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Taustaa Kymdatan liiketoiminnasta vs. suhdanteet 1/2
• Kymdatan liikevaihto koostuu 1) Lisenssimyynnistä (uus- ja nykyasiakkaat), 2)
Palvelusopimuslaskutuksesta (uudet versiot, tukipalvelut, myCADS-palvelut…) ja 3)
Palvelumyynnistä (Koulutus, konsultointi, asiakaskohtaiset mukautukset, tuotteistukset)
• Markkina-alueena koko Suomi + Viro + Latvia + Ruotsi
• Monipuolinen asiakaskunta => Ei riippuvainen yhden toimialan suhdanteista. Mutta: Kun
teollisuudessa ja/tai rakentamisessa menee hyvin, niin lähtökohtaisesti näkyy suoraan meidän
menestyksessä, koska asiakkaamme toimivat kyseisillä toimialoilla (tai niihin liittyvillä toimialoilla,
kuten esim. suunnittelutoimistot)
• Miten hyvä taloussuhdanne (=kohdeyrityksillä menee hyvin) näkyy meillä?
• Uusia yrityksiä perustetaan => Uusia CADS-asiakkaita (mm. erittäin vahvan
oppilaitosyhteistyön ja ”käytin edellisessä työpaikassa CADSiä” ansiosta)
• Nykyasiakkaat rekrytoivat lisää suunnittelijoita => Lisälisenssimyynti
• Yritysten usko tulevaisuuteen => Panostetaan toiminnan kehittämiseen
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• Luonnollisesti kaikki ei ole riippuvaista taloustilanteesta tai muista ulkoisista tekijöistä, ratkaisevaa
on myös (tietysti) yrityksen oma tekeminen, Kymdatan tapauksessa esim.
• Markkinointi- ja myyntitoimenpiteet (kampanjat…)
• Oikeat tuotekehitystoimenpiteet (=> kohderyhmää aidosti houkuttelevat ylivoimatekijät
tuotteissamme)

• Lähtöhuomio: Kymdata saa vuosittain noin 200-250 uutta asiakasta (vuonna 2017 hieman yli 200).
Valtaosa on vaihtajia, eli siirtyvät toisesta CAD-ohjelmistosta Kymdatan CADS-ratkaisuihin.
• ”Dilemma”: Kun kohdeyrityksillä (esim. suunnittelutoimistot) menee hyvin (suhdanteet korkealla), ei
ole aikaa vaihtaa CAD-ohjelmistoja. Kun menee huonosti, ei ole varaa tehdä vaihtoja (vaikka
oikeasti pitäisi panostaa tulevaisuuteen).
• Suunnittelutoimistosektorilla on jo useamman vuoden ollut trendinä yritysostot: Suuret
suunnittelutoimistokonsernit ostavat pienempiä toimistoja ja (kiitos meidän hyvän markkinaosuuden)
erityisesti sähkö/automaatiosektorilla lähes aina ostettu yritys on meidän asiakas.
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Myyntimäärät kasvoivat vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä

Koko vuoden 2017 liikevaihdon kasvu: +5,3 %
Loppuvuosi 2017 vrt. loppuvuosi 2016: +14,5 %
Parantanut taloussuhdanne alkoi näkyä parantuneena liidikantana jo
vuoden 2016 loppupuolella.

Myynnin odotetaan kasvavan vuoden 2018 alkupuolella

Budjetti 2018 (koko vuosi): + 5,8 %
Yleiset näkymät hyvät. Ruotsin toiminta tarkoitus saada vuonna 2018
vauhtiin.

Henkilöstö lisääntyi loppuvuonna 2017

Vuonna 2017 3 henkilöä lisää (+ 8 %). Nyt työllistämme 41 henkilöä.

Henkilöstön odotetaan lisääntyvän alkuvuodesta 2018

Ruotsissa aloittanut 1. työntekijä, ”hyviä tyyppejä” otetaan lisää!

Kannattavuuden ennustetaan paranevan jonkin verran kaikilla
päätoimialoilla.

Liikevoitto % (2017): 14,8 % (nettotulos: 545 499 €)
Liikevoitto % (budjetti 2018): 17,8 %

Rekrytointihaasteet = Osaavan työvoiman saanti
• Suhdannebarometri: Tieto-ja viestintäpalveluissa 40 % kärsii rekrytointivaikeuksista
• Ohjelmistoalalla Suomessa arvioidaan olevan 8 000 ohjelmisto-osaajan vaje
• Yhä useammat yritykset palkkaavat ohjelmisto-osaajia, esim. pankit

• Kymdatan tilanne
• Perinne: Parhaat osaajat XAMK:sta ja sen edeltäjistä (teknillinen oppilaitos, KyAMK)
• Sitten XAMK keskittyi pelialaan… mutta onneksi ei ollut meille katastrofi => viimeisen kahden vuoden
aikana palkattu 2 hyvää nuorta osaajaa XAMK:sta
• 1 Oppisopimuskoulutus menossa (Ekami): Datanomiopiskelijasta huippukoodaajaksi –case
• ”Jos vastaan tulee hyvä tyyppi, niin otetaan heti sisään”

• Mikä ratkaisuksi Kymenlaaksossa?
• Kaksi toisiaan ei poissulkevaa ratkaisua: Koulutus ja valmiiden osaajien houkuttelu seudulle

• Valmiiden osaajien houkuttelu seudulle
• Pointti 1: Meillä on alueella työvoimapula useissa yrityksissä => Kohtaanto-ongelma
• Pointti 2: Alueeltamme on lähtenyt vuosien varrella varmastikin tuhansia ihmisiä maailmalle (Suomi+muu maailma),
jotka ovat valmiita osaajia ja joista osa olisi varmasti halukas palaamaan kotiseudulle.
• Pointti 3: Yritysten ja muiden työnantajien tulisi herätä siihen todellisuuteen, että rekrytoinnissa pitäisi siirtyä ns.
proaktiivisuuteen, eli miettiä, minkälaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa, jotta viime kädessä olemme
yrityksenä edes olemassa tulevaisuudessa
• Mitä tehdään? Täsmäkartoitetaan yritysten tarpeet (huomioiden proaktiivisuus), kartoitetaan potentiaaliset
paluumuuttajat, kohtautetaan yritykset ja paluumuuttajat. KEEP IT SIMPLE!
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