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Maailma ei lopu – sittenkään
Korona sekoitti maailman ja Euroopan
talvella ja keväällä 2020. Terveyskriisiä
uhkaa jo seurata taloudellinen kriisi. Elinkeinoelämän tilanne ja tunnelma ratkaisevat
nyt paljon. Siksi OP Ryhmän mahdollistama
ja Aalto-yliopiston tutkijoiden toteuttama
Suuryritystutkimus tuotettiin tavanmukaisessa kaamosaikataulussa.

Suomen valtion laajennetuksi budjetiksi
vuodelle 2021 on vahvistettu 65,2 miljardia
euroa. Mittakaavojen suhteutus herättää
huomaamaan suuryritysten arvon työllistäjinä
ja veronmaksajina. Jo pelkästään vastanneet
suuryritykset työllistivät miltei 600 000
henkilöä Suomessa ja maailmalla. Tällaista
ääntä kannattaa varmasti kuulla.

Suomen 250 suurimman yrityksen ylimmiltä johtajilta kysyttiin tunnelmasta ja
tulevaisuudesta nyt jo yhdeksättä kertaa.
Tulokset ovat vahvasti ankkuroituja, sillä sekä
vastaajamäärä että kattavuus saavuttivat
jälleen uudet ennätyksensä.

Jos tutkimuksen tulosten viestiä kuvaisi
säätilana, se edustaisi leutoa mutta apeaa
suomalaisen etelärannikon talviaamua.
Näkyvyys on heikko. Halu uusiin seikkailuihin
on matala. Omassa tukikohdassa on kuitenkin
lämmintä ja turvallista. Hetki tuntuu siksi
oikealta nikkaroida paikkoja kuntoon –
kilpailukyvyn ja kilpailuedun lähteitä.

Nyt raportoitavat tulokset ovat näkemyksiä
161 suuryritykseltä, joiden viimeisimmän
päätetyn tilikauden vahvistettu liikevaihto
oli yhteensä 247,4 miljardia euroa. Tämä
edustaa jo 70,6 prosenttia kaikkien 250
suurimman yrityksen liikevaihdosta.

Suuryritystutkimus
Suuryritystutkimus2021
2021

Pekka Mattila
Professori
Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulu

Varjot lankeavat tutkimuksessa pitkinä.
Vastanneiden suuryritysten kasvuetunojasta
ei ole enää tietoakaan. Onneksi entistä
useampi niistä haluaa kuitenkin tasapainottaa
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tehostamista ja säästämistä uuden liiketoiminnan
etsinnällä. Samalla, kun Venäjän eristäytymiskehitykseen on jo sopeuduttu ja Yhdistyneen Kuningaskunnan kasvuodotuksista koko lailla luovuttu,
Yhdysvaltoihin kohdistuu presidentinhallinnosta
riippumatta jälleen myönteistä kasvuodotusta.
Erityisesti suomalaiseen politiikkaan ja hallituspohjaan kohdistuu nyt erityislaatuista epäilyä.
Miltei 81 prosenttia vastaajista kokee, että
Suomen poliittiseen johtamiseen liittyy epävarmuutta. Luku on vertailusarjassa ennätyskorkea.
Yli 78 prosenttia vastaajayrityksistä on myös
valmistautunut pitkäkestoiseen matalan kasvun
aikaan. Tämä ei lupaa hyvää Suomelle.
Samalla tutkimus kertoo myös uskosta ja
toivosta. Tulokset eivät ole lainkaan niin synkkiä,
kun ryhmän vetäjänä alkujaan pelkäsin. Vastanneet suuryritykset ovat sitkeitä ja kimmoisia
suojellessaan toimintaansa. Työllistäminen ei
kokonaisuutena ennakoi laskua edes Suomessa.
Omiin alihankkijoihin ja kumppaneihin on myös
sitouduttu vahvasti.
Miltei 85 prosenttia vastaajayrityksistä on myös
valmis investoimaan nopeasti, mikäli lupaus

Suuryritystutkimus 2021

Mieliala

kysynnän käänteestä on uskottava. Koronasesongin uskotaan lisäksi parantaneen markkinaasemaltaan vahvojen ja digitaalisesti toimivien
yritysten suhteellisia toimintaedellytyksiä.
Epävarmassa tilanteessa vakiintuneita asiakassuhteita osataan myös arvostaa enemmän kuin
kertakauppaa.
Selkeä enemmistö vastaajayrityksistä on myös
sitoutunut vastuullisuuteen. Peräti 92 prosenttia
näkee sen jälleen kilpailuedun lähteenä, ja 63
prosenttia kokee polttavien yhteiskunnallisten
ongelmien ratkaisemisen yrityksensä tehtäväksi.
Jälkimmäinen luku on myönteisessä mielessä
merkittävä aikana, jossa moni yhtiö suunnistaa
oman selviytymisensä ja sopeutustoimiensa
paineissa.
Huonot tiet, hyvät hevoset. Näin otsikoi kirjailijamestari Veijo Meri Suomen historiaan pureutuvan
sarjansa toisen osan. Saman luonnehdinnan voi
nyt antaa suuryritysten mielentilalle. Ne uskovat
omiin mahdollisuuksiinsa myös vaikeassa markkinassa ja sumuisessa toimintaympäristössä. Paine
kohdistuu nyt myös julkiseen valtaan ja poliitikkoihin: onnistuvatko he turvaamaan ennakoitavan
toiminta- ja investointiympäristön.
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Vastuullisuus
ja turvallisuus
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”

Investointikyvykkyyttä löytyy, mutta
investointien painoarvo on selvästi
heikompi kuin edellisvuosina. On
kuitenkin positiivista, että koronavuosi
on valmentanut yrityksiä toimimaan
yhä ketterämmin ja etsimään uusia
kasvualueita.
Katja Keitaanniemi - Toimitusjohtaja, OP Yrityspankki
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161

Suomen suuryritysten ajatuksia liiketoimintaympäristön ja talouden tilasta
Transformaatio

Koronan vaikutukset
Koronavuoden voittajia ovat
markkina-asemaltaan vahvat ja
korkean digitalisaatioasteen yritykset

10,9 % 24,4 %

Suuret
toimijat

48,7 %

Investointien kohdentuminen
Aineelliset investoinnit

76 %

Markkina-asema
Pienet
toimijat

vastannutta
yritystä

on lisännyt tuotantokapasiteetin säätövoimaa

64,7 %

+ 9,9
prosenttiyksikön
kasvu

38,8 %

36,5 %

14,7 %

48,7 %

26,6 %
2019

mrd. €

Työllistävyys yht. miltei

600 000
henkilöä

Valmius

31,7 %

26,0 %

24,5 %

30,5 %

43,8 %

43,5 %

%
8
7
on valmistautunut
pitkäaikaiseen
matalan kasvun
aikaan

24,7 %

93%

Digitalisaatioaste

247

Suomen 250
suurimman
yrityksen
liikevaihdosta

Aineettomat investoinnit

21,6 %

39,6 %

71 %

liikevaihto yht.

2020

Uutta liiketoimintaa luovaa

2019
Molempia

2020

85 %
on valmis investoimaan
nopeasti, jos kysynnän
kasvua voi ennakoida
keskipitkällä aikavälillä

Nykyistä tomintaa turvaavia

Matala
6,7 % 31,3 %

62,0 %

Korkea
74,5 %
Vahvistunut

Ei vaikutusta

23,5 %

Heikentynyt

80 %
uskoo hajautetun työtavan
lisänneen kyberturvallisuuteen
liittyviä riskejä

Suuryritystutkimus 2021

2,0 %

on kasvattanut
reaktionopeuttaan

Vastuullisuus

92 %
uskoo, että vastuullisuuteen
liittyvät teot ovat kasvava
kilpailuetutekijä

Mieliala

Henkilöstömäärän lisäys
3,6 %

81 %
kokee, että Suomen
poliittiseen johtamiseen
liittyy epävarmuustekijöitä.

2,0 %

66 %
uskoo, että Suomen
talouspolitiikka ei tue yritysten
strategisten tavoitteiden
saavuttamista

0,9 %

1,1 %

0,5 %

0,8 %
2019

2020
Odotettu kehitys Suomessa

2021
Odotettu kehitys ulkomailla
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Kansainvälisesti ainutlaatuinen
suuryritystutkimus

Suuryritystutkimus
Suuryritystutkimus2021
2021

Aalto-yliopiston tutkijoista koostuvan Nordic
Institute of Business & Society -ajatushautomon toteuttama ja OP Ryhmän mahdollistama Suuryritystutkimus kertoo vuosittain,
mitä Suomen suurimpien yritysten avainpäättäjät ajattelevat liiketoimintaympäristön ja
talouden tilasta. Vastaajat edustavat suurimpien
investoijien, työnantajien ja veronmaksajien
ääntä.

Suuryritystutkimukseen osallistuneiden yritysten määrä on kasvanut tutkimuksen historian
ajan. Erityisesti vastanneiden johtajien määrä
on noussut voimakkaasti viime vuosina. Viime
vuoteen nähden vastanneiden johtajien määrä
kasvoi peräti viidenneksellä. Laajaan kyselyyn
vastanneista 240 päättäjästä 45 prosenttia oli
toimitusjohtajia, varatoimitusjohtajia tai talous- ja
rahoitusjohtajia.

Loppuvuonna 2020 jo yhdeksättä kertaa toteutettuun Suuryritystutkimukseen vastasi peräti
240 johtoryhmätason edustajaa 161 yrityksestä.
Tutkimuksella tavoitettiin nyt ennätyksellisen
kattavasti Suomen 250 suurinta yritystä
johtoryhmätasolla. Liikevaihdolla mitattuna
tutkimuksen vastaajajoukko kattaa yritystasolla
yli 70 prosenttia kohderyhmästä. Tämä edustaa
tuoreimpien tilinpäätöstietojen mukaan yli 247
miljardin euron vuosiliikevaihtoa.

Huomioiden sen, että kohderyhmä edustaa
Suomen suurimpien yritysten johtoryhmätason
kiireisimpiä päätöksentekijöitä, voi tutkimuksen
vastausprosenttia pitää huomattavan korkeana.
Suuryritystutkimus on vähin erin vakiintunut
suomalaisen suuryrityskentän keskeiseksi verenpainemittariksi. Koronapandemian tuottama
poikkeustilanne saattoi entisestään lisätä kohderyhmän halukkuutta vastata: tavoitettavuus oli
parempi ja tarve tilannekuvalle yhdessä jaettu.
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Vastaajamäärän jakautuminen

Vastaajamäärän jakautuminen

Yritystaso

Kattavuus liiikevaihdolla mitattuna

25,5 %
ulkomaisten
konsernien
tytäryhtiöt

vastannutta
yritystä

liikevaihto yht.

247,4 mrd. €

74,5 %
juuriltaan
suomalaiset
yritykset

Vastaajamäärän kehitys
Yrityksiä

70,6 %
tutkimukseen
osallistuneet
suuryritykset

+ 20,0 %

Johtajia

240

191

147

96

2012

Suuryritystutkimus 2021

99

107

170

127

128

109
+ 14,2 %

2014

2016

2018

”

Tulokset osoittavat, että suurilla
veturiyrityksillä on vakaa ja
merkittävä rooli suomalaisessa
elinkeinoelämässä. Vaikka talouden
rakenteet muuttuvat, suurten
yritysten osuus työvoimasta on
säilynyt viime vuodet tasaisena.

161
141

126

Transformaatio

Jaana Tuominen - Puheenjohtaja,
Elinkeinoelämän keskusliitto

155

127
109

200
181

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Kolme neljästä tutkimukseen vastanneesta suuryrityksestä pitää pääkonttoriaan Suomessa. Lisäksi
vastaajajoukossa on merkittävä joukko ulkomaisten
suurkonsernien vahvoja tytäryhtiöitä, joilla usein on
paikallismarkkinaa laajempikin rooli emo-organisaationsa arvonluonnissa. Suurten perheyritysten
asema on säilynyt ennallaan.

29,4 %
muut
top 250

161

Arvoketju

2020

Tutkimuksen kohderyhmä eli Suomen 250
suurinta yritystä ovat jatkaneet kasvuaan. Edellisiin
tilikausiin nähden kohderyhmätason liikevaihtokasvu
oli noin viisi prosenttia. Samalla henkilöstön määrän
lisäys on kuitenkin tasaantunut ja etunoja kääntynyt
varovaisuudeksi.
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+ 4,2%

+ 1,8 %

Kumulatiivinen
liikevaihto

273 497
milj. €

256 079
milj. €

248 328
milj. €

261 080
milj. €

282 108
milj. €

277 029
milj. €

+ 8,9 %

+ 23,7%

43 851
milj. €

51 001
milj. €

47 476
milj. €

42 098
milj. €

41 927
milj. €

2014

2015

2016

2017

2018

Juuriltaan suomalaiset yritykset

51 811
milj. €

56 442
milj. €

2019

2020

Ulkomaisten konsernien tytäryhtiöt

+ 4,8 %

115 453

293 980
milj. €

122 279

107 276

737 992

732 417

87 633

82 256

780 170

794 204

0,0 %

106 881

113 050

811 975

804 970

Kumulatiivinen
henkilöstömäärä

785 460

2014

Suuryritystutkimus
Suuryritystutkimus2021
2021

2015

Juuriltaan suomalaiset yritykset

2016

2017

Ulkomaisten konsernien tytäryhtiöt

2018

2019
Yhteenlaskettu muutos, %

2020
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” Suuryritysten vahva

suoriutuminen vaikeasta
vuodesta ja kansantalouden
odotettua parempi tila luovat
hyvän pohjan kasvu-uralle
niin talouden kuin työllisyyden
osalta vuodelle 2021.

Mieliala
Mieliala

Panokset
Panokset

Arvoketju
Arvoketju

6,85 %

Kumulatiivinen nettotulos

6,72 %
6,33 %
5,58 %

Suomalaiset suuryritykset olivat myös viimeisimpien julkaistujen tilinpäätöslukujen valossa
kovassa tuloskunnossa. Aiempaa useampi
niistä ylsi yli 10 prosentin nettotulokseen.
Edellisvuoden maltillisen notkahduksen jälkeen
kumulatiivinen nettotulosprosentti nousi miltei
1,3 prosenttiyksikköä.

Suuryritystutkimus 2021

Organisoituminen
Transformaatio
ja toiminnan muutos

Suuryritysten kumulatiivinen nettotulos
nousi seurannassa ennätyskorkeaksi

Riku Aalto - Puheenjohtaja, Teollisuusliitto

Suomalaiset suuryritykset ylsivät kumulatiivisesti jo noin 6,9 prosentin nettotulokseen.
Joukon sisään mahtui silti huomattavaa vaihtelua. Kokonaisuutena yhdeksän vuoden matka
eurooppalaisen sarjan heikoista suorittajista
tuloksenteon ykkössarjaan on vaikuttava.

Vastuullisuus
ja
Vastuullisuus
turvallisuus
ja turvallisuus

4,39 %
3,55 %
2,88 %

1,72 %

2012

2,01 %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Laskettuja totuuksia
ja arvauksia sumussa
Suuryritystutkimus 2021
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Suomen poliittinen johtaminen
Suuryritysten johdon näkemykset kansainvälisestä ja
paikallisesta toimintaympäristöstä ovat olleet tutkimuksen
kiinnostavinta antia yli vuosien. Jo toista vuotta peräkkäin
pohdinnoissa korostuu maailmantalouteen liittyvä epävarmuus, valmistautuminen pitkittyneeseen matalan kasvun
aikaan sekä euroalueen aiempaa räikeämpi rakoilu.
Huolenaiheet eivät kuitenkaan ole vain mannerlaattoja
ylittäviä, sillä myös kotimaa antaa aihetta huoleen.
Toimintaympäristön osalta vastanneiden suuryritysten
suurimmat huolenaiheet liittyvät Suomen poliittiseen
johtoon. Miltei 81 prosenttia vastanneista yrityksistä
arvioi, että Suomen poliittiseen johtamiseen liittyy heidän
yrityksensä näkökulmasta epävarmuustekijöitä.
Vuotta aiemmin luku oli alle 48 prosenttia. Jopa tätä
saattoi pitää suhteellisen korkeana. Lisäksi yhä useampi
suuryritys näkee Suomen poliittisen johdon toiminnan
uhkana tekemiselleen. Kun syksyllä 2019 näin koki miltei
49 prosenttia vastanneista suuryrityksistä, oli uhkan tunne
syksyn 2020 aineistossa kivunnut peräti 69 prosenttiin.

Suuryritystutkimus 2021

Suomen poliittiseen johtamiseen liittyy
yrityksemme näkökulmasta epävarmuustekijöitä

13,4 %
eri mieltä

20,6 %
eri mieltä

60,3 %

19,0 %
ei samaa
eikä eri mieltä

samaa mieltä

11,8 %
ei samaa
eikä eri
mieltä

7,0 %
eri mieltä
12,1 %
ei samaa
eikä eri mieltä

17,9 %
eri mieltä

47,8 %

74,8 %

samaa mieltä

samaa mieltä

80,9 %
samaa mieltä

34,3 %
ei samaa
eikä eri mieltä

2017

2018

2019
2020
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Miten Suomen hallituksen
talouspolitiikka näyttäytyy
yrityksellemme
12,6 %
mahdollisuutena

70,4 %
uhkana

17,0 %
ei selkeästi
kumpanakaan

Mieliala

Panokset

Transformaatio

Suuryrityksissä huolta aiheuttavat sekä suorat poliittisesta prosessista johtuvat päätökset että julkisen
talouden tulevasta tilasta johtuvat sivuvaikutukset.
Hallituksen harjoittaman talouspolitiikan näkee uhkana
yli 70 prosenttia vastanneista suuryrityksistä. Yrityspäättäjien silmin Suomen hallituksen talouspolitiikka
ei tue suuryrityksiä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa tai toiminnan tehostamisessa. Vain alle 13
prosenttia vastanneista suuryrityksistä uskoo, että
hallituksen harjoittama talouspolitiikka tukee heidän
toimintansa tehokkuutta.

Vastanneiden suuryritysten piirissä on silti myös
toimijoita, jotka uskovat kääntävänsä epävarmuuden
edukseen. Lähes neljännes vastaajista vakuuttaa
haastavan ennustettavuuden olevan heille itse asiassa
liiketoimintamahdollisuus.

Epäluottamus Suomen poliittista johtoa kohtaan ei
ole ainutkertaista, vaikka se nousee nyt esiin
aiempaa selvästi kärjekkäämmin. Menneiden vuosien
aikana on toistunut kaava, jossa uuteen hallitukseen
kohdistetaan ensin suuria odotuksia, kunnes vuotta
myöhemmin pettymys valtaa mielet. Nyt vuoristorata
on ottanut tavallistakin suuremman alasuuntaisen
kaarteen.

12,7 % 17,6 %

Kotoisten haasteiden lisäksi suuryritysjohtajia
valvottaa myös maailmantalous. Lähes jokainen
tutkimukseen vastannut sanoi, että tulevaisuuden
ennustaminen on muuttunut aiempaa haastavammaksi. Näkyvyyden puute näyttäytyy useimmille
selvänä uhkana. Kysymys ei nyt ole liioin perinteisestä
taistelukentästä.

Suuryritystutkimus
Suuryritystutkimus2021
2021

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Arvoketju

Suomen hallituksen talouspolitiikka tukee
yrityksemme toiminnallista tehokkuutta

69,7 %

Suomen hallituksen talouspolitiikka tukee
yrityksemme strategisten tavotteiden
saavuttamista

16,5 %

17,8 %

Samaa mieltä

65,6 %

Ei samaa eikä eri mieltä

Eri mieltä
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Yrityksemme on valmistautunut
pitkäaikaiseen matalan kasvun aikaan

Mieliala

Miten haastava ennustettavuus
näyttäytyy yrityksellemme

Panokset

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Arvoketju

Miten yrityksemme valmius pitkäaikaiseen
matalan kasvun aikaan näyttäytyy?

5,6 %
eri mieltä

18,1 %

27,7 %

23,1 %
mahdollisuutena

16,2 %
ei samaa
eikä eri mieltä

28,7 %

78,2 %

58,0 %

samaa mieltä

uhkana

Suuryritystutkimus 2021

Ei selkeästi
kumpanakaan

+ 11,4

prosenttiyksikön
kasvu

41,6 %

2019

Vastaajista miltei puolet uskoo näin; vuodentakaiseen
verrattuna lukema on noussut hieman yli kymmenen
prosenttiyksikköä. Vastausten perusteella euroalueen

Uhkana

Mahdollisuutena

30,7 %

18,7 %
ei selkeästi
kumpanakaan

Vaikka myönteisille yllätyksille on tilausta, kokonaisuutena vastanneet suuryritykset ovat kuitenkin valmistautuneet siihen, että tulevina vuosina kasvuodotukset ovat
vaatimattomia. Valmius toimia pitkittyneessä matalan
kasvun ympäristössä on hieman lisääntynyt viimeisen
vuoden aikana. Yhä useampi vastaajayritys näkee –
kiinnostavaa kyllä – pitkäaikaisessa matalassa kasvussa
mahdollisuuksia.

Transformaatio

yhtenäisyyden heikkeneminen on suuryrityksille
edelleen huolenaihe. Toisaalta tämä uhka on leijunut
mantereen yllä jo niin pitkään, että se vaikuttaa uusiin
strategisiin valintoihin vain suhteellisen harvassa yrityksessä. Ainoastaan hieman yli viidennes vastaajista
ennakoi strategisia muutoksia strategiassaan euroalueen hapertumisen myötä.
Suomalaiset suuryritykset suhtautuvat heikkoon
euroalueeseen tapahtuneena tosiasiana, ja vain harva
näkee siinä itselleen mahdollisuuksia. Samalla vähäkin
optimismi on karissut edellisvuoteen verrattuna.

”

53,0 %

2020

Kiinnostavaa on se, että moni yritys
näkee matalan kasvuodotuksen
itselleen mahdollisuutena. Vaimea
markkina karsii aina heikoimpia
pelureita ja antaa tilaa toimialan
vahvimmille.
Pekka Mattila - Professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
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Vastuullisuus
ja
Vastuullisuus
turvallisuus
ja turvallisuus

Organisoituminen
Transformaatio
ja toiminnan muutos

96,2 %
kokee, että maailmantalouden kehitystä
on tavallista vaikeampi ennustaa
Suuryritystutkimus
Suuryritystutkimus2021
2021
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Rahoituksen
saatavuus 2020
pandemian aikana
Vastaajia pyydettiin myös ottamaan kantaa siihen, miten ulkoisen
rahoituksen saatavuus on vaikuttanut heidän yrityksensä toimintaan poikkeuksellisena koronavuotena. Lopulta vain hieman yli
13 prosenttia vastaajista koki, että heidän liiketoiminnalleen on
aiheutunut haasteita rahoituksen saatavuuden vuoksi. Miltei yhtä
moni vastaajista mainitsi rahoituksen saatavuuden itselleen uhkana
tai mahdollisuutena. Jälkimmäinen ryhmä hyötyy luultavasti yrityksensä vahvasta kassasta ja taseesta. Huolet taas kasautuvat niille
yrityksille, joilla puskureita ei ole.

”

Suuryritykset tekivät useiden
miljardien eurojen arvosta uusia lyhyitä
rahoitusjärjestelyitä koronakevään
aikana varmistaakseen likviditeettinsä.
Onneksi niitä ei ole tarvittu.

Mieliala

Panokset

Rahoituksen vaikea
saatavuus on hankaloittanut
liiketoimintaamme erityisesti
vuoden 2020 pandemian aikana

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Arvoketju

Miten ulkoisen
rahoituksen saatavuus
2020 pandemian aikana
näyttäytyy yrityksellemme

13,3 %
samaa mieltä

77,3 %
eri mieltä

9,4 %
ei samaa
eikä eri mieltä

Transformaatio

30,2 %
mahdollisuutena

34,6 %
uhkana

35,2 %
ei selkeästi
kumpanakaan

Katja Keitaanniemi - Toimitusjohtaja, OP Yrityspankki

Suuryritystutkimus 2021
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Vastuullisuus
ja turvallisuus

Transformaatio

Kun odotus vahvistuu,
investointipäätös syntyy
Suuryritystutkimus 2021
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Panokset

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Arvoketju

Transformaatio

Kasvuhakuisten yritysten määrä kutistui jälleen
Vallitseva epävarmuus tulevaisuudesta näkyy myös siinä, mihin
yritykset strategisilla valinnoillaan tähtäävät. Vahvasti toimintaansa
laajentavien suuryritysten osuus on vastaajissa pudonnut kahdessa
vuodessa yli 24 prosentista alle 19 prosenttiin.

”

Suuryritysten strategiset valinnat 2019-2021

Esimerkiksi rakennusteollisuudessa
merkittävien parannusten saavuttaminen
CO2-päästöjen ja energiatehokkuuden,
tuottavuuden, työturvallisuuden sekä
laadun suhteen edellyttää nykyisen
transaktiolähtöisen toimintatavan sijaan
uudenlaista strategista yhteistyötä
arvoketjun toimijoiden välillä.

43,3 %
39,8 %

42,9 %
38,5 %

35,9 %

35,5 %

24,2 %

21,3 %

18,6 %

Harri-Pekka Kaukonen - Hallituksen puheenjohtaja, YIT, Lindström
Toisaalta myös pelkkää tehostamista janoavien osuus on
vastaajajoukossa laskenut. Yhä useampi vastaajayritys pyrkiikin
valitsemaan keskitien: säästöjen ja kehittämisen yhdistelmän.
Syksyllä 2020 näin arvioi miltei 43 prosenttia vastaajista. Kaksihaaraisen strategian realismi on osoittautunut monelle yritykselle
kuitenkin haastavaksi.

Suuryritystutkimus 2021

Vuodelle:

2019

2020

2021

Tähtäämme pääsääntöisesti
toiminnan tehostamiseen
ja tuottavuuden lisäämiseen

2019

2020

2021

Tähtäämme yhtälailla
toiminnan tehostamiseen
ja edelleen kehittämiseen/
laajentamiseen

2019

2020

2021

Tähtäämme pääsääntöisesti
toiminnan laajentamiseen
ja edelleen kehittämiseen
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Yrityksemme on valmis
investoimaan nopeasti, jos
kysynnän kasvua voi ennakoida
keskipitkällä aikavälillä.
10,0 %
ei samaa
eikä eri mieltä

5,1 %
eri mieltä

84,9 %
samaa mieltä

Mieliala

Panokset

Arvoketju

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Transformaatio

Vastaajayritysten aikomat aineettomat investoinnit keskittyvät ennen
muuta uuteen liiketoimintaan. Sen sijaan nykyistä toimintaa turvaavat
investoinnit painottuvat selkeästi enemmän aineellisiin kohteisiin,
kuten tiloihin, koneisiin ja kalustoon. Aineelliset investoinnit ovat tässä
katsannossa usein defensiivisiä, ja niiden avulla kasvua etsivien suuryritysten osuus romahti vuodessa jopa 13 prosenttiyksikköä.

kasvu oli vaatimatonta kymmenen
” Suomessa
vuotta finanssikriisin jälkeen, vaikka kaikki

verrokkimaat palasivat nopeasti kasvun
tielle. Sinä aikana yrityksiin on kasvanut
johtajasukupolvi, joka on oppinut leikkaamaan
kustannuksia. Onko tämä osasyy kasvun
edellyttämän riskinoton puuttumisesta?
Pekka Vauramo - Toimitusjohtaja, Metso Outotec

Vastanneet suuryritykset arvioivat, että vuonna 2021 tuotantokapasiteettiin kohdistuvat investoinnit tulevat kasvamaan keskimäärin
yli kaksi prosenttia. Edellisvuonna vastaava luku oli miltei seitsemän
prosenttia. IT-järjestelmiin tehtävien investointien uskotaan vastaavasti
kasvavan yli kolme prosenttia, kun vuoden takainen kasvuodotus oli
taas peräti kahdeksan prosenttia.

Suuryritystutkimus 2021
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Mieliala

Panokset

Henkilöstön kehittämiseen aiotaan investoida miltei
kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi
yritysjärjestelyihin kohdentuviin investointeihin luvataan
vuodelle 2021 miltei puolentoista prosentin lisäystä.

Missä määrin yrityksemme investoinnit ovat nykyisen
liiketoiminnan jatkuvuutta turvaavia tai kokonaan uutta
liiketoimintaa luovia?

Vastausten perusteella eniten jarrua painetaan kuitenkin
tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa. Toisaalta tuote- tai
palveluparannusprojekteihin kohdistuvien investointien
uskotaan kasvavan vuonna 2021 kolme prosenttia ja
uusien tuotteiden kehittämisen panosten miltei neljä
prosenttia. Lisäksi tuotteiden ja palveluiden digitalisointiin
tarkoitettujen investointien uskotaan kasvavan peräti
kuusi prosenttia edellisvuoteen nähden.

Aineelliset investoinnit
(esim. toimitilat, koneet, kalustot)

Kehitysinvestointien kasvuluvut ovat aiemmin olleet
10–15 prosentin tasolla. Toisaalta olennaista on, että
tarjolla on yhä kasvua kasvulle kuihtumiskäänteen sijaan.
Vaikka kasvun prosentti kutistuu suhteessa edellisvuoden
pohjalukuun, todellinen panostus kasvaa yhä. Korkoa
korolle -logiikka on vahva. Lupaaville tulevaisuudenalueille panostetaan yhä lisää, vaikka muualta jouduttaisiin
jopa karsimaan.
Investointien osalta kasvutahti asettuu, mutta pitkä linja
kestää. Vastaajayritykset ovat yhä vakuuttuneita pitkäjänteisen kehittämisen välttämättömyydestä.

+ 9,9

38,8 %

Transformaatio

Aineettomat investoinnit
(esim. brändi, ohjelmistot)

26,0 %

31,7 %

prosenttiyksikön
kasvu

48,7 %
30,5 %

24,5 %

21,6 %
24,7 %

43,8 %

39,6 %

43,5 %

26,6 %

2019

Uutta liiketoimintaa luovaa

Suuryritystutkimus 2021

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Arvoketju

2020

Molempia

2019

2020

Nykyistä tomintaa turvaavia
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Mieliala

Panokset

Arvioitu aineellisten investointien suhteellinen muutos

Tuotantokapasiteetin tai tuotantotilojen lisäys tai kehitys

+ 3,9 %

+ 5,6 %

+ 6,6 %

+ 2,3 %

”

IT-/tietojärjestelmien hankinta ja kehitys

+ 8,2 %

+ 6,3 %

+ 8,0 %

Arvoketju

+ 3,1 %

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Transformaatio

Asia, johon panostamme on
yrityskulttuuri. Toiminta yhteisten
arvojen ja toimintaperiaatteiden kautta
luo yhteistä kulttuuria monikansallisessa
työntekijäjoukossamme ja yhdistää meitä
yli kansallisuus- ja kulttuurirajojen.
Juhani Hintikka - Toimitusjohtaja, F-Secure Oyj

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Tuotteiden tai palveluiden digitalisointi
Tuote- tai palveluparannusprojektit

Uusien tuotteiden tai palveluiden tutkimus ja kehitys

+ 14,9 %

+ 6,0 %

2020

2021

+ 12,6 %
+ 9,0 %

2018

+ 8,1 %

+ 10,3 %

+ 3,0 %

+ 10,0 %

+ 6,9 %

+ 9,0 %

+ 3,6 %

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Arvioitu vuosikasvu, %

Suuryritystutkimus 2021

Investointien laskennallinen kehitys*

+ 15,0 %

2018

2019

. vastaajien arvioihin ja kuvaa korkoa korolle -vaikutuksen.
*Investointien laskennallinen kehitys perustuu
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Mieliala

Panokset

Arvoketju

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Transformaatio

Vienti suojaa
Suomen tukikohtia
Suuryritystutkimus 2021
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Alihankintaostojen odotettu
kasvu alkavalla vuodella

4%

3,7 %

1,6 %

2,0 %

0,6 %

0,8 %
2020

2021

-1 %

Odotettu kehitys Suomessa

Investointien kehityskaaret toistuvat vastanneiden
suuryritysten arvoketjuissa. Myös arvoketjutarkastelussa
kasvun luvut tippuvat mutta pysyvät silti positiivisina.
Tämä on huomattavaa, sillä monien suuryritysten markkinat lähestulkoon pysähtyivät keväällä ja kesällä 2020.

Transformaatio

Pääliiketoiminta-alueen kysynnän odotettu
kasvu koittavalle vuodelle
4%

3,4 %

2%

1,6 %

Odotettu kehitys ulkomailla

”

0%

Kansainväliset arvoketjut ja
niiden ongelmat puhuttivat
valtavasti koronan alkuvaiheessa.
Lopputulema oli, että globaalisti
toimivat yritykset löysivät uusia
toimittajia ja reittejä yllättävän
nopeasti. Eikä mitään selvää
evidenssiä ole siitä, että korona
tulisi jotenkin muuttamaan
globaaleja toimitusketjuja, mutta
uusia kumppanuuksia on kyllä
luotu paljon.
Marjo Miettinen - Puheenjohtaja, Teknologiateollisuus

Suuryritystutkimus
Suuryritystutkimus2021
2021

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Arvoketju

3,8 %

0,2 %

2%

2019

Panokset

Kansainvälisillä markkinoilla vastaajayritykset uskovat
keskimäärin 0,7 prosentin kysynnän kasvuun. Suomen
markkinoilla kysynnän kasvua ei tosin juurikaan
odoteta.
2,7 %

0%

Mieliala

2019

2020

0,7 %
0,2 %
2021

-1 %

Henkilöstömäärän odotettu kasvu koittavalle vuodelle
4%

2%

3,6 %

2,0 %

1,1 %
0%

2019

0,8 %
2020

0,9 %
0,5 %
2021

-1 %

Odotettu kehitys Suomessa

Odotettu kehitys ulkomailla
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Mieliala

Panokset
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Arvoketju
Arvoketju

Vastuullisuus
ja
Vastuullisuus
turvallisuus
ja turvallisuus

Organisoituminen
Transformaatio
ja toiminnan muutos

16,5 %
eri mieltä

19,8 %
ei samaa
eikä eri mieltä

63,7 %
samaa mieltä

Yrityksemme on sitoutunut alihankkijoihin ja toimittajiin myös
tilanteissa, joissa kysyntä äkillisesti putoaa olennaisella tavalla
ennakoimattomaksi ajanjaksoksi.

Suuryritystutkimus
Suuryritystutkimus2021
2021
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Mieliala

Panokset

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Arvoketju

Transformaatio

Tuotannon ja myynnin
maantieteellinen sijoittuminen
Vastausten perusteella henkilöstön määrän
odotetaan lisääntyvän hienoisesti sekä Suomessa
että ulkomailla. Kasvuvauhti hidastuu kuitenkin
merkittävästi alihankintaostoissa: Suomessa alihankintaostojen arvioidaan kasvavan vuonna 2021
vain 0,6 prosenttia ja ulkomailla 1,6 prosenttia.
Miltei kaksi kolmesta vastaajayrityksestä vakuuttaa
silti, että sitoutuminen tuttuihin alihankkijoihin on
vahvaa myös tilanteissa, joissa kysyntä äkillisesti
putoaa ennakoimattomaksi ajanjaksoksi.
Vastanneista suuryrityksistä kolmekymmentä prosenttia uskoo kasvattavansa tuotantoaan Suomessa
vuonna 2021. Tuotannon supistuksia Suomessa
ennakoi vain seitsemän prosenttia vastaajista.
Euroalueella tuotantoaan odottaa kasvattavan jopa
35 prosenttia vastaajayrityksistä. Aiempaa voimakkaampaa tuotannon kasvua ennakoidaan myös
Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Afrikan valtioissa.
Yli kaksikymmentä prosenttia vastaajayrityksistä

uskoo lisäävänsä tuotantoaan Afrikassa, kun vuotta
aiemmin vastaava luku oli vain prosentin tuntumassa. Yhdistyneissä Kuningaskunnissa tuotannon
sen sijaan ennakoidaan hiipuvan.
Myynnin ja asiakkuuksien osalta peräti 37 prosenttia vastaajista luottaa kotimaiseen kysynnän
kasvuun, ja euroalueen lisäimuun uskoo miltei
puolet vastaajista. Kenties yllättäen myös pandemian kolhimat Yhdysvallat ja Kiina arvioidaan
kysynnän kasvun lähteiksi. Toisaalta Venäjän markkinan pakote- ja suhdannehyytymä kestää: kasvuun
luottaa alle viidennes vastaajista, ja alle kymmenen
prosenttia ennakoi jälleen uutta pudotusta.
Yksikään suomalainen suuryritys ei ole saari vaan
riippuvainen suuresta joukosta alihankkijoita ja
kumppaneita. Suuryritysten myönteinen taloudellinen jalanjälki näkyykin vahvasti näissä laajoissa
pienten ja keskisuurten yritysten verkostoissa.

Maantieteellisen sijoittumisen o dotettu kehitys, 2020
Tuotanto
30 %
Suomi

37 %
58 %

Suomi

7%
35 %
33 %

49 %
Euroalue

3%
Yhdistynyt
kuningaskunta

Yhdistynyt
kuningaskunta

24 %
8%
16 %
21 %

12 %
40 %
9%
29 %
23 %

Yhdysvallat

2%

2%
15 %
23 %

Kiina

33 %
1%

3%

Yhdysvallat

58 %
4%

Euroalue

31 %
23 %

Kiina

2%

Lisääntyy

Suuryritystutkimus 2021

Myynti & Asiakkuudet

2%

Pysyy ennallaan

Vähenee
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Arvoketju

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Transformaatio

Vuoden 2020 poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutus yritysten arvoketjuun

Pitkiin liikesuhteisiin
perustuva liiketoiminta

Transaktioperusteinen
liiketoiminta

Markkina-asemaltaan
pienet toimijat

Markkina-asemaltaan
suuret toimijat

Matalan digitalisaatioasteen toimijat

Korkean digitalisaatioasteen toimijat
2,0 %

3,2 %
16,6 %

14,7 %

25,6 %
64,7 %

23,5 %
62,0 %

36,5 %

43,8 %
80,3 %

74,5 %
24,4 %

48,7 %

31,3 %

30,6 %
10,9 %
Vahvistunut

Ei vaikutusta

Heikentynyt

Poikkeuksellinen koronavuosi on kohdellut suuryritysten
arvoketjuja vaihtelevasti. Pitkiä liikesuhteita rakentaneet
toimijat ovat vastausten perusteella olleet nyt erityisen
vahvoilla. Yli 80 prosenttia vastaajista uskoo, että pitkiä
liikesuhteita rakentaneet yritykset ovat lujittaneet
asemaansa myös pandemian aikana.

Suuryritystutkimus 2021

Tutkimuksen vastaajayritysten mukaan sesongin voittajia
ovat myös korkean digitalisaatioasteen toimijat.
Pohdittavaksi jää, kumpi on muna ja kumpi kana. Ovatko
hyvin johdetut yritykset panostaneet sekä pitkäjänteisyyteen että digitaalisuuteen, vai käynnistävätkö digitaalisuus
ja pitkäjänteisyys itsessään tarvittavat kasvun moottorit?

6,7 %

”

Suurten yritysten ympärille syntyneet
ekosysteemit luovat erinomaisia
mahdollisuuksia myös pk-yrityksille.
Yhteistyö luo lisäarvoa.
Jaana Tuominen - Puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto
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Poikkeusolot ovat vastausten perusteella kurittaneet erityisesti markkina-asemaltaan pieniä
toimijoita. Miltei kaksi kolmesta vastaajayrityksestä
uskoo, että pienten toimijoiden asema arvoketjussa
on heikentynyt poikkeuksellisten olosuhteiden
vaikutuksesta.

Mieliala
Mieliala

Panokset
Panokset

36,3 %

12,1 %

Organisoituminen
Transformaatio
ja toiminnan muutos

yrityksellemme

14,7 %
uhkana

48,4 %

Liiketoimintamme arvoketjussa menestys
keskittyy yhä harvemmille toimijoille

51,6 %

Vastuullisuus
ja
Vastuullisuus
turvallisuus
ja turvallisuus

Miten menestyksen keskittyminen
arvoketjuissa näyttäytyy

Toisaalta vahva enemmistö vastaajista arvioi, että
menestys arvoketjuissa keskittyy tulevaisuudessa
yhä harvemmille toimijoille. Tämä ennakoi pudotuspeliä, jossa tyypillisesti menestyvät parhaat
valmentajat – toimiva johto – ja kannustavimmat
vanhemmat – hallitus.

2020

Arvoketju
Arvoketju

mahdollisuutena
36,9 %
ei selkeästi
kumpanakaan

2019
61,8 %

Samaa mieltä

Suuryritystutkimus 2021

14,7 % 23,5 %

Ei samaa eikä eri mieltä

Eri mieltä
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Vastuullisuus
ja turvallisuus

Transformaatio

Liiketoiminnan
uusi ankkuri
Suuryritystutkimus 2021
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Vuosia on kulunut siitä, kun vastuullisuustyö voitiin
leimata hölynpölyksi. Suuryritystutkimuksen aineisto
osoittaa kuitenkin jälleen, että jaetun arvon – yrityksen
ja sen toimintaympäristön yhteisen edun alueen –
merkitys tunnistetaan aiempaa paremmin.

92 %
kokee yritysten
vastuullisuuteen
liittyvät teot kasvavana
kilpailuetutekijänä

Suuryritystutkimus
Suuryritystutkimus2021
2021

Syksyn 2020 vastaajayrityksistä peräti 92 prosenttia
pitää vastuullisuuteen liittyviä tekoja kasvavana kilpailuedun lähteenä. Enemmistö näkee yhä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisen osana yrityksensä
tehtävää. Pehmeästä harrastamisesta on vuosien
myötä tullut kovaa ydintekemistä.
Vastausten perusteella yritysten hallitukset asettavat
usein vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita, ja niiden
toteutumista myös periaatteessa seurataan. Lisäksi
vastuullisuuden tasoa verrataan usein omaan toimialaan ja sen normiin.
Vastuullisuudesta ja euroista ei tosin puhuta vielä
samassa yhteydessä. Vastuullisuustyöhön liittyviä
kustannuksia seurataan vastanneissa suuryrityksissä
verraten harvoin. Toisaalta vastuullisuudesta johtuvia
hyötyjä mitataan rahallisesti vielä harvemmin. Vain
hieman yli kahdeksan prosenttia vastanneista luonnehti, että heillä vastuullisuuden euromääräisiä hyötyjä
seurataan hyvin usein.

Arvoketju

Vastuullisuus
ja turvallisuus

Transformaatio

Useimmiten hallitusten asettamia vastuullisuustavoitteita ei liioin sidota johdon palkkaukseen. On
vaikea välttyä vaikutelmalta, etteikö vastuullisuutta
käsiteltäisi yrityksissä edelleen koko lailla projektiluontoisena asiana. Lopulta suurimpana haasteena
on kytkeä vastuullisuus keskeisesti tuloslaskelmaan.

Yrityksemme tehtävänä on ratkaista polttavia
yhteiskunnallisia ongelmia
(esim. ympäristö- tai talouskysymykset)

2020
63 %

19 %

18 %

2019
72 %

10 %

18 %

2018
56 %

Samaa mieltä

20 %

Ei samaa eikä eri mieltä

24 %

Eri mieltä
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Vastuullisuus
ja turvallisuus

Transformaatio

”

Ennustamme, että erilaisissa
vastuullisuusvertailuissa
menestymisestä tulee yhä keskeisempi
kilpailuvaltti yrityksille, kun yritysten
tekoihin globaalien kestävän kehityksen
haasteiden ratkaisemiseksi aletaan
kiinnittää yhä enemmän huomiota.

Vastuullisuustyön hyötyjä ja tuloksellisuutta
mitataan euromääräisesti
44,9 %

Mikko Helander - Pääjohtaja, Kesko

5,1 % 19,0 %

Yrityksen hallitus on sitonut ylimmän johdon
palkitsemisen vastuullisuuteen
liittyvien tavoitteiden
saavuttamiseen
30,4 %

24,1 %

Ei koskaan

Suuryritystutkimus 2021

15,2 %

Harvoin

30,4 %

14,6 %

Silloin tällöin

15,8 %

Melko usein

Vastuullisuustyöhön liittyviä kustannuksia
mitataan euromääräisesti

31,0 %

36,7 %

47,4 %

8,2 %

Yrityksen hallitus asettaa vastuullisuuteen
liittyviä tavoitteita ja seuraa niitä

4,4 % 15,2 %

32,9 %

30,6 %

36,3 %

13,9 %

Vastuullisuuden tasoa verrataan
muuhun toimialaan

66,9 %

3,8 % 10,8 % 18,5 %

33,5 %

71,4 %

1,9 % 7,6 % 19,1 %

32,5 %

38,9 %

Hyvin usein
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Hajautettu työtapa on lisännyt
kyberturvallisuuteen liittyviä
riskejä vuonna 2020
7%
eri mieltä
12 %
ei samaa
eikä eri mieltä

80 %

samaa mieltä
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Mieliala

Panokset

Tietoturvaan liittyviä riskejä pidetään edelleen korkeina.
Vuonna 2014 vain hieman yli puolet vastaajayrityksistä
luonnehti, että tietoturvaan liittyy suuria riskejä. Syksyllä 2020 näin koki miltei jokainen vastaaja. Samalla
suuryritysten varautuminen näihin riskeihin on noussut
korkealle tasolle – ainakin itsearvioinnin perusteella.
Koronapoikkeusolojen vuoksi lisääntynyt etätyö tuo
kuitenkin uudenlaisia haasteita. Jopa neljä viidestä vastaajasta arvioi, että kyberturvallisuuteen liittyvät riskit
ovat kasvaneet vuoden 2020 aikana juuri uudenlaisten
työjärjestelyiden vuoksi.
Tietoturvan lisäksi perinteiset riskienhallinnan muodot
ovat korostuneet koronapoikkeusolojen aikana. Erityisesti taloudellisten ja operatiivisten riskien hallintaan on
vastanneissa suuryrityksissä panostettu. Maineriskien
hallinta näyttäytyy – kenties yllättäen – hieman toissijaiselta. Kannattavuus, maksuvalmius ja kustannuksiin
vaikuttavien riskien eliminoiminen korostuvat vaikeassa
toimintaympäristössä.
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Tietoturvaan liittyvät riskit koetaan
edelleen hyvin merkittäviksi

Samaa mieltä

+ 30

87 %

87 %

2019

2020

prosenttiyksikön
kasvu

57 %
2014
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92,5 %
yrityksistä on varautunut tietoturvaan ja
kyberturvallisuuteen liittyviin riskeihin
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Itsevarmuutta
uuden äärellä
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Miten toimialojen
liiketoimintalogiikan murros
näyttäytyy yrityksellemme
15,0 %
uhkana

18,7 %
ei selkeästi
kumpanakaan

66,3 %

mahdollisuutena

Mieliala

Panokset

Teknologisen kehityksen ajama liiketoimintalogiikanmurros ei pelota tutkimukseen vastanneita suuryritysjohtajia. Yli kaksi kolmesta uskoo, että toimialanmurros
eli disruptio on mahdollisuus omalle yritykselle. Miltei
yhtä moni vastannut suuryritys pyrkiikin edistämään
toimialansa luovaa tuhoa, esimerkiksi tekemällä yhteistyötä startup-yritysten kanssa.
Vuosia kestänyt startup-huuma on kuitenkin asettumassa mittasuhteisiin; revoluution sijaan niissä
nähdään pikemminkin evoluutiota. Noin puolet
vastaajayrityksistä uskoo, että startupit eivät merkittävästi vaikuta heidän toimialaansa. Vastaajista alle
kaksikymmentä prosenttia kokee startupit uhkana
toimialalleen. Heikot liiketoiminta- ja ansaintamallit
tulevat edelleenkin haastetuiksi ja testatuiksi. Aitojen
parhaiden käytäntöjen murtaminen voi sen sijaan olla
vielä liian suuri pala pienelle toimijalle.
Vastaajien suuremmat huolet liittyvät työmarkkinoihin.
Hyvistä tekijöistä ja erikoisosaajista on aineiston perusteella kova taistelu. Vastaajayrityksistä yli 42 prosenttia
näkee työnantajien välisen kisan uhkana. Toisaalta
mahdollisuutena sen tulkitsee miltei 36 prosenttia
vastaajista. Aineiston perusteella tulevaisuuden osaamistarve ratkaistaan voittopuolisesti uusien osaajien
rekrytoinnilla, vaikka oman henkilöstön kehittämiseen
panostetaankin.
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” Ei sillä ole mitään merkitystä,

näkevätkö suuritykset startupit uhkana
vai ei. Silloin kun startup todella on
uhka, iso yritys ei historiallisesti ole
sitä tajunnut ennen kuin on liian
myöhäistä. Ja jos startup ei ole uhka,
niin kysymys ei ole relevantti.
Mårten Mickos - CEO, HackerOnes

Startupien kasvava rooli on muuttanut merkittävästi
vakiintuneita käytänteitä toimialallamme

2020
28,2 %

21,2 %

50,6 %

2019
41,2 %

Samaa mieltä

16,9 %

Ei samaa eikä eri mieltä

41,9 %

Eri mieltä
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92 %
uskoo, että lähimmän 5 vuoden aikana
tekoälyä soveltavat teknologiat tulevat
korvaamaan vastaajan yrityksessä työtä, jota
tällä hetkellä tehdään henkilöresurssein
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Työnantajien välinen taistelu osaamisesta
Toimialallamme on työnantajien kesken kova taistelu
hyvistä tekijöistä ja erikoisosaajista

Arvioi, ratkaistaanko lähivuosien osaamistarve yrityksessänne
ensisijaisesti oman henkilöstön kehittämisellä vai rekrytoimalla uusia
osaajia ulkopuolelta

78,4 %
samaa mieltä

39 %

Miten työnantajien taistelu hyvistä tekijöistä
näyttäytyy yrityksellemme

34 %
Erityisesti
oman henkilöstön
kehittämisellä

Erityisesti
rekrytoinneilla
35,9 %
mahdollisuutena

11 %
5%

10 %
1%

Vastanneilla yrityksillä on vahva halu uudistaa toimintaansa ja johtamisjärjestelmiään. Toiminnan ketteryyteen tähdätään määrätietoisesti mahdollisista haavoittuvuuksista huolimatta. Henkilöstön itseohjautuvuutta
pyritään vahvistamaan, vaikka se saattaa aiheuttaa
virheistä johtuvia kustannuksia.

Suuryritystutkimus 2021

15,3 % 6,4 %
ei samaa eri mieltä
eikä eri mieltä

Ketteryyttä haetaan vastausten perusteella myös
karsimalla hierarkiaa. Yli 72 prosenttia vastaajayrityksistä vakuuttaa olevansa valmis vähentämään
organisaatiokerroksia tiedostaen samalla, että se
saattaa johtaa avainosaajien menettämiseen
esimerkiksi keskijohdosta.

”

22,0 %
ei kumpanakaan

42,1 %
uhkana

Teknologiayrityksen arki on jatkuvaa työtä
sopivien osaajien löytämisen ja kehittämisen
ympärillä. Pyrimme hyötymään siinä
globaalista läsnäolostamme ja yhteistyöstä
oppilaitosten kanssa. Jatkuva oppimisen
kehittäminen on oleellista alati muuttuvassa
ympäristössä.
Juhani Hintikka - Toimitusjohtaja, F-Secure Oyj
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Vuoden 2020 poikkeuksellinen toimintaympäristö on pakottanut vastaajayrityksiä muuttamaan toimintaansa. Monien verkostojen haavoituttua lisävoimaa on haettu erityisesti
omaan resurssipohjaan sekä avainmarkkinoiden paikallisorganisaatioihin. Toimituksia ja
hankintoja on pikemminkin keskitetty tietyille luottokumppaneille kuin hajautettu riskienhallinnan mielessä.

76,1 %
yrityksistä on lisännyt
kilpailutoimenpiteenään
tuotantokapasiteetin säätämistä
tavallista enemmän

Myös asiakassuhteiden hoito korostuu vastaajien agendalla. Asiakasarvon viestintää on
uudistettu, ja asiakasryhmiä on käsitelty aiempaa eriytyneemmällä tavalla. Yhteydenpitoon
liittyviä rooleja on ollut pakko päivittää. Toisaalta yllättävän harvassa vastanneessa suuryrityksessä asiakkaille osoitetaan aiempaa enemmän joustoa sovituista maksuehdoista.
Palvelusopimuksiin nojaavat tasaisen ansainnan mallit houkuttelevat yhä useampia suuryrityksiä. Toisaalta ansaintamalleja ei ole aktiivisesti kehitetty tukemaan etupainotteista
kassavirtaa, vaikka se epävarmassa ajassa tuntuisi luontaiselta prioriteetilta. Asiakassuhteisiin, hinnoitteluun ja ansaintaan liittyvät päätökset tuntuvat selvästi vaikeilta. Vanhaan
tarraaminen tuo selkeästi turvaa myös yrityksistä suurimmille.

Arvioi, onko yrityksenne tehnyt enemmän vai vähemmän seuraavia
kilpailutoimenpiteitä verrattuna normaaliin maalis-syyskuussa 2020
21,4 %

25,2 %

31,3 %
38,4 %

40,3 %

Laajentuminen
uusille markkinoille
Normaalia enemmän

Suuryritystutkimus 2021

6,3 %

8,8 %

68,6 %

60,0 %

Uusien tuotteiden
lanseeraaminen
Ei muutosta

Uusien palveluiden
lanseeraaminen

Normaalia vähemmän
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Vuoden 2020 akuutin koronatilanteen keskellä on
kiinnostavaa arvioida myös käytännön kilpailutoimenpiteitä. Miltei 70 prosenttia tutkimuksen
vastaajayrityksistä sanoo lanseeranneensa
poikkeusolojen aikana normaalia enemmän
uusia palveluja. Uusia tuotteita on tuonut
markkinoille kertomansa mukaan 60 prosenttia
suuryrityksistä. Toisaalta hintoihin ei juurikaan
ole koskettu poikkeuskuukausien aikana: noin
puolet vastaajista vakuuttaa, ettei hintoihin ole
tehty tavallista enempää pudotuksia tai nostoja.
Korona-ajan merkittävimmät muutokset ovat
liittyneet tuotantokapasiteetin säätämiseen sekä
yleisen reaktionopeuden vahvistamiseen. Miltei
93 prosenttia vastaajista arvioi, että poikkeusolojen vuoksi yrityksen reaktionopeutta on
kasvatettu selvästi normaalia korkeammalle
tasolle. Samalla kolme neljästä vastaajasta on
mitoittanut tuotantokapasiteettiaan uudelleen.
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92,5 %
yrityksistä on lisännyt
kilpailutoimenpiteenään
reaktionopeuden vahvistamista
tavallista enemmän
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