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Digikyselyn tausta

Kysely lähetettiin keskiviikkona 

7.9.2022 STJM jäsenyritysten 

toimitusjohtajille, pois lukien 

kumppanijäsenenä olevat oppilaitokset, 

joita on neljä.

Vastausaikaa oli perjantaihin 23.9.2022 

asti. Vastaanottajia oli 219, joista 48 

yritystä vastasi kyselyyn. Kyselyn 

vastausprosentti oli 22.

Tämä oli ensimmäinen liiton tekemä 

digitalisaatiota koskeva kysely. STJM 

halusi selvittää laajasti jäsenyritystensä 

toiveita, tarpeita ja asemoitumista 

digitalisoitumiskehityksessä. Kyselyn 

tuloksia käytetään hyväksi 

jäsenpalveluiden kehittämisessä, 

vaikuttamistyössä sekä 

oppilaitosyhteistyössä.

Vastaajayritykset työllistävät 1440 henkilöä 

Suomessa, mikä on 26 prosenttia kaikkien 

jäsenyritysten henkilöstöstä.

Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto on 

357 miljoonaa euroa, mikä on 23 prosenttia 

koko jäsenistön liikevaihdosta.

7.10.2022
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Digikyselyn keskeisiä tuloksia

63 prosenttia vastaajista oli 

sitä mieltä, että heidän 

yrityksensä seuraa kehitystä 

ja pyrkii hyödyntämään 

kehitystä omassa 

liiketoiminnassaan.

8 prosenttiä yrityksitä kokee 

olevansa suunnannäyttäjä ja 

6 prosenttia sitä mieltä, että 

digitalisoitumisen kehitys ei 

ole heille merkittävä asia.

Yrityksistä 83 prosenttia 

tavoittelee digitalisoinnilla 

nykyisen liiketoiminnan 

kasvua ja tehostamista.

63 prosenttia tavoittelee 

näkyvyyden parantamista, 

asiakaskokemuksen 

kehittämistä sekä datan 

hyödyntämistä 

päätöksenteossa.

Suurimpana haasteena 

digitalisaation edistämisessä 

koetaan olevan resurssien 

riittämättömyys, sekä rahan että 

ajan (81%).

Puolet vastaajista kertoo 

riittävän osaamisen ja 

ymmärryksen olevan haasteena 

digitalisaation edistämisessä.

65 prosenttia yrityksistä kertoo 

tarvitsevansa koulutusta 

digitaliseen markkinointiin. 

42 prosenttia kokee tarvitsevansa 

koulutusta datan hallinnassa ja

31 prosenttia haluaa tietää 

digitalisuuden tulevaisuuden 

näkymistä.

7.10.2022

Lähde: STJM digikysely 9/2022



Digikysely

2

7.10.2022



7.10.2022

Asemoituminen
Arvio yrityksenne asemoitumista osana 

alasi digitalisoitumiskehitystä.

6%

8%

23%

63%

Digitalisoitumisen kehitys ei ole merkittävä asia yrityksellemme

Olemme suunnannäyttäjä ja alan kehityksen eturintamassa

Mahdollisuuksien mukaan seuraamme digitalisoitumisen
kehitystä ja mukaudumme siihen

Seuraamme digitalisoitumisen kehitystä ja pyrimme
hyödyntämään kehitystä omassa liiketoiminnassa

63 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että 
heidän yrityksensä seuraa kehitystä ja 
pyrkii hyödyntämään kehitystä omassa 
liiketoiminnassaan.

8 prosenttia yrityksistä kokee olevansa 
suunnannäyttäjä ja 6 prosenttia sitä mieltä, 
että digitalisoitumisen kehitys ei ole heille 
merkittävä asia.

Lähde: STJM digikysely 9/2022
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Strategia
Arvio yrityksen strategista 

suuntautumista digitaalisuuteen.

4%

6%

15%

25%

50%

En osaa sanoa

Yrityksessä on laadittu digistrategia, joka on tiiviisti
sidoksissa liiketoimintastrategiaan

Yrityksen strategian kannalta digitaalisuudella ei ole
merkittävää roolia

Digitaalisuus on ennalta suunniteltua ja se on huomioitu
osana yrityksen liiketoimintastrategiaa

Digitaalisuus on työväline yrityksen liiketoimintastrategian
toteuttamiseksi

Kuudella prosentilla yrityksistä on 
laadittu digistrategia. Puolet vastaajista 
kertoo digitaalisuuden olevan työväline 
liiketoimintastrategian toteuttamisessa.

15 prosentilla yrityksistä 
digitaalisuudella ei ole merkittävää 
roolia strategian kannalta.

Lähde: STJM digikysely 9/2022
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Lisäarvo
Millaista lisäarvoa tavoittelette 

yrityksellenne digitalisoinnilla?

Voit valita useamman vaihtoehdon.

4%

15%

27%

33%

50%

50%

58%

63%

63%

63%

83%

Jotain muuta, mitä?

Yrityksen mainetta edelläkävijänä

Tuotetarjonnan ja/tai palvelutarjonnan laajentamista

Liiketoiminnan vastuullisuuden edistämistä

Taloudellista kasvua

Tuotannon optimointia

Brändin kehittämistä

Datan hyödyntämistä päätöksenteossa

Asiakaskokemuksen kehittämistä

Näkyvyyden parantamista

Nykyisen liiketoiminnan kasvua ja tehostamista

Kansainvälistymistä
Suomalaisuutta

Yrityksistä 83 prosenttia tavoittelee 
digitalisoinnilla nykyisen liiketoiminnan 
kasvua ja tehostamista. 63 prosenttia 
tavoittelee näkyvyyden parantamista, 
asiakaskokemuksen kehittämistä sekä datan 
hyödyntämistä päätöksenteossa.

Lähde: STJM digikysely 9/2022
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Kehitystyö
Millaisilla käytännön keinoilla 

kehitätte yrityksenne digitalisaatiota? 

Voit valita useamman vaihtoehdon.

4%

6%

8%

10%

29%

31%

35%

38%

38%

50%

Jollain muulla, millä?

Uusien osaajien rekrytointi

Kehitysyhteistyö yliopistojen kanssa

Olemme hakeneet rahoitusta digitalisaation edistämiseen (esim.
Business Finland)

Uudet koneet/laitteet/robotiikka/automatiikka

Kehitysyhteistyö muiden yritysten kanssa

Henkilöstön kouluttaminen

Uudet IT-järjestelmähankinnat

Uusien digiratkaisujen kehittäminen omalla henkilöstöllä

Uusien digiratkaisujen kehittäminen ostopalveluna alan toimittajalta

Hakemassa BF rahoitusta
Otamme uusia tarpeellisia käytäntöjä käyttöön

Puolet yrityksistä kehittää digitalisaatiota 
ulkopuolisen toimittajan avulla. 
38 prosenttia kehittää omalla 
henkilökunnalla ja ostamalla uusia IT-
järjestelmiä.

31 prosenttia tekee kehitysyhteistyötä 
muiden yritysten kanssa ja kahdeksan 
prosenttia yliopistojen kanssa.

Lähde: STJM digikysely 9/2022
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Digitaaliset 
työkalut

Hyödyntääkö yrityksenne seuraavia 

teknologioita ja digitaalisia 

työkaluja?

0%

4%

15%

15%

25%

38%

46%

50%

65%

65%

67%

69%

73%

77%

92%

92%

Virtuaalitodellisuus (VR) / lisätty todellisuus (AR)

3D valmistustekniikat

Robotiikkaa

Tekoäly/koneoppiminen

3D suunnittelu

Asiakastyytyväisyysmittarit

Tuotteiden seuranta (mikrosirut, viivakoodit yms.)

Datan hyödyntäminen ja BI-ratkaisut

CRM

Design/kaavoitus ohjelmia

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)

Mobiiliteknologia

Digitaaliset tuotekuvastot/näytteet

Verkkokauppa

Digitaalinen markkinointi

Some (verkkosivut, Facebook, Instagram, LinkedIn..)

Lähes kaikki (92%) yritykset käyttävät 
somea ja digitaalista markkinointia. 
Toiminnanohjausjärjestelmä löytyy 
67 prosentilta vastaajista ja CRM 
65 prosentilta. Tekoäly/koneoppiminen 
ja robotiikka löytyy 15 prosentilta 
yrityksistä.

Lähde: STJM digikysely 9/2022
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Haasteet

Mitkä seuraavista asioista ovat 

suurimpia haasteita digitalisaation 

edistämisessä yrityksessäsi?

Valitse joukosta kolme tärkeintä asiaa.

0%

2%

2%

4%

13%

27%

52%

52%

81%

Selkeämpi sääntely (esim. henkilötietojen käytön osalta)

Jokin muu, mikä?

Paremmat sähköiset viranomaispalvelut

Tietoliikenneyhteyksien kattavuus

Tietämys tutkimus- ja kehitysrahoituksien saatavuudesta

Osaavan työvoiman saatavuus

Riittävä ymmärrys digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä

Riittävä osaaminen digitalisaation kehittämisessä

Resurssien riittävyys kehitysprojekteihin (raha+aika)

Raha

Suurimpana haasteena digitalisaation 
edistämisessä koetaan olevan resurssien 
riittämättömyys (81%). Puolet vastaajista 
kertoo riittävän osaamisen ja 
ymmärryksen olevan haasteena 
digitalisaation edistämisessä. Viidennes 
vastaajista kokee myös osaavan 
työvoiman saatavuuden haasteeksi.

Lähde: STJM digikysely 9/2022
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Koulutustarpeet
Millaisia koulutustarpeita 

yritykselläsi on?

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Lähde: STJM digikysely 9/2022

2%

6%

21%

21%

21%

23%

25%

25%

29%

31%

42%

65%

Metaversumi

Digioikeudelliset aiheet

Puettava teknologia

Robotiikka ja automatisaatio

Digitaalinen tuotepassi

Perustoiminnot (toiminnanohjaus)

Digitaaliset työkalut (3D-työkalut suunnittelussa ja markkinoinnissa)

Digitaalinen showroom

Verkkokauppa

Digitaalisuuden tulevaisuuden näkymät

Datan hallinta (keräys, analysointi, hyödyntäminen)

Digitaalinen markkinointi

65 prosenttia yrityksistä kertoo tarvitsevansa 
koulutusta digitaaliseen markkinointiin.
42 prosenttia kokee tarvitsevansa koulutusta 
datan hallinnassa ja 31 prosenttia haluaa 
tietää digitaalisuuden tulevaisuuden 
näkymistä.

Digioikeudelliset aiheet (6%) ja metaversumi 
(2%) lienee tuntemattomampia aiheita, joten 
niitä ei ole osattu nimetä koulutustarpeisiin.
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Vastaajat Jaottelu henkilöstö mukaan

Lähde: STJM jäsenrekisteri ja digikysely 9/2022

50%

22%

15%

8%

4%
1%

43%

28%

15%

6% 6%

2%

alle 10 hlöä 10 - 19 hlöä 20 - 49 hlöä 50 - 99 hlöä 100 - 249 hlöä 250 - 550 hlöä

Jaottelu henkilöstömäärän mukaan

Jäsenyritykset Kyselyyn vastaajat

Kun kyselyyn vastanneita yrityksiä 
verrataan koko jäsenistöön, niin pienet 
alle 10 henkilön yritykset olivat 
aliedustettuina ja 10-19 henkilön 
yritykset jonkin verran yliedustettuna. 
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Vastaajat Jaottelu liikevaihdon mukaan

31%

14%

32%

8%

12%

1% 2%

22%

11%

43%

13%

7%

2% 2%

alle 500 000 € 500 000 - 1 milj. € 1 - 5 milj. € 5 - 10 milj. € 10 - 50 milj. € 50 - 100 milj. € yli 100 milj. €

Jaottelu liikevaihdon mukaan

Jäsenyritykset Kyselyyn vastaajat

Lähde: STJM jäsenrekisteri ja digikysely 9/2022

Pienet alle puolen miljoonan 
euron liikevaihdon yritykset olivat 
aliedustettuina tässä kyselyssä, 
kun verrataan vastaajajoukkoa 
jäsenyrityksiin. 1 – 10 miljoonan 
euron liikevaihdon yritykset sen 
sijaan olivat yliedustettuina 
vastaajajoukossa.
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Vastaajat Jaottelu toimialan mukaan

Lähde: STJM jäsenrekisteri ja digikysely 9/2022

Tekniset tekstiilit, suoja- ja 
työvaate sekä urheilu- ja 
ulkoilutuote yritykset olivat 
jonkin verran yliedustettuina. 
Vaate ja asuste yritykset sen 
sijaan olivat aliedustettuina. 

0%

2%

9%

4%

4%

13%

11%

19%

38%

2%

3%

6%

6%

6%

9%

11%

12%

45%

Terveydenhuolto- ja hygieniatekstiilit

Värjäys ja viimeistys

Urheilu- ja ulkoilutuotteet

Kuidut, langat ja kankaat

Palvelut

Suoja- ja työvaatteet

Sisustus- ja kodintekstiilit

Tekniset tekstiilit

Vaatteet ja asusteet

Jaottelu toimialan mukaan

Jäsenyritykset

Kyselyyn vastaajat


