamiseen 30 miljoonaa euroa  
vuosittain.

Finnvera Oyj:n pääomasijoituksia lisätään 5 miljoo-
nalla eurolla vuosittain alkavien yritysten kasvun 
edistämiseen.

Teknologiankehittämiskeskuksen Tekesin lainval-
tuuksista käytetään vuosittain 20 miljoonaa euroa 
siemenvaiheen yrityksiin tehtäviin pääomasijoituksiin.

Yhteisöverokantaa alennetaan vuodesta 2014  
alkaen 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin.

Päättäjien tulisi tehdä  
kaikkensa, että julkinen 
hallinto, lait ja standardit 
tukisivat rajojen ylittämistä 
ja uuden syntymistä.
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3. Vahvistetaan mobiilia ja kiinteiden linjojen 
ICT-infrastruktuuria 
Myönnetään mm. toimiluvat laajakaistan 800 MHz-taajuus-
alueelle, mahdollistetaan testitaajuudet 700 MHzin ja 3GHz:n 
alueille korkeakouluille ja yrityksille. Lisäksi vauhditetaan valo-
kaapeleiden rakentamista uusilla kevyemmillä ratkaisuilla kuten 
mikro-ojitus.

4. Luodaan avoimen datan ekosysteemi
Kootaan avoimen tiedon yhteistyöverkosto. Käynnistetään VM:n 
johdolla datan avaamisen ohjelma. Varmistetaan lainsäädännön 
ja regulaation toimivuus avoimen datan hyödyntämiseksi. 

Osaaminen

5. Yhdistetään voimat 10 vuoden ICT 2023 -tutkimus-,  
kehitys- ja innovaatio-ohjelmaan 
Kootaan erillään olevat toimenpiteet ICT-osaamisen tason nos-
toon 10 vuoden ohjelmaksi, jonka ohjausryhmän muodostavat 
Tekes ja Suomen Akatemia. Ohjelma toteuttaa julkisen ja yksityi-
sen sektorin yhteisiä t&k-kärkihankkeita ja verkottuu merkittä-
vimpiin kansainvälisen tutkimusohjelmiin. 

6. Digitaaliset palvelut ja sisällöt
Käynnistetään kuntien palveluiden digitalisointi mm. Oulun ja 
Mikkelin piloteilla. Palveluiden kehitys ja levitys tehdään kuntien 
palvelukehitysyhtiö Tieraa hyödyntäen. Pilvipalveluosaamisen 
kehittämiseksi käynnistetään Forge-pilvipalvelulaboratorio. 

7. Pelit ja pelillisyys
Nostetaan pelialan koulutuksen määrä ja laatu tarpeita vastaa-
vaksi. Toteutetaan ensimmäiset pilotit pelillisyyden viemiseksi 
pelialan ulkopuolelle Taltionin avulla.

8. Tietoturva 
Lisätään tietoturva-alan koulutusta ja tutkimusta. Kehitetään 
alan vientitapahtumia ja perustetaan kyberturvallisuuskeskus. 

9. Mobiiliosaaminen
Käynnistetään alalla usean vuoden pituinen t&k-hanke ja lisä-
tään akateemista tutkimusta TKI-ohjelman puitteissa.

10. Big Data 
Lisätään Big Data -alueen koulutusta ja tutkimusta. Aloitetaan 
kehityshanke Big Data -osaamisen kehittämiseksi.

11. Tutkimuksen, soveltamisen, tuotteistamisen ja kaupal-
listamisen ketju kuntoon
Kehitetään uudenlaisia yhteistyöohjelmia ja selkeytetään yliopis-
tojen ja ammattikorkeakoulujen työnjakoa.

12. Yleisen koulutuspolitiikan edistäminen
Toteutetaan työvoima- ja osaamistarpeen ennakointihanke sekä 
huomioidaan peruskoulun opetussuunnitelman uudistuksessa 
internet-ajan tarpeet.

13. Kohdennetun koulutuspolitiikan edistäminen äkillises-
sä rakennemuutoksessa
Räätälöidään yritysten ja työntekijöiden tarpeisiin muuntokoulu-
tusta ja viedään täydennyskoulutusta korkeakouluihin. 



66 67

Rahoitus

14. Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvai-
heen yritysten rahoitustarpeita
Valtio panostaa rahoitusohjelman kautta alku- ja myöhäisem-
män kasvuvaiheen yrityksiin kahden eri rahastomallin kautta.

15. Investointien ja riskinoton mielekkyyttä lisäävät 
toimenpiteet
Otetaan pk-yritysten jvk-lainat käyttöön ja toteutetaan innovaa-
tioille verokannustin.

Toimintatavat

16. Julkiset palvelut edelläkävijöiksi
Luodaan julkiselle sektorille esikaupallisten pilottien malli, joil-
la voidaan kokeilla uusia palveluratkaisuja rajoitetulla riskillä. 
Samoin karsitaan pk-yrityksiä syrjiviä ehtoja julkisista hankin-
noista ja perustetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaosaa-
misen kehittämiskeskus.

17. Törmäytys- ja verkostohankkeet 
Kannustetaan alueita ja toimialoja rakentamaan nykyisten toimi-
joiden ympärille osaamiskeskittymiä, joissa osapuolet vahvista-
vat toistensa osaamista. Tuetaan alueellista kilpailukyvyn kehitty-
mistä osaamisohjelmilla, joiden tavoitteena on synnyttää uutta 
kansainvälisesti menestyvää liiketoimintaa. Pilottina avointen 
järjestelmien osaamiskeskittymän vahvistaminen.

18. Rakennemuutostilanteiden törmäytykset – akuutit  
ratkaisut Nokia-klusterin ongelmiin 
Tuotteistetaan vapautunut ICT-osaaminen vientikelpoiseksi. 
Hyödynnetään ICT 2015 -ohjelman yhteydessä tehtyä selvitys-
tä Saksan ja Sveitsin markkinoista, joilla on akuutti ICT-osaajien 
tarve.

19. Palveluviidakon ja lainsäädännön yksinkertaistami-
nen Yksinkertaistetaan pk-yritysten palveluviidakkoa asiakkaan 
näkökulmasta Kasvun Tehoketju -hankkeella. Vähennetään 
lainsäädännöstä digitaalista taloutta syrjiviä elementtejä: rinnas-
tetaan digitaalinen palvelu vastaavaan fyysiseen (esim. e-kirja) 
ja palautetaan energiavero datakeskuksille muun teollisuuden 
tapaan. Lasketaan datakeskusten energiavero muun teollisuu-
den tasolle.

20. Nopeat toimintatavat ja pilotit 
Vauhditetaan ministeriöiden palveluiden digitalisointia Kide-
hankkeella. Kehitetään tuettu vuokratietohallintojohtajan ohjel-
ma. Kehitetään pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan osaamista.

21. Pitkäjänteinen kehittäminen
Valtioneuvoston yhteyteen nimitetään ICT-asiantuntijaryhmä, 
jonka puheenjohtajana toimii valtiosihteeri. Ryhmä tukee, koor-
dinoi ja vauhdittaa kymmenen vuoden ICT-ohjelman toteutta-
mista. ICT-työryhmän tueksi perustetaan Tekesin osaksi markki-
na- ja kilpailijaseurantayksikkö.
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ICT-alan verkkopalveluja 
Suomessa

www.aaltoes.fi (Aalto-yliopiston yrittäjäyhteisö)

www.aaltowib.com

www.abo.fi/student/content/topic/topic/

ictbibl/?setlanguage=fi (ICT-kirjasto Turussa)

www.cleen.fi

www.digi.fi (Teknologiateollisuus ry:n tietotekniikan 
toimialaryhmä)

www.digile.fi

www.digitoday.fi

http://eit.ictlabs.eu/ict-labs/nodes-co-location-centres/ 
helsinki (Euroopan unionin innovaatio- ja teknologiainstituutin 
tieto- ja viestintäyhteiskunnan tutkimuskeskus)

www.elker.fi (ICT-tuottajaosuuskunta)

www.ficom.fi

www. fimecc.fi 

www.fisc.fi

www.hermia.fi/neogames

www.hetky.fi/ict-ladies-verkosto (ICT Ladies -verkosto)

www.hse.fi/FI/units.depts.d/d_1/bustech (Aalto-yliopiston  
tieto- ja palvelutalouden laitos)

www.ict2015.fi

www.ictportti.fi (Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopis-
ton ja Turku Science Parkin yhteistyötyöhanke, joka auttaa pk-
yrityksiä tietotekniikan hyödyntämisessä.)

www.jyu.fi/it (Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian 
tiedekunta)

www.kasvufoorumi.fi

www.keksintosaatio.fi

www.lvm.fi

www.marketvisio.fi

www.nestnewyork.com (kasvuyrityskiihdyttämö 
Manhattanilla)

www.ohjelmistoyrittajat.fi

www.softwareindustrysurvey.org (Ohjelmistoyrityskartoitus)

www.oske.net/ubi (Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma)

www.protomo.fi

www.railsgirls.com

www.startupsauna.com

www.tekes.fi

www.tekes.fi/info/niy

www.tekes.fi/info/tempo

www.tekes.fi/ohjelmat/dtp

www.tekes.fi/ohjelmat/ubicom

www.teknologiainfo.net (Teknologiateollisuuden 
verkkokauppa)

www.teleforum-ry.fi

www.tem.fi

www.tieke.fi

www.tietokone.fi

www.tietoviikko.fi

www.ttlry.fi

www.tucs.fi (Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus)

www.turkusciencepark.com/defaulf.asp?viewID=268  
(ICT Turku)

www.tut.fi (Tampereen teknillinen yliopisto)

www.uta.fi/sis (Tampereen yliopiston informaatiotieteiden 
laitos)

www.viestintavirasto.fi

www.vigo.fi

www.vihreaict.fi

www.vtt.fi/service/ict

www.yrityssuomi.fi/web/guest/kasvuvayla
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