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Suomi kohtaa työelämän todellisen murroksen 

ensimmäisenä maana maailmassa
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Note: High, medium and low skilled occupations are ISCO occupational groups 1 to 3, 4 to 8 and 9 respectively. Shares
of employment in each skill tier are computed as the corresponding employment in each group over the total number
of workers in shortage in each country. Data refer to the latest year for which information is available

Source: Elaborations based on the OECD Skills for Jobs database (2018).



Teknologiateollisuuteen tarvitaan 

yli 53 000 uutta osaajaa vuosina 2018-2021
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Lähde: 9 ratkaisua Suomelle, 
Teknologiateollisuuden osaajatarveselvitys (2018)

1.1.2018-30.6.2019 aikana henkilöstömäärä 
kasvanut + 21 350 hlöä



Korkean osaamisen tarve teknologiateollisuudessa 
kasvaa vauhdilla

Teknologiateollisuuden alan yritysten henkilöstön koulutustausta. Lähde: Tilastokeskus, erillistilastot.



Tilannekuva 2019
Jatkuva

oppiminen
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Osaaminen on menestyksen 
edellytys!

• Yrityksissä osaamista kehitetään 

joka päivä.

• Valtaosa tapahtuu työssäoppien

itse (70%), toisten kanssa (20%) 

ja vain pieni osa (10%) 

koulutuksissa.

• Tilastoinnissa yritysten panostukset 

osaamiseen jäävät pimentoon.
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• Osaaja- ja osaamistarveselvitys 5/2018

• Joukkoistaminen yrityksille 3/2019

• Kasvuvoimakartoitus 6/2019

• Jatkuvan oppimisen näköalapaperi 7/2019

• Jatkuvan oppimisen KV-selvitys 8/2019

• Jatkuvan oppimisen Case-haastattelut 6-9/2019

• Ammatillisen koulutuksen kumppanuusmateriaali 9/2019

• Näkökulmia tekniikan korkeakoulutukseen 10/2019

Teknologiateollisuuden jatkuvan oppimisen 

ajattelun taustalla

https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/teknologiateollisuus_koulutus_ja_osaaminen_linjaus_2018_final.pdf
https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/kasvuvoimakartoitus-2019-yritykset-halukkaita-kasvamaan-rekrytointihaasteet
https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/2019-09/Suomesta_jatkuvan_oppimisen_suunnann%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4_2019_esitysversio.pdf
https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/2019-10/Tekniikan%20korkeakoulutuksen%20selvitys%202019%20-%20Teknologiateollisuus.pdf


Kolme visiota jatkuvasta oppimisesta



1.
Jatkuvan oppimisen 
uudistus 
mahdollistaa 
yritysten tarpeisiin
vastaavan 
osaamisen 
kehittämisen 
ketterästi, 
joustavasti 
ja ennakoiden.



Nykytila:

Yritykset nostavat osaajien saamisen yhdeksi merkittävimmistä kasvunsa 

esteistä. Yritysten on hankala löytää tarpeidensa mukaisia koulutuksia 

koulutusjärjestelmän tarjonnasta. Julkinen keskustelu on keskittynyt 

osaamisen kehittämisen tarjonnan laajentamiseen sekä yksilön 

näkökulmaan, jotka eivät välttämättä vastaa yritysten tarpeita. Yritysten 

ja koulutusjärjestelmän välillä ei ole riittävää osaamista ja vuoropuhelua 

tarpeiden tunnistamiseen eikä niihin vastaavien 

koulutusten järjestämiseen.
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➢Tarvelähtöisyys: Yritysten tarpeet muuttuvat ja 
vaihtelevat yritysten koon ja tilanteiden mukaan. 
Tarjontaa tulee vastata yritysten tarpeita paitsi 
reaaliaikaisesti, myös ennakoiden.

➢Muuntautuvuus: Jatkuvan oppimisen järjestelmän tulee 
tarjota monenlaisia ratkaisuja osaamisen 
kehittämiseen. 

➢Kumppanuus: Ymmärrys tarpeista syntyy yritysten, 
korkeakoulujen ja oppilaitosten vuoropuhelusta ja 
yhdessä tekemisestä. Kumppanuudesta sopiminen 
tekee yhteistyöstä jatkuvaa ja systemaattista.

Kolme askelta vision suuntaan…



2. 
Ihmisten eri tavoin 
kartuttama 
osaaminen 
tunnistetaan ja
tunnustetaan
ja yritykset löytävät 
tarvitsemansa 
osaajat Suomesta ja
ulkomailta.



Nykytila: 

Koulutusjärjestelmä tunnistaa pääsääntöisesti tutkinnot ja tutkinnonosat. 

Tekniikan aloille tyypillistä on tutkintojen lisäksi sertifikaattien ja 

standardien edellyttämien pätevyyksien ylläpito ja päivittäminen, mutta 

niiden seurantaan ei ole yhtenäistä tapaa. Työntekijät eivät osaa 

riittävästi kuvata muuta kuin muodollista osaamista ja yritysten on vaikea 

tunnistaa olemassa olevaa osaamista ja löytää tarvitsemiaan osaajia. 

Erityinen haaste tämä on ulkomailta rekrytoitaessa.
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➢Ihmisten osaamisen ja yritysten 
osaamistarpeiden kohtaamisen mahdollistaminen 
digitaalisesti.

➢Osaamisen sertifiointi: Sertifikaattien yleistyessä 
tarvitaan työkaluja sertifikaattien olemassaolon ja 
päivittämisen hallitsemiseen.

➢KV-osaajat: Osaamisen sertifiointiin ja osaamisen 
tunnistamisen työkalut tulee suunnitella 
laajennettaviksi myös kansainvälisten osaajien 
rekrytointiin.

Kolme askelta vision suuntaan...



3. 
Yritykset 
nostavat 
osaamisen ja 
oppimisen
strategiseksi 
valinnakseen 
kehittääkseen
kilpailukykyään 
nopeasti 
muuttuvassa 
maailmassa.



Nykytila: 

Osaamisen kysynnän ja tarjonnan välinen kuilu kasvaa. Suomessa 

opiskelleista kansainvälisistä opiskelijoista liian harva työllistyy 

Suomeen. Osaamisen kehittämistä ja ennakointia ei sisällytetä riittävän 

usein yritysten kasvustrategiaan. Tarvitaan lisää valmiutta kv-

rekrytointeihin ja kv-osaajien juurruttamiseen työyhteisöön.
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➢Osaaminen strategiassa: Menestyvät yritykset sisällyttävät osaamisen 

kehittämisen ja osaamistarpeen ennakoinnin liiketoiminnan strategiaan.

➢Osaamisen ekosysteemin rakentaminen yritykseen: Yritysten tulee 

kehittää määrätietoisesti yrityksen monimuotoisuutta, 

työntekijäkokemusta, työnantajakuvaa ja valmiutta kv-rekrytointeihin. 

Yritysten tulee kehittää tavoitteellisesti kulttuuriaan jatkuvaa oppimista 

tukevaksi.

➢Kasvuohjelma: Teknologiateollisuus ja Kasvuryhmä kumppaneineen 

aloittaa kasvuohjelman, jossa herätämme jäsenyritykset nostamaan 

osaamisen strategiseksi kysymykseksi ja vahvistamaan 

rooliaan osaajatarpeen ratkaisemisessa.

Kolme askelta vision suuntaan...



1. Jatkuvan oppimisen uudistus mahdollistaa yritysten tarpeisiin

vastaavan osaamisen kehittämisen ketterästi, joustavasti

ja ennakoiden.

2. Ihmisten eri tavoin kartuttama osaaminen tunnistetaan ja
tunnustetaan ja yritykset löytävät tarvitsemansa osaajat 
Suomesta ja ulkomailta.

3. Yritykset nostavat osaamisen ja oppimisen strategiseksi
valinnakseen kehittääkseen kilpailukykyään nopeasti
muuttuvassa maailmassa.

Kolme visiota jatkuvasta oppimisesta


