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IT-alan työvoimapulalle ei näy loppua – ratkaisuna low-code
ja automaatio

IT-alan työvoimapula on näkynyt selvästi jo vuosia sekä Suomessa että muualla Pohjoismaissa.
Esimerkiksi tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry kertoo, että Suomessa ohjelmistoalalla
olisi heti töitä 7 000 –9 000 uudelle työntekijälle ja vuoteen 2025 mennessä osaajavaje kasvaa jopa 40
000 työntekijään*. Osaajapula rokottaa kansantaloutta ja tuo ongelmia useille toimialoille, ei vain
digialalle.

Kun otetaan lisäksi huomioon, että palvelujen määrä kasvaa ja yritykset digitalisoituvat, IT-osaajien puute
ei ole pelkästään alan oma ongelma, vaan vaikuttaa yritystoimintaan kaikilla aloilla. Ratkaisuja vajeeseen
ei taas yksinkertaisesti ole ollut, sillä korkeakoulut eivät toistaiseksi ole pysyneet IT-alan kasvavan
työvoimatarpeen tahdissa. Boomin Jari Jokimäen mukaan apu voi kuitenkin löytyä hieman odottamasta
paikasta: itse teknologiasta.

Miten low-code ja automaatio voivat auttaa työvoimapulassa?

“Low-code on teknologia, joka yhdistää nopean ohjelmistokehityksen ja drag-and-drop-tyylisten
käyttöliittymien parhaat puolet. Low-code-teknologian avulla raskaan ohjelmoinnin rooli uusien
digitaalisten ratkaisujen luomisessa pienenee. Samalla kuka tahansa pääroolistaan riippumatta voi
osallistua organisaation työkalujen luomiseen, vaatien enintään pientä apua IT-osastolta, jolloin kovassa
kysynnässä olevien senioritason IT-osaajien tarve vähenee, toteaa Jari Jokimäki, Account Executive,
Boomi.

“Luonnollisesti low-code-ratkaisut ja automaatio eivät yksin pysty ratkaisemaan IT-alan työvoimapulaa,
mutta niiden potentiaali helpottaa tilannetta on silti valtava. Esimerkiksi pandemia-aika on
digitalisaatiota vauhdittaessaan luonut paljon nimenomaan matalamman tason ja nopean aikataulun
tehtäviä, jotka kuormittavat yritysten IT-osastoja. Low-code- ja automaatioteknologian avulla IT-osaavat
käsiparit voidaan usein vapauttaa vaativampiin tehtäviin”, Jokimäki jatkaa.

Boomin Low-code-teknologiaan perustuvilla integraatioratkaisuilla voidaan rakentaa nopeammin myös
monimutkaisia teknologiaratkaisuja ja palveluja, mikä jälleen vapauttaa aikaa olemassa olevilta
IT-osaajilta. Ja kun low-code-pohjalle rakennetut ratkaisut yhdistää automaatioon, sovelluksen ylläpitoon
kuluu vähemmän aikaa. Sama koskee tiedonhallintatehtäviä, jotka ovat käsityönä aikaa ja tarkkuutta
vieviä, kun taas automatisoitu hallintaprosessi löytää esimerkiksi virheellisen tai toisteisen datan
nopeammin ja vaivattomammin.



Mihin työrooleihin low-code ja automaatio istuvat?

Pilviarkkitehti: Moderneille hybridityöympäristöille elintärkeät pilviratkaisut voivat tuoda mukanaan
suuren hallinta- ja tiedonsiirtotyötaakan. Low-code-alustan avulla erilaisten ohjelmisto- ja pilvipalvelujen
integrointi on kuitenkin helppoa, ja automaatio varmistaa, että paikalliset tiedot sekä pilvitiedot ovat
yhtenäiset ja ajan tasalla.

Uusien työntekijöiden mentori: Tuoreet IT-ammattilaiset joutuvat usein oppimaan lisää käytännön
taitoja töissä. Jos suoraan yliopistosta palkattu henkilö hallitsee esimerkiksi tietokannat, mutta ei ole
tottunut API-rajapintojen kanssa työskentelyyn, low-code-ratkaisut voivat helpottaa API-työtä
merkittävästi ja sallia IT-osaajan keskittyä enemmän pääosaamisalueeseensa.

Tukihenkilö osastorajojen yli: Eräs low-code-teknologian parhaista puolista on, että siitä voivat hyötyä
yrityksen kaikki osastot. Low-code ja automaatio voivat tukea henkilöstöhallintoa, markkinointia,
talousosastoa ja monia muita. Jos esimerkiksi HR-osasto tarvitsisi yksinkertaisen itsepalveluportaalin
työntekijöille, he voivat low-code-alustan avulla rakentaa tarvitsemansa työkalun itsenäisesti. Näin
tehtävässä tarvitaan enintään kevyttä tukea IT-osastolta sen sijaan, että työkalu menisi
kokonaisuudessaan IT-osaston ruuhkaisen työlistan häntäpäähän.

*Lähde: https://www.ficom.fi/digiala/infograafeja-digialasta/

Lisää resursseja
● Lue lisää Boomi AtomSphere Platform -alustasta.
● Tutustu Boomiverse-yhteisöön.
● Seuraa Boomia sosiaalisessa mediassa: Twitter, LinkedIn ja YouTube.

Tietoa Boomista

Boomi yhdistää hetkessä kaiken pilvinatiivilla, yhtenäisellä, avoimella ja älykkäällä alustallaan. Boomiin luottaa jo yli
18 000 asiakasta nopeuden, helppokäyttöisyyden ja matalan omistuskustannuksen (TCO) ansiosta. Boomin visio
älykkään datankäytön vauhdittamisen pioneerina on auttaa asiakkaita löytämään ja hallitsemaan dataansa helposti
sekä nopeasti. Samalla Boomi yhdistää sovellukset, prosessit ja ihmiset parempien lopputulosten saavuttamiseksi.
Lisätietoa osoitteessa http://www.boomi.com.
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