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Johdanto
1. henkilöstön määrä kuluneena vuonna sekä ennuste 

henkilöstömäärän muutoksesta,
2. ulkomaalaisen henkilöstön määrä,
3. kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden määrä sekä 
4. yritysten rekrytointivaikeudet ja niihin liittyvät syyt.

Vuoden 2013 teemoina olivat:
5. rekrytointitarpeet koulutustason ja -alan mukaan 

sekä 
6. kielitaitotarpeet

Kyselyn aineisto

Kyselyn otoksessa olivat mukana kaikki EK:n yli 150 
henkilöä työllistävät jäsenyritykset, joka kolmas 50–149 
henkilöä työllistävistä yrityksistä, joka viides 30–49 hen-
kilöä työllistävä yritys sekä noin 500 alle 30 henkilöä 
työllistävää yritystä. 

Kysely lähetettiin 633 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyri-
tykselle, joissa työskenteli noin 142 000 henkilöä vuon-
na 2013. Näistä kyselyyn vastasi 266 yritystä, jotka työl-
listivät noin 94 500 henkilöä. Se on 67 % tiedustelun 
piirissä olleiden yritysten henkilöstömäärästä. 

Teknologiateollisuus on viiden päätoimialan kokonai-
suus, joka kattaa elektroniikka- ja sähköteollisuuden, 
kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, 
tietotekniikka-alan sekä suunnittelu- ja konsultointi-
alan. Teknologiateollisuus työllisti runsaat 303 000 hen-
kilöä vuonna 2013. Suurin osa teknologiateollisuuden 
henkilöstöstä työskenteli kone- ja metallituoteteollisuu-
dessa (noin 137 000 henkilöä). Toiseksi suurin toimiala 
henkilöstön määrällä mitattuna oli tietotekniikka-ala, 
joka työllisti vuonna 2013 noin 55 000 henkilöä. Elekt-
roniikka- ja sähköteollisuudessa työskenteli noin 50 000 
henkilöä ja suunnittelu- ja konsultointialalla puolestaan 
noin 44 000 henkilöä. Metallien jalostuksessa työsken-
teli noin 17 000 henkilöä. 

Tämä raportti perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton 
henkilöstö- ja koulutustiedustelussa Teknologiateolli-
suus ry:n jäsenyritysten antamiin vastauksiin. Kysely to-
teutettiin loka-marraskuussa 2013. Raportin on laatinut 
tutkimusassistentti Elina Viinikka.

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu koostuu vuosit-
tain samoina pysyvistä kysymyksistä sekä vaihtuvista 
teemoista. Kyselyssä esiintyviä vakiokysymyksiä ovat 
olleet:

Teknologiateollisuuden henkilöstön jakauma toimialoittain 2013. Osuus, %
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Peittävyys suhteessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenken-
tän henkilöstöön (184 300) oli yli 50 % ja koko Suomen 
teknologiateollisuuden henkilöstöön (303 300) 31 %. 
Suurten yritysten osalta peittävyys oli hyvä mutta pie-
nemmissä, alle sadan henkilön yrityksissä varsin heikko. 
Peittävyys jäi alhaiseksi erityisesti suunnittelu- ja konsul-
tointialalla. On kuitenkin huomattava, että suunnittelu- 
ja konsultointialan yrityksistä vain murto-osa on Tekno-
logiateollisuus ry:n jäseniä. 

Vastausaktiivisuuden vaihtelusta johtuen erityisesti me-
tallien jalostuksen sekä elektroniikka- ja sähköteollisuu-
den painoarvo aineistossa on suurempi kuin mitä se on 
todellisuudessa. Varsinkin suunnittelu- ja konsultointi-
ala sekä kone- ja metallituoteteollisuus olivat aliedus-
tettuina. Aineistoa tarkastellaan edellä mainittujen ali- 
ja yliedustusten vuoksi vastanneiden yritysten tasolla 
ja vastaukset on nähtävä koko teknologiateollisuuden 
osalta suuntaa-antavina.

Kokoluokka, henkilöä

Toimiala 
(vastanneet
yritykset) 1...49 50...99 100...249 250...499 500... Yht.

Osuus 
teknologia-
teollisuuden 

Suomen 
henkilös-
töstä, % 
(Tilasto-
keskus)

Osuus 
Teknologia-

teollisuus ry:n 
jäsenyritysten 

henkilös-
töstä, % 

Elektroniikka- ja 
sähköteollisuus 
(N=53)

472 308 2218 3328 22851 29177 58,2 69,9

Kone- ja metalli-
tuoteteollisuus 
(N=137)

1001 2242 5638 7392 17030 33303 24,3 37,9

Metallien jalostus 
(N=19)

48 167 1496 750 6743 9204 53,2 67,2

Tietotekniikka 
(N=27)

147 322 1228 1934 12900 16531 29,9 59,5

Suunnittelu- ja 
konsultointi (N=30)

289 290 702 1724 3242 6247 14,2 47,1

Henkilöstö yhteen-
sä (N=266)

1957 3329 11072 15128 73374 94462 31,1 51,3

Yrityksiä yhteensä 66 47 70 44 39 266

Osuus teknologia-
teollisuuden Suo-
men hlöstöstä, % 
(Tilastokeskus)

2,0 12,4 25,9 45,5 72,2 31,1

Osuus Teknologia-
teollisuus ry:n 
jäsenyritysten 
hlöstöstä, %

10,1 18,9 35,1 58,9 81,5 51,3

Henkilöstö- ja koulutustiedusteluun vastanneiden yritysten henkilöstömäärät vuonna 2013
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1. Henkilöstömäärän muutokset
tyksissä henkilöstömäärän vähennykset olivat pienem-
piä kuin koko teknologiateollisuudessa. 

Yrityksiä pyydettiin arvioimaan henkilöstömäärän muu-
tosta vuosille 2013–2014. Noin puolet kyselyyn vas-
tanneista teknologiateollisuuden yrityksistä arvioi, että 
henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Toimialojen näke-
mykset tulevaisuudesta poikkesivat kuitenkin toisistaan. 
Metallien jalostuksen yritykset arvioivat vähentävänsä 
henkilöstömäärää useammin kuin muiden toimialojen 
yritykset. Tietotekniikka- sekä suunnittelu- ja konsul-
tointialan yritykset puolestaan arvioivat muiden toi-
mialojen yrityksiä huomattavasti useammin lisäävänsä 
henkilöstöään. Henkilöstömäärän muutosta koskevat 
arviot eivät suuresti vaihdelleet yrityksen koon mukaan. 
 

Kyselyyn vastanneiden teknologiateollisuuden 
yritysten henkilöstömäärä supistui vuodesta 2012 
vuoteen 2013 keskimäärin 2,7 %. Elektroniikka- ja 
sähköteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa henki-
löstömäärä supistui huomattavasti. Vain suunnittelu- ja 
konsultointialalla henkilöstömäärä kasvoi selvästi. Muil-
la päätoimialoilla muutokset olivat pienempiä. 

Kyselyyn vastanneiden yritysten henkilöstömäärän ke-
hitys vastaa keskimäärin vuosina 2012–2013 koko 
Suomen teknologiateollisuuden kehitystä. Kehitykses-
tä poikkesivat erityisesti kone- ja metallituoteteollisuus 
sekä metallien jalostus. Vastanneissa kone- ja metalli-
tuoteteollisuuden yrityksissä henkilöstömäärä kasvoi 
hieman, kun koko teknologiateollisuudessa se väheni 
muutaman prosentin. Vastanneissa metallienjalostusyri-

Teknologiateollisuuden vastanneiden yritysten arvio henkilöstömäärän
muutoksesta (2013–>2014) toimialoittain.

Henko 2013 Tilastokeskus

2012–2013 2012–2013

Elektroniikka- ja sähköteollisuus -7,2 -7,0

Kone- ja metallituoteteollisuus 0,6 -3,1

Metallien jalostus -5,3 -8,1

Tietotekniikka -1,3 -0,1

Suunnittelu ja konsultointi 4,8 4,1

Yhteensä -2,7 -2,4

Henkilöstömäärän muutokset toimialoittain teknologiateollisuuden 
yrityksissä 2011–2012 ja 2012–2013, %
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2. Ulkomaalainen henkilöstö 
Yrityksiltä tiedusteltiin ulkomaalaisen henkilöstön mää-
rää vuonna 2013 sekä sen jakautumista eri henkilös-
töryhmiin. Lisäksi yrityksiltä tiedusteltiin arviota määrän 
muutoksesta lähivuosina. 

Vastanneiden yritysten henkilöstöstä ulkomaalaisia oli 
keskimäärin 2,5 % vuonna 2013. Ulkomaalaista hen-
kilöstöä oli koko henkilöstöön suhteutettuna eniten 
elektroniikka- ja sähköteollisuudessa (4,6 %) ja vähiten 
metallien jalostuksessa (0,3 %). Ulkomaalaisen henki-
löstön osuus on vähentynyt verrattuna vuosiin 2011 ja 
2010 lukuun ottamatta suunnittelu- ja konsultointialan 
sekä kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksiä. Eniten 
ulkomaalainen henkilöstö on vähentynyt elektroniikka- 
ja sähköteollisuudessa. 

Teknologiateollisuuden yrityksissä työskentelevästä ul-
komaalaisesta henkilöstöstä suurin osa, 66 %, oli asian-
tuntijatehtävissä. Ulkomaalaisista noin kolmannes oli 
työntekijöitä/suorittavissa tehtävissä ja johtotehtävissä 
keskimäärin noin 5 %. Toimialat kuitenkin erosivat toi-

sistaan. Työntekijävaltaisissa metallienjalostusyrityksissä 
suurin osa ulkomaalaisesta henkilöstöstä oli työntekijöi-
tä/suorittavissa tehtävissä. Sen sijaan kone- ja metalli-
tuoteteollisuuden yrityksissä ulkomaalaisia oli saman 
verran asiantuntija- kuin suorittavissa tehtävissä.  

Myös kokoluokittain tarkasteltuna yritykset poikkesivat 
toisistaan. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ulkomaa-
laiset olivat useammin työntekijöitä/suorittavissa tehtä-
vissä. Suurten yritysten ulkomaalaisesta henkilöstöstä 
suurempi osa oli puolestaan asiantuntijatehtävissä.

Teknologiateollisuuden yrityksistä keskimäärin 18 % 
ennakoi ulkomaalaisen henkilöstön määrän kasvua lä-
hivuosina. 79 % arvioi määrän pysyvän ennallaan. 

Toimialojen välillä oli jonkin verran eroja. Tietotekniikka-
alan yritykset aikoivat lisätä ulkomaalaista henkilöstöä 
selvästi muita toimialoja useammin, metallien jalostus 
puolestaan selvästi keskimäärää harvemmin. 

Teknologiateollisuuden ulkomaalainen henkilöstö vuosina 2010, 2011 & 2013 toimialoittain. 
Vastanneet yritykset. Osuus henkilöstöstä, %
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Teknologiateollisuuden vastanneiden yritysten arvio ulkomaalaisen
henkilöstön määrän muutoksesta lähivuosina (2013-> 2014-2016)
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3. Kesätyöntekijät ja harjoittelijat
Yrityksiltä kysyttiin kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoi-
den määrää vuonna 2013 sekä arviota määrän muutok-
sesta vuodelle 2014. Vertailun helpottamiseksi tietoja 
tarkastellaan seuraavassa suhteessa yritysten henkilös-
tömäärään.
 
Vastanneissa yrityksissä kesätyöntekijöitä ja harjoitteli-
joita oli vuonna 2013 keskimäärin lähes 8 % henkilös-
töstä. Yritysten välillä oli sekä toimiala- että kokoluok-
kakohtaisia eroja. Henkilöstömäärään suhteutettuna 
metallienjalostusyritykset palkkasivat kesätyöntekijöitä 
ja harjoittelijoita toimialoista selvästi eniten. Tietotek-
niikka- sekä suunnittelu- ja konsultointialan yritykset 
rekrytoivat kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita keskimää-
rää hiukan vähemmän. Tietotekniikka-alalle heitä pal-
kattiin vähiten. Kokoluokittain tarkasteltuna yritykset 
poikkesivat toisistaan. Isot yritykset olivat pieniä aktii-
visempia palkkaamaan kesätyöntekijöitä ja harjoitteli-
joita. 

Vuoteen 2012 verrattuna kesätyöntekijöiden ja harjoit-
telijoiden osuus henkilöstöstä lisääntyi elektroniikka- ja 
sähköteollisuudessa samalla kun henkilöstön määrä 
supistui. Kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä me-
tallien jalostuksessa osuus laski hieman. Tietotekniikka- 
sekä suunnittelu- ja konsultointialalla kesätyöntekijöi-
den ja harjoittelijoiden osuudet pysyivät ennallaan. 
 
Yritykset kaikilla toimialoilla arvioivat kesätyöntekijöi-
den ja harjoittelijoiden määrän pysyvän suurimmaksi 
osaksi ennallaan vuonna 2014. Kesätyöntekijöiden 
ja harjoittelijoiden määrää lisääviä yrityksiä oli enem-
män kuin vähentäviä. Suunnittelu- ja konsultointialan 
yritykset arvioivat kesätyöntekijöiden määrän vähe-
nevän useammin kuin muilla toimialoilla. Kone- ja 
metallituote teollisuuden yritykset arvioivat muita use-
ammin lisäävänsä kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden 
määrää. 

Teknologiateollisuuden kesätyöntekijät/harjoittelijat toimialoittain vuonna 2013. 
Vastanneet yritykset, osuus henkilöstöstä, % (N=266)
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Teknologiateollisuuden vastanneiden yritysten arvio
kesätyöntekijöiden/harjoittelijoiden määrän muutoksesta (2013->2014)
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Kaikki yhteensä (N=266)
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4. Rekrytoinnit
Yrityksiltä kysyttiin, ovatko ne rekrytoineet henkilöstöä 
vuoden 2013 aikana, kuinka montaa henkilöä rekry-
toinnit koskivat, miltä koulutusaloilta ja -asteilta rekry-
toitavat olivat sekä arviota rekrytointien määrän muu-
toksista lähivuosina.

Vastanneista yrityksistä 77 % oli tehdyt rekrytointeja 
vuoden 2013 aikana. Toimialojen välillä oli jonkin ver-
ran eroja. Rekrytointeja tehtiin toimialoista useimmiten 
suunnittelu- ja konsultointialan sekä tietotekniikka-alan 
yrityksissä ja vähiten metallienjalostusyrityksissä. 

Rekrytointiaktiivisuudessa oli myös kokoluokkakohtai-
sia eroja. Suurista yrityksistä rekrytointeja oli tehnyt pe-
räti 90 % vastanneista yrityksistä. Kaikkein pienimmissä 
yrityksissä vastaava osuus oli 58 %. 

Henkilöstön määrään suhteutettuna rekrytointien suu-
ruus oli keskimäärin reilut 3 %. Osuus oli suurin suun-
nittelu- ja konsultointialalla ja toiseksi suurin kone- ja 
metallituoteteollisuudessa. Pienin osuus oli metallien 
jalostuksessa.

Rekrytointeja vuonna 2013 tehneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain. 
Vastanneet yritykset. Osuus, %. 
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Lähde: Teknologiateollisuus ry

Rekrytointeja vuonna 2013 tehneet teknologiateollisuuden yritykset kokoluokittain. 
Vastanneet yritykset. Osuus, %.
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Rekrytointien suuruus rekrytointeja tehneissä yrityksissä vuonna 2013. 
Vastanneet yritykset. Osuus henkilöstöstä, %.
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Lähde: Teknologiateollisuus ry

4.1 Rekrytoinnit koulutusasteittain

Vastanneisiin yrityksiin rekrytoitiin pääosin korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneita eli ammattikorkeakoulu- (esim. 
insinööri, tradenomi) tai yliopistotutkinnon suorittanei-
ta (esim. maisteri, diplomi-insinööri). Heitä oli keski-
määrin yhteensä 75 % kaikista rekrytoiduista. Toisen 
asteen ammatillinen tutkinto oli 23 % rekrytoiduista. 
Jatkotutkinnon suorittaneiden sekä ilman tutkintoa ole-
vien rekrytoitujen määrät olivat vähäisiä.
 

Toimialat rekrytoivat eri koulutusasteilta eri tavoin. 
Lähes kaikilla tietotekniikka- sekä suunnittelu- ja kon-
sultointialan yrityksiin rektytoiduilla oli korkea-asteen 
tutkinto. Metallienjalostusyritykset rekrytoivat suu-
rimmaksi osaksi toisen asteen ammatillisen tutkinnon 
suorittaneita. Myös kone- ja metallituoteteollisuuden 
yritykset rekrytoivat enemmän toisen asteen ammatilli-
sen tutkinnon suorittaneita kuin muiden toimialojen yri-
tykset. Erikokoiset yritykset eivät eronneet rekrytoitujen 
koulutusasteessa.
 

Eri koulutusasteilta vuonna 2013 rekrytoitujen henkilöiden osuus 
toimialoittain vastanneissa yrityksissä, %-osuudet

Yhteensä
(N=266)
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konsultointi (N=30)

Tietotekniikka
(N=27)

Metallien jalostus
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Kone- ja metallituote-
teollisuus (N=137)

Elektroniikka- ja sähkö-
teollisuus (N=53)
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Yritykset arvioivat eri koulutusasteilta rekrytoitavien 
määrän pysyvän suurimmaksi osaksi ennallaan vuosien 
2014–2016 aikana. Keskimäärin noin joka kolmas yritys 
arvioi lisäävänsä ammattikorkeakoulututkinnon suorit-
taneiden ja lähes yhtä moni yritys yliopistotutkinnon 
suorittaneiden rekrytointeja. Toisen asteen ammatillisen 
tutkinnon suorittaneiden rekrytointia arvioi lisäävänsä 
17 % yrityksistä. 
 
Toimialat lisäävät jatkossa rekrytointia eri koulutusas-
teilta eri tavoin.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden  yritysten arviot 
rekrytoinneista eri koulutusasteilta vastasivat koko alan 
keskimäärää.  Kone- ja metallituoteteollisuuden yri-
tykset lisäävät tulevaisuudessa korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneiden rekrytointeja hiukan enemmän kuin am-
matillisen tutkinnon suorittaneiden.

Metallienjalostusyrityksetkin ennakoivat erityisesti 
korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden rekrytointien 
lisääntymistä. 

Tietotekniikka- sekä suunnittelu- ja konsultointi-
alan yritykset lisäävät jatkossa voimakkaimmin am-
mattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnon suorittaneiden 
rekrytointeja. Tietotekniikka-alan yritykset eivät aio 
vähentää minkään koulutusasteen suorittaneiden rek-
rytointeja. Suunnittelu- ja konsultointialalla mahdolliset 
rekrytointien vähennykset koskevat useimmin ammatti-
korkeakoulututkinnon suorittaneita.

4.2 Rekrytoinnit koulutusaloittain

Vastanneissa yrityksissä vuonna 2013 rekrytoiduista 
henkilöistä suurimmalla osalla oli tekniikan alan tutkin-
to (noin 60 %). Toiseksi eniten oli tietojenkäsittelyalan 
tutkinnon ja kolmanneksi eniten kaupallisen alan tut-
kinnon suorittaneita. 

Rekrytointien koulutusalajakaumassa oli toimialakoh-
taisia eroja. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä 
tietotekniikka-alan yritysten rekrytoinneissa painottui 
muita toimialoja enemmän tietojenkäsittelyalan tutkin-
non suorittaneet. Sen sijaan kone- ja metallituoteteolli-
suudessa sekä metallien jalostuksessa rekrytoitiin muita 
toimialoja enemmän tekniikan alan tutkinnon suoritta-
neita. Suunnittelu- ja konsultointialan yrityksiin rekry-
toitiin keskimäärää enemmän rakennusalan tutkinnon 
suorittaneita henkilöitä.
 
Yritysten arvion mukaan eri koulutusaloilta rekrytoita-
vien määrä tulee vuosien 2014–2016 aikana pysymään 
suurimmaksi osaksi ennallaan. Rekrytoinneissa painot-
tuu myös tulevaisuudessa tekniikan ja tietojenkäsittely-
alan koulutus. Joka kolmas yritys arvioi lisäävänsä tek-
niikan alan ja joka viides tietojenkäsittelyalan tutkinnon 
suorittaneiden rekrytointia lähivuosina. 

 

Eri koulutusasteilta rekrytoitavien määrän muutos vastanneissa
yrityksissä v. 2014-2016, % (N=266)
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Rekrytoinnit vuonna 2013 koulutusaloittain vastanneissa 
yrityksissä toimialoittain, %-osuudet (N=266)
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 5. Rekrytointivaikeudet
Yrityksiltä tiedusteltiin, onko heillä sellaisia ammatteja 
tai tehtäviä, joihin on ollut vaikea saada ammattitaitois-
ta henkilöstöä, kuinka montaa henkilöä nämä rekry-
tointivaikeudet koskivat sekä mistä syistä ne johtuivat.

5.1  Rekrytointivaikeuksien laajuus ja 
 kohdentuminen

Vastanneista yrityksistä keskimäärin 42 % oli koh-
dannut rekrytointivaikeuksia vuonna 2013. Useimmin 
rekrytointiongelmia oli suunnittelu- ja konsultointialan 
yrityksillä (70 %). Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, 
kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä tietotekniikka-
alalla rekrytointivaikeudet olivat keskimääräistä tasoa 
(n. 40 %). Harvimmin niitä oli metallienjalostusyrityk-
sillä (26 %). 

Rekrytointivaikeudet pysyivät edellisvuoteen (2012) ver-
rattuna lähes samalla tasolla kone- ja metallituoteteolli-
suudessa sekä metallien jalostuksessa. Elektroniikka- ja 

sähköteollisuudessa rekrytointivaikeudet olivat lisään-
tyneet. Sen sijaan tietotekniikka- sekä suunnittelu- ja 
konsultointialalla rekrytointivaikeudet vähenivät. 

Rekrytointivaikeuksien vakavuutta voidaan kuvata sillä, 
kuinka suurta osaa henkilöstöstä ne määrällisesti koski-
vat. Teknologiateollisuuden yritysten rekrytointivaikeu-
det koskivat keskimäärin 0,4 % henkilöstöstä ja osuus 
on vähentynyt viime vuosina. Toimialat poikkesivat jon-
kun verran toisistaan. Suunnittelu ja konsultointialalla 
rekrytointivaikeudet olivat henkilöstön määrään suh-
teutettuna selvästi muita toimialoja suuremmat. Metal-
lien jalostuksessa ne olivat pienimmät.

Pienissä, alle 30 henkilöä työllistävissä yrityksissä rekry-
tointiongelmat olivat henkilöstöön suhteutettuna hie-
man suurempia kuin keskisuurissa ja suurissa yrityksissä.  
Suurissa yrityksissä rekrytointiongelmat olivat kuitenkin 
yleisempiä kuin pienissä.   Suurista yrityksistä noin 50 % 
oli kokenut rekrytointivaikeuksia, pk-yrityksistä puoles-
taan alle 40 %.
 

Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain
vuosina 2010-2013. Vastanneet yritykset. Osuus, %. 
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Toimiala
Yritysten/toimi-
paikkojen lkm

Henkilöstöä 
lokakuussa 
2013

Yritykset, joilla 
vaikeuksia 
rekrytoida

Osuus 
yrityksistä, %

Rekrytointi-
tarve, hlöä

Osuus 
hlöstöstä, %

Elektroniikka- ja
sähköteollisuus 53 29 177 22 41,5 85 0,3

Kone- ja metallituote-
teollisuus

137 33 303 53 38,7 146 0,4

Metallien jalostus 19 19 602 5 26,3 8 0,0

Tietotekniikka 27 16 531 11 40,7 120 0,7

Suunnittelu ja 
konsultointi 30 6 247 21 70,0 64 1,0

Yhteensä 266 104 860 112 42,1 423 0,4

Teknologiateollisuuden vastanneiden yritysten kokemat rekrytointivaikeudet
toimialoittain vuonna 2013, (N=266)

Teknologiateollisuuden vastanneiden yritysten kokemat rekrytointivaikeudet
kokoluokittain vuonna 2013, (N=266)

Kokoluokka
Yritysten/toimi-
paikkojen lkm

Henkilöstöä 
lokakuussa 
2013

Yritykset, joilla 
vaikeuksia 
rekrytoida

Osuus 
yrityksistä, %

Rekrytointi-
tarve, hlöä

Osuus 
hlöstöstä, %

0…29 36 1653 12 33,3 21 1,3

30...149 116 16322 44 37,9 133 0,8

150...249 46 15118 24 52,2 93 0,6

250... 68 71767 32 47,1 176 0,3

Yhteensä 266 104 860 112 42,1 423 0,4

5.2 Rekrytointivaikeuksien syyt 

Vastanneiden yritysten rekrytointivaikeuksien syyt liittyi-
vät pääosin osaamiseen ja sen puutteisiin. Hakijoiden 
työkokemus oli liian vähäistä, heiltä puuttui tehtävässä 
tarvittavaa erityisosaamista, ammattitaito oli vanhentu-
nut tai koulutus oli riittämätöntä. Lisäksi lähes neljännes 
vastanneista yrityksistä ilmoitti rekrytointivaikeuksien 
syyksi hakijoiden puutteen. 

Aineisto ei anna mahdollisuutta tarkastella mihin teh-
täviin erilaiset rekrytointivaikeuksien syyt kohdistuvat. 
Sen sijaan vaikeuksien syitä voidaan tarkastella toimi-
aloittain. 

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa liian vähäinen 
työkokemus oli yleisin rekrytointivaikeuksien syy. Tämän 
mainitsi joka kolmas vastanneista yrityksistä. Toiseksi 
yleisin syy oli erityisosaamisen puute.

Kone- ja metallituoteteollisuudessa yleisimpiä rek-
rytointivaikeuksien syitä olivat liian vähäinen työkoke-
mus sekä hakijoiden puute. Näistä kummatkin aiheutti-
vat rekrytointivaikeuksia joka viidennelle yrityksistä. 

Metallien jalostuksessa useimmiten rekrytointivai-
keuksia aiheutti hakijoiden puute. Toiseksi yleisin syy 
liittyi palkkaukseen. Niitä oli lähes joka neljännessä yri-
tyksessä. 

Tietotekniikka-alalla useimmiten rekrytointivaikeuk-
sia aiheutti hakijoiden puute. Lähes joka kolmannessa 
yrityksessä tämä koettiin ongelmaksi. Toiseksi yleisin syy 
oli vanhentunut ammattitaito, joka aiheutti rekrytointi-
vaikeuksia joka viidennessä yrityksessä.

Suunnittelu- ja konsultointialalla yleisimpiä rekry-
tointivaikeuksien syitä olivat liian vähäinen työkokemus 
sekä hakijoiden puute. Näistä kummatkin aiheuttivat 
rekrytointivaikeuksia joka kolmannessa yrityksessä. 
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 5.3  Rekrytointivaikeudet tehtävä -
 alueittain

Tehtäväalueittain tarkasteltuna vastanneilla yrityksillä oli 
ollut eniten ongelmia insinöörien ja diplomi-insinöörien 
rekrytoinnissa. Rekrytointivaikeuksia oli lisäksi erityisesti 
tietotekniikkatyössä, suunnittelu- ja konsultointityössä 
sekä hitsaus ja levytyössä. 
•	 Insinöörien	ja	diplomi-insinöörien	kohdalla	rekry-

tointiongelmat kohdistuivat eniten tietoliikenne-
insinööreihin. 

•	 Tietotekniikkatöissä	rekrytointivaikeudet	koskivat	
erityisesti ohjelmistosuunnittelijoita.

•	 Suunnittelu-	ja	konsultointityössä	rekrytointivaikeu-
det koskivat erityisesti rakennesuunnittelijoita.

•	 Hitsaus	ja	levytöissä	vaikeudet	liittyivät	erityisesti	
luokkahitsaajien rekrytointiin. 

Myös edellisen kyselyn mukaan rekrytointivaikeudet 
kohdistuivat jokseenkin samoihin tehtäviin (Osaavaa 
henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013).
 
Eri toimialoilla rekrytoinnin kannalta ongelmalliset teh-
tävät vaihtelivat jonkin verran mutta niissä oli myös sa-
mankaltaisuutta. Yhteistä kaikilla viidellä toimialalla oli 
ongelmat insinöörien ja diplomi-insinöörien rekrytoin-
nissa. Kolmella toimialalla, elektroniikka- ja sähköteol-
lisuudessa, suunnittelu- ja konsultointialalla sekä tieto-
tekniikka-alalla oli suunnittelu- ja konsultointityöhön 
liittyviä rekrytointivaikeuksia. Toimihenkilötyön ammat-
tilaisten rekrytoinnissa vaikeuksia oli sekä elektroniikka- 
ja sähköteollisuudessa, tietotekniikka-alalla että kone- 
ja metallituoteteollisuudessa. 

 

Teknologiateollisuuden vastanneiden yritysten rekrytointivaikeuksien syyt
toimialoittain vuonna 2013. Osuus, %. 
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Teknologiateollisuuden vastanneille yrityksille eniten rekrytointivaikeuksia
tuoneet tehtävät vuonna 2013, toimialoittain

Toimiala Tehtäväalue

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Tietotekniikkatyö
Insinöörit ja diplomi-insinöörit
Tutkimus- ja kehitystyö
Suunnittelu- ja konsultointityö
Toimihenkilötyö

Kone- ja metallituoteteollisuus Insinöörit ja diplomi-insinöörit
Hitsaus ja levytyö
Kuljetus, liikenne ja varastointi
Toimihenkilötyö
Huolto- ja kunnossapitotyö

Metallien jalostus Insinöörit ja diplomi-insinöörit
Huolto- ja kunnossapitotyö

Tietotekniikka Tietotekniikkatyö
Insinöörit ja diplomi-insinöörit
Suunnittelu- ja konsultointityö
Toimihenkilötyö

Suunnittelu ja konsultointi Suunnittelu- ja konsultointityö
Insinöörit ja diplomi-insinöörit

Tehtävänimike
Vastausten 
lukumäärä*

Rekrytointivaikeuksia 
kokeneiden yritysten 

henkilöstömäärä 2012
Rekrytointitarve, 

henkilöä
Osuus 

henkilöstöstä, %

Insinöörit ja diplomi-insinöörit 47 13 516 125 0,9

Tietotekniikkatyö 16 10 682 80 0,8

Suunnittelu- ja konsultointityö 19 3202 50 1,0

Hitsaus ja levytyö 14 1957 37 1,9

Toimihenkilötyö 16 11 927 28 0,2

Tutkimus- ja kehitystyö 2 868 21 2,4

Koneistus 4 298 13 4,4

Huolto- ja kunnossapitotyö 7 1 747 12 0,7

Tuotantotyö 4 748 8 1,1

Asennustyö 5 1 597 7 0,4

Kokoonpanotyö 3 324 5 1,5

Finanssialan tehtävät 3 6 990 5 0,1

Kuljetus, liikenne ja varastointi 1 384 3 0,8

Vähittäis- ja tukkukaupan 
myyntityö

1 34 1 2,9

Muu ammatti/tehtävä 3 1 400 16 1,1

Yhteensä 145 57 674 411 0,7

* Yritykset ovat voineet valita useamman kuin yhden tehtävänimikkeen.

Teknologiateollisuuden vastanneiden yritysten rekrytointivaikeudet
tehtävänimikkeittäin vuonna 2013
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6. Kielitaitotarpeet
Yrityksiltä kysyttiin mitä kieliä niissä käytetään ja missä 
henkilöstöryhmissä kielitaitoa tarvitaan eniten. Lisäksi 
yritykset arvioivat sitä, miten nykyisin käytössä olevien 
kielten käyttötarve tulee muuttumaan lähivuosina. 
Yrityksiltä kysyttiin myös, tuleeko lähivuosina heidän 
nykyisin jo käyttämiensä kielten rinnalle täysin uusien 
kielten osaamistarpeita.

6.1 Yrityksissä käytettävät kielet

Suomi ja englanti olivat ylivoimaisesti eniten käytetyt 
kielet vastanneissa yrityksissä vuonna 2013. Ne olivat 
käytössä lähes kaikissa yrityksissä. Reilussa puolessa yri-
tyksistä oli käytössä ruotsi. Noin kolmannes käytti venä-
jän kieltä, saksaa hieman harvempi. 

Kielitaitotarpeissa oli havaittavissa toimialakohtaisia 
eroja.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksissä kii-
naa käytettiin enemmän kuin muilla toimialoilla. 

Kone- ja metallituoteteollisuudessa samoin kuin 
suunnittelu- ja konsultointialan yrityksissä venäjä oli 
käytössä useammassa yrityksessä kuin muilla toimialoilla. 

Metallien jalostuksessa saksaa käytettiin huomatta-
vasti muita toimialoja ennemmän. Myös ruotsia ja viroa 
käytettiin enemmän kuin muiden toimialojen yrityksissä. 

Tietotekniikka-alalla käytössä oleva kielivalikoima oli 
muita toimialoja suppeampi.

Suomen ja englannin kielen taitoa tarvittiin kaikissa 
henkilöstöryhmissä. Henkilöstöryhmät erosivat toisis-
taan. Työntekijät tarvitsivat eniten suomen, englannin 
ja viron kieltä. Henkilöstöryhmistä asiantuntijoiden kie-
litaitotarve oli monipuolisin. Jos kieltä tarvitaan, tarve 
koskee useimmin asiantuntijoiden kielitaitoa. Johdon 
kielitaitotarve on niin ikään laaja, mutta ei yhtä laaja 
kuin asiantuntijoilla. He tarvitsivat erityisesti ruotsin, 
saksan ja venäjän kieltä suomen ja englannin lisäksi.
 
Vastanneet yritykset arvioivat, mitkä nykyisin käytössä 
olevista kielistä kasvattavat eniten merkitystään tulevien 
vuosien aikana. Englannin kielen osaamistarve tulee 
voimistumaan myös lähivuosina. Muita kieliä, joissa 
osamistarve kasvaa voimakkaasti ovat kiina ja venäjä. 
Kiinan kielen osaamistarpeen nousu arvioitiin voimak-
kaimmaksi. Jopa 64 % kiinaa nyt käyttävistä yrityksistä 
arvioi tarpeen kasvua lähivuosina. Myös venäjän kielen 
osaamistarpeen kasvu on voimakasta; 57 % venäjää jo 
käyttävistä yrityksistä arvioi tarpeen olevan kasvussa. 
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 6.2 Yritysten uudet kielitaitotarpeet

Yrityksiltä kysyttiin myös, tuleeko lähivuosina heidän 
nykyisin jo käyttämiensä kielten rinnalle täysin uusien 
kielten osaamistarpeita. Vastanneissa yrityksissä ve-
näjän kieltä tullaan tarvitsemaan jatkossa reilussa nel-
jänneksessä niitä yrityksiä, jotka eivät sitä vielä tänä 
päivänä käytä. Myös saksan, espanjan ja kiinan kielen 
osaamistarpeet tulevat lisääntymään jonkin verran.

Toimialat erosivat uusien kielten osaamistarpeissa jon-
kin verran toisistaan. Venäjän kieli painottui elektroniik-
ka- ja sähköteollisuudessa, kone- ja metallituoteteolli-

suudessa sekä tietotekniikka-alalla eniten. Metallien 
jalostuksessa englanti painottui uusien kielten osaa-
mistarpeissa venäjää enemmän. Suunnittelu- ja konsul-
tointialalla puolestaan uusien kielten suurimmat osaa-
mistarpeet jakaantuivat tasaisesti ruotsin, englannin ja 
venäjän kesken.  

Myös kokoluokkien välillä oli havaittavissa joitain eroja. 
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä uusien kielten osaamis-
tarpeissa painottui suuria yrityksiä enemmän venäjän 
kieli. Suuret yritykset puolestaan mainitsivat uutena 
osaamistarpeena useimmiten kiinan kielen. 
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Kielitaidosta johtuneet rekrytointivaikeudet vuonna 2013 
teknologiateollisuuden vastanneissa yrityksissä. Osuus, % (N=12)

Kielitaidosta johtuneet rekrytointivaikeudet vuonna 2013 
teknologiateollisuuden vastanneissa yrityksissä toimialoittain. Osuus, % (N=266)
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 vaikeudet

Yrityksiltä kysyttiin, onko niillä ollut kielitaidosta johtu-
neita rekrytointivaikeuksia vuoden 2013 aikana. Kieli-
taidosta johtuneet rekrytointivaikeudet olivat jokseen-
kin harvinaisia. Vain 4,5 % vastanneista yrityksistä oli 
kohdannut niitä. 

Tilanne eri toimialoilla poikkesi toisistaan. Metallien ja-
lostuksessa kielitaito oli aiheuttanut huomattavasti mui-
ta toimialoja useammin rekrytointivaikeuksia. Sen sijaan 
tietotekniikka- sekä suunnittelu- ja konsultointialan yri-
tykset eivät olleet kohdanneet niitä lainkaan. Rekrytoin-
tivaikeuksia aiheutti useimmiten englannin, venäjän ja 
ruotsin kielen taidon puute.
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6.4 Kielitaitotarpeen kasvun syyt

Yrityksiltä kysyttiin, miksi kielitaidon tarve kasvaa. Lä-
hes 150 yritystä kertoi omin sanoin syitä kielitaitotar-
peen kasvulle. Yritysten kielitaitotarpeen kasvun taus-
talla nähtiin voimakkaimmin liiketoiminnan ja yritysten 
toimintaympäristön yleinen kansainvälistyminen. Noin 
60 % vastanneista yrityksistä kertoi, että niin asiakkaat 
kuin yhteistyökumppanitkin ovat muuttuneet entistä 
kansainvälisemmiksi ja toiminta on globaalia. 

Noin kolmannes vastaajista viestitti, että kieliosaamista 
tarvitaan, koska yritys on osa kansainvälistä konsernia, 
jonka eri yhtiöt tai toimipisteet voivat sijaita monessa-
kin eri maassa. Tällaisissa tapauksissa konsernilla on 
usein yksi yhteinen kieli, joka vastausten perusteella oli 
useimmiten englanti. 

Kieliosaamista tarvitaan myös kasvavan viennin vuok-
si. Erityisesti Venäjä nähdään kasvumarkkinana ja sinne 
suuntautuvan liiketoiminnan kerrottiin olevan kasvussa. 

Yrityksiin rekrytoitu ulkomaalainen henkilöstö lisää 
myös kielitaidon tarvetta yrityksissä. Vastanneista yri-
tyksistä lähes 20 % arvioi lisäävänsä lähivuosina ulko-
maalaisen henkilöstön määrää (ks. s. 7). 

Toimialojen välillä oli jonkin verran eroja. Metallienjalos-
tusyritykset viestittivät keskimäärää useammin, että kie-
liosaamista tarvitaan koska yritys on osa kansainvälistä 
konsernia. Tietotekniikka-alan yrityksistä puolestaan 
keskimäärää useampi kertoi kielitaitotarpeen kasvun 
johtuvan toimintaympäristön yleisestä kansainvälistymi-
sestä. Suunnittelu- ja konsultointialan yrityksissä kieli-
taitotarpeen kasvu johtui muiden toimialojen yrityksiä 
useammin ulkomaalaisesta henkilöstöstä. 
 

Kielitaitotarpeen kasvun syyt teknologiateollisuuden vastanneissa yrityksissä, % (N=147)
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6.5 Tehtävät, joissa kielitaitotarve kasvaa

Yrityksiltä kysyttiin myös, minkälaisissa tehtävissä kieli-
taitotarve kasvaa eniten. Kysymykseen ei annettu val-
miita vastausvaihtoehtoja, vaan yritykset saivat nimetä 
tehtävät itse. 

Kielitaitotarve kasvaa erityisesti myynnissä sekä johto-
tehtävissä. Noin 40 % yrityksistä mainitsi vastaukses-
saan myynnin ja lähes 30 % johtotehtävät. 

Toimialojen välillä oli havaittavissa jonkin verran eroja. 
Myynti, jonka mainitsi 40 % yrityksistä, nostettiin vah-
vasti esiin muissa paitsi tietotekniikka- sekä metallienja-
lostusyrityksissä. Sen sijaan tietotekniikka-alan yritykset 
näkivät muita toimialoja useammin kielitaitotarpeiden 
koskevan kaikkia tehtäviä. Kone- ja metallituoteteolli-
suutta lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla nähdään, 
että kielitaitotarve kasvaa asiantuntijatehtävissä. 

 



Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014  •  23

Tehtävät, joissa kielitaitotarve kasvaa eniten teknologiateollisuuden
vastanneissa yrityksissä, % (N=148)
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Yhteenveto
•	 Henkilöstö-	ja	koulutustiedustelun	vastausten	peit-

tävyydestä johtuen erityisesti henkilöstön määriin 
liittyvät kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia. 

•	 Ulkomaalaisen	henkilöstön	osuus	on	vähentynyt	
viime vuosien aikana. Suurin osa teknologiateolli-
suuden ulkomaalaisesta henkilöstöstä työskenteli 
asiantuntijatehtävissä.

•	 Lähes	80	%	vastanneista	yrityksistä	rekrytoi	uutta	
henkilöstöä vuonna 2013. Rekrytointien määrä oli 
keskimäärin 3 % henkilöstön määrään suhteutet-
tuna ja heistä suurimmalla osalla oli tekniikan alan 
ammattikorkea- tai yliopistotutkinto. Yritykset 
arvioivat, että lähivuosina korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneiden rekrytoinnit kasvavat muita voimak-
kaammin.

•	 Rekrytointivaikeudet	olivat	pysyneet	lähes	edellis-
vuoden tasolla. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa 
rekrytointivaikeudet kuitenkin lisääntyivät. Sen 
sijaan rekrytointivaikeudet vähenivät tietotekniikka- 
sekä suunnittelu- ja konsultointialalla. Rekrytointi-
vaikeuksia koettiin kuitenkin edellisvuoden tapaan 
useimmiten suunnittelu- ja konsultointialalla.

•	 Rekrytointivaikeudet	kohdistuivat	erityisesti	insinöö-
reihin ja diplomi-insinööreihin sekä tietotekniikka-
työhön. 

•	 Yleisin	yksittäinen	rekrytointivaikeuksien	syy	oli	ha-
kijoiden puute. Rekrytointivaikeuksien syyt liittyivät 
tämän lisäksi pääosin osaamisen puutteisiin. Näitä 
olivat liian vähäinen alan työkokemus, tehtävässä 
tarvittavan erityisosaamisen puute, vanhentunut 
ammattitaito ja riittämätön koulutus.

•	 Suomi,	englanti	ja	ruotsi	olivat	eniten	käytetyt	kielet	
vastanneissa yrityksissä. Yritykset arvioivat, että 
erityisesti kiinan ja venäjän kielen osaamistarve tulee 
lähivuosina kasvamaan. 

•	 Kielitaitotarpeen	kasvun	taustalla	nähtiin	voimak-
kaimmin liiketoiminnan ja yritysten toimintaympäris-
tön yleinen kansainvälistyminen.

•	 Vastanneet	yritykset	näkivät,	että	kielitaitotarve	
kasvaa erityisesti myynnissä sekä johtotehtävissä.

Lisätietoja:
Asiantuntija Minna Jokinen ja 
tutkimusassistentti Elina Viinikka
Innovaatioympäristö ja uudistuminen
Teknologiateollisuus ry
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Liitteet

 

 

Teknologiateollisuuden ulkomaalaisen henkilöstön jakautuminen eri henkilöstöryhmiin 
vuonna 2013. Vastanneet yritykset kokoluokittain, %-osuudet (N=266)
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Eri koulutusasteilta rekrytoitavien määrän muutos v. 2014-2016 
vastanneissa yrityksissä toimialoittain
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Vastanneissa yrityksissä käytettävät kielet toimialoittain vuonna 2013
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Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013

1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE

Lokakuu 2012 Lokakuu 2013

Kasvaa Ennallaan Vähenee
O O O

Kuinka yrityksenne ulkomaalaiset työntekijät jakautuvat eri henkilöstöryhmiin?
- työntekijä-/suorittavissa tehtävissä (henkilöä)
- toimihenkilö-/asiantuntija-/esimiestehtävissä (henkilöä)
- johtotehtävissä (henkilöä)

Kasvaa Ennallaan Vähenee
O O O

llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä viime vuoden lokakuussa ja tämän vuoden 
lokakuussa. Jos ei ole toimintaa, merkitkää 0.

Arvioikaa, kuinka henkilöstömääränne kehittyy 
vuoden 2014 aikana.

Henkilöstömäärä

Henkilöstöksi lasketaan myös osa- ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat, äitiys- ja vanhempainvapaalla olevat, 
lomautetut sekä erikseen/tarvittaessa työhön kutsuttavat, mutta ei vuokratyöntekijöitä.

Mikäli henkilöstön määrä muuttuu huomattavasti kysyttyinä vuosina, ilmoittakaa syy (esim. fuusio, yritysosto, 
yhtiöittäminen) sekä mahdolliset muut osapuolet (esim. tytäryrityksen nimi, mikäli osa henkilöstöstä on siirtynyt sen 
palvelukseen).

Arvioikaa, miten työsuhteessa olevien 
ulkomaalaisten määrä muuttuu vuosina 2014-2016.

2 TYÖSUHTEESSA OLEVAT ULKOMAALAISET

Kuinka monta työsuhteessa olevaa ulkomaalaista (ei Suomen kansalaista) yrityksessänne työskentelee lokakuussa 2013? 
Jos yrityksessänne ei työskentele ulkomaalaisia, merkitkää 0. 
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3 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA HARJOITTELIJAT 

Kuinka moni kesätyöntekijöistänne työskenteli Tutustu työelämään ja tienaa -jaksolla?

Arvioikaa, kuinka paljon kesätyöntekijöitä ja
harjoittelijoita yrityksessänne tulee olemaan
kesällä 2014 verrattuna kesään 2013.

Kasvaa Ennallaan Vähenee
O O O

4 REKRYTOINTIVAIKEUDET 

     

Ammatti tai tehtävä -- Valitse --
Rekrytointitarve, mkläölikneh
1. syy -- Valitse --
2. syy -- Valitse --
3. syy -- Valitse --
Muu syy, mikä?

Kuinka monta koululaista ja opiskelijaa yrityksessänne oli kesätyöntekijöinä tai harjoittelujaksolla kesä-elokuussa vuonna 
2013? Jos ei kesätyöntekijöitä tai harjoittelijoita, merkitkää 0.

Onko yrityksessänne tällä hetkellä sellaisia ammatteja tai tehtäviä, joihin on ollut vaikea saada ammattitaitoista 
henkilöstöä?

Missä ammateissa ja tehtävissä olette kokeneet rekrytointivaikeuksia? Ilmoittakaa lisäksi kuinka monen henkilön 
rekrytointitarpeesta on kysymys ja mitä pidätte tärkeimpinä syinä henkilöstön hankinnan vaikeuteen? 

Kesätyöntekijöiksi ja harjoittelijoiksi lasketaan myös

-Ammatillisen koulutuksen työssäoppijat, joille työssäoppimisjakso on työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ja jotka eivät 
yleensä saa palkaa työssäoppimisjaksoltaan
-Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen harjoittelijat, jotka suorittavat opintoihinsa kuuluvaa harjoittelujaksoa ja joille 
yleensä maksetaan palkkaa.

-Tutustu työelämään ja tienaa -jaksolla olevat nuoret, jotka työskentelevät työnanatajan palveluksessa 2 viikkoa.
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Avoin vastausmahdollisuus

Rekrytointivaikeuksien syyt alasvetovalikossa:
Avoimeen työtehtävään ei ole hakijoita
Liian vähäinen alan työkokemus
Ammattitaito ei ole nykypäivän vaatimusten mukainen
Riittämätön tai väärän alan koulutus
Puutteet työpaikkakohtaisessa erityisosaamisessa
Hakijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät syyt
Työaikaan tai työtehtävän määräaikaisuuteen liittyvät syyt
Palkkaukseen liittyvät syyt
Työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet
Alan imago tai tunnettuuden puute
Työttömyysturvaan ja sosiaalietuuksiin liittyvät syyt

5 REKRYTOINTITARPEET KOULUTUSALAN JA -TASON MUKAAN

Kyllä Ei
O O

     

Palkattavien 
henkilöiden 
määrä vuonna 
2013 

Tekniikan alan koulutus Kasvaa Ennallaan Vähenee

Mitä osaamista vaaditaan erityisesti näissä tehtävissä, joihin teidän on 
ollut vaikeaa saada ammatitaitoisia henkilöitä?

Oletteko palkanneet ja/tai aiotteko palkata yritykseenne henkilöitä vakituisiin työsuhteisiin kuluvan vuoden aikana?

Kuinka monta henkilöä yritykseenne on palkattu/aiotaan palkata kuluvan vuoden aikana? Jaotelkaa palkatut henkilöt 
koulutusalan ja -tason mukaan. Sisällyttäkää vastaukseenne sekä uusiin tehtäviin että eläkkeelle siirtyvien henkilöiden 
tilalle palkattavat työntekijät. Kesätyöntekijät ilmoitetaan kohdassa 3, eikä heitä lueta tässä mukaan.

Arvioikaa kuinka eri koulutusaloilta ja -tasoilta rekrytoitavien henkilöiden määrä muuttuu vuosien 2014-2016 aikana.

Eri koulutusaloilta ja -tasoilta rekrytoitavien 
henkilöiden määrän muutos 2014-1026.
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Ammatillinen koulutus (ml. OOO)sumiposippo
OOOuluokaekrokittammA
OOOotsipoilY

Logistiikka-alan koulutus
Ammatillinen koulutus (ml. OOO)sumiposippo

OOOuluokaekrokittammA
OOOotsipoilY

Tietojenkäsittelyalan koulutus
Ammatillinen koulutus (ml. OOO)sumiposippo

OOOuluokaekrokittammA
OOOotsipoilY

Liiketalouden ja kaupan alan koulutus
Ammatillinen koulutus (ml. OOO)sumiposippo

OOOuluokaekrokittammA
OOOotsipoilY

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus
Ammatillinen koulutus (ml. OOO)sumiposippo

OOOuluokaekrokittammA
OOOotsipoilY

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan koulutus
Ammatillinen koulutus (ml. OOO)sumiposippo

OOOuluokaekrokittammA
OOOotsipoilY

Sosiaali- ja terveysalan koulutus
Ammatillinen koulutus (ml. OOO)sumiposippo

OOOuluokaekrokittammA
Yliopisto (ml. lääketieteen OOO)titaaisnesil

Rakennusalan koulutus
Ammatillinen koulutus (ml. OOO)sumiposippo

OOOuluokaekrokittammA
OOOotsipoilY

Muun alan koulutus kirjoita ala
Ammatillinen koulutus (ml. OOO)sumiposippo

OOOuluokaekrokittammA
OOOotsipoilY

Akateeminen jatkotutkinto O O O

Ei ammatillista peruskoulutusta O O O

Lisensiaatit, tohtorit (lääketieteen lisensiaatit 
kohtaan sosiaali- ja terveysalan koulutus)

Henkilöt, joilla ei ole peruskoulun tai ylioppilastutkinnon jälkeistä 
ammatillista tai muuta tutkintoa. Osatutkinnon suorittaneet, kuten 
hoiva-avustajat, lasketaan mukaan. Kesätyöntekijät ja opintoihin 
liittyvää työharjoittelua suorittavat ilmoitetaan kysymyksessä 3.
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6 YRITYKSEN KIELITAITOTARPEET 

Yrityksessä 
käytettävät 

kielet

Työntekijät Asiantuntija/t
oimihlöt/esi
miehet

Johto Kasvaa Pysyy 
ennallaan

Vähenee

□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □

Avoin vastausmahdollisuus

Avoin vastausmahdollisuus

Valitkaa 1-5 kieltä (suomen kieli mukaanlukien), joiden taitoa yrityksessänne tarvitaan eniten. Missä henkilöstöryhmissä 
kielitaitoa tarvitaan eniten? Arvioikaa, kuinka kielitaidon tarve muuttuu vuosina 2014-2016 verrattuna vuoteen 2013. 

Henkilöstöryhmät, joissa kielitaitoa 
tarvitaan

Kielitaitotarpeen muutos vuosina 
2014-2016 verrattuna vuoteen 

2013

viro

Jos kielitaitotarpeet ovat yrityksessänne kasvussa, mistä 
tämä johtuu? 

englanti
ruotsi

ranska
saksa

suomi

kiina
italia
espanja

Muu kieli, mikä__________
portugali

venäjä

Minkä uusien kielien taitoa yrityksessänne tullaan tulevaisuudessa mahdollisesti tarvitsemaan?

Minkälaisissa tehtävissä kielitaitotarve kasvaa eniten?

Vaihtoehdot kuten edellä

Minkä kielen osaajien rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia?

Onko yrityksenne onnistunut rekrytoimaan henkilöstöä, jolla on tehtäviensä hoitamiseksi tarvittava kielitaito? 

Kyllä
O

Ei
O

Vaihtoehdot kuten edellä
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