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Johdanto
EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu koostuu vuosit-
tain samoina pysyvistä kysymyksistä sekä vaihtuvista 
teemoista. Kyselyssä esiintyviä vakiokysymyksiä ovat 
olleet:
1. henkilöstön määrä kuluneena vuonna sekä ennuste 

henkilöstömäärän muutoksesta,
2. henkilöstö työsuhteen mukaan: vakituiset, määräai-

kaiset, kokoaikaiset sekä osa-aikaiset työsuhteet,
3. vuokratyöntekijöiden määrä,
4. kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden määrä sekä 
5. yritysten rekrytointivaikeudet ja niihin liittyvät syyt.

Vuoden 2012 teemoina olivat:
6. henkilöstön kehittäminen sekä
7. verkko-oppiminen.

Kyselyn aineisto

Kysely lähetettiin 658 Teknologiateollisuus ry:n jäsen-
yritykselle, joissa työskenteli 135 334 henkilöä vuonna 
2012. Näistä kyselyyn vastasi 256 yritystä, jotka työl-
listivät noin 86 600 henkilöä. Se on 64 % tiedustelun 
piirissä olleiden yritysten henkilöstömäärästä. 

Teknologiateollisuus on viiden päätoimialan kokonai-
suus, joka kattaa elektroniikka- ja sähköteollisuuden, 
kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuk-
sen, tietotekniikka-alan sekä suunnittelu- ja konsultoin-
tialan. Teknologiateollisuus työllisti noin 264 000 hen-
kilöä vuonna 2012. Suurin osa teknologiateollisuuden 
henkilöstöstä työskenteli kone- ja metallituoteteollisuu-
dessa (noin 116 000 henkilöä). Toiseksi suurin toimiala 
henkilöstön määrällä mitattuna oli elektroniikka- ja säh-
köteollisuus, joka työllisti vuonna 2012 lähes 50 000 
henkilöä. Tietotekniikka-alalla työskenteli yhteensä 
noin 45 000 henkilöä ja suunnittelu- ja konsultointialal-
la puolestaan noin 38 000 henkilöä. Metallien jalostuk-
sessa työskenteli noin 15 000 henkilöä. 

Tämä raportti perustuu EK:n henkilöstö- ja koulutustie-
dustelussa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten anta-
miin vastauksiin. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 
2012. 

Teknologiateollisuuden henkilöstön jakauma toimialoittain 2012, osuus, %
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Peittävyys suhteessa Teknologiateollisuuden jäsenken-
tän henkilöstöön (190 999) oli reilut 45 % ja koko Suo-
men teknologiateollisuuden henkilöstöön (263 848) 
33 %. Suurten yritysten osalta peittävyys oli hyvä mut-
ta pienemmissä, alle sadan henkilön yrityksissä varsin 
heikko. Peittävyys jäi alhaiseksi myös erityisesti suun-
nittelu- ja konsultointialalla sekä kone- ja metallituote-
teollisuudessa. 

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=40)

321 126 2189 2945 16297 21878 44,0 47,1

Kone- ja metalli-
tuoteteollisuus 
(N=140)

945 2203 7822 4675 18005 33650 29,0 37,7

Metallien jalostus 
(N=16)

62 80 900 754 11008 12804 84,9 88,9

Tietotekniikka 
(N=42)

343 502 1985 3485 7391 13706 30,4 49,4

Suunnittelu- ja 
konsultointi (N=18)

96 91 733 2512 1145 4577 12,1 34,7

Henkilöstö yhteen-
sä (N=256)

1767 3002 13629 14371 53846 86615 32,8 45,3

Yrityksiä yhteensä 54 42 85 41 34 256

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

2,0 13,6 37,1 54,2 59,5 32,8

Osuus Teknologia-
teollisuus ry:n 
jäsenyritysten 
hlöstöstä, %

8,7 17,5 42,1 55,6 59,5 45,3

Henkilöstö- ja koulutustiedusteluun vastanneiden yritysten henkilöstömäärät vuonna 2012
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1. Henkilöstömäärän muutokset
metallituoteteollisuuden yrityksissä henkilöstömäärän 
kehitys oli samansuuntainen koko Suomen kehityksen 
kanssa. 

Yrityksiä pyydettiin arvioimaan henkilöstömäärän muu-
tosta vuosille 2012–2013. Puolet kyselyyn vastanneista 
teknologiateollisuuden yrityksistä arvioi, että henkilös-
tömäärä pysyy ennallaan. Toimialojen näkemykset tule-
vaisuudesta poikkesivat kuitenkin toisistaan. Metallien 
jalostuksen yritykset arvioivat vähentävänsä henkilöstö-
määrää useammin kuin muiden toimialojen yritykset. 
Tietotekniikka- sekä suunnittelu- ja konsultointialan yri-
tykset puolestaan arvioivat muiden toimialojen yrityk-
siä huomattavasti useammin lisäävänsä henkilöstöään. 
Henkilöstömäärän muutosta koskevat arviot eivät suu-
resti vaihdelleet yrityksen koon mukaan. 
 

Kyselyyn vastanneiden teknologiateollisuuden 
yritysten henkilöstömäärä supistui vuodesta 2011 
vuoteen 2012 keskimäärin reilut 5 %. Elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden yrityksissä henkilöstömäärä supistui 
huomattavasti keskimäärää enemmän mutta suunnitte-
lu- ja konsultointialan henkilöstömäärä kasvoi huomat-
tavasti muita enemmän. Muilla päätoimialoilla muutok-
set olivat pienempiä.

Kyselyyn vastanneiden yritysten henkilöstömäärän ke-
hitys poikkeaa 2011–2012 koko Suomen teknologia-
teollisuuden kehityksestä. Vastanneissa elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden yrityksissä henkilöstömäärä supistui 
voimakkaammin ja suunnittelu- ja konsultointi alalla 
kasvoi voimakkaammin kuin koko Suomen tasolla. 
Vastanneissa tietotekniikka-alan yrityksissä henkilöstö-
määrä supistui, kun koko alalla se kasvoi. Vain kone- ja 

Vastanneiden 
yritysten arvio 

2011-2012

Koko Suomen teknologia- 
teollisuus 2011-2012

Tilastokeskus Kansantalouden 
tilinpito

Koko Suomen teknologia-
teollisuus 2012-2013

Teknologiateollisuus ry:n 
arvio kesä 2013

2011-2012 2011-2012 2012-2013

Elektroniikka- ja sähköteollisuus -19,8 -3,8 -5,6

Kone- ja metallituoteteollisuus 1,6 1,4 -2,1

Metallien jalostus -2,7 -6,1 -8,4

Tietotekniikka -2,4 2,1 -1,4

Suunnittelu ja konsultointi 11,1 4,1 3,4

Yhteensä -5,6 0,6 -2,1

Henkilöstömäärän muutokset teknologiateollisuuden yrityksissä 2011–2012 ja 2012–2013, %

Teknologiateollisuuden yritysten arvio henkilöstömäärän muutoksesta 2012–2013 
Vastanneet yritykset, (N=256)

0 20 40 60 80 100
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Yhteensä
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Suunnittelu ja
konsultointi (N=18)
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Metallien jalostus
(N=16)
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Elektroniikka- ja sähkö-
teollisuus (N=40)

%

       28   55       18

     24   56      20

13  50             38

     57       31         12

      56             17  28

         31   49       21
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2012 (N=256)
Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä

Vakituiset 93,4 2,7 96,0

Määräaikaiset 3,2 0,7 4,0

Yhteensä 96,6 3,4 100,0

2011 (N=147)
Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä

Vakituiset 91,3 3,4 94,7

Määräaikaiset 4,8 0,5 5,3

Yhteensä 96,1  3,9 100,0

2. Henkilöstö työsuhdetyypeittäin 
Yrityksiltä tiedusteltiin miten henkilöstö jakaantuu työ-
suhdetyypeittäin sekä arviota, miten osuudet muuttu-
vat lähivuosina.

Teknologiateollisuudessa työsuhteet olivat suurimmak-
si osaksi vakituisia (96 %) ja työsuhteista reilut 93 % 
oli sekä vakituisia että kokoaikaisia. Loput vakituisista 
oli osa-aikaisia. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 4 % 
henkilöstöstä, heistä valtaosa kokoaikaisia. Kaikkiaan 
kokoaikaisissa työsuhteissa vuonna 2012 oli 96 % hen-
kilöstöstä ja osa-aikaisissa reilut 3 %. Vuoden 2011 ky-
selyyn verrattuna sekä osa-aikaiset että määräaikaiset 
työsuhteet olivat hieman vähentyneet. 

Työsuhdetyyppien osuudet vaihtelivat jonkin verran 
päätoimialoilla. Määräaikaisia työsuhteita oli eniten 

metallien jalostuksessa sekä kone- ja metallituoteteolli-
suudessa. Vähiten määräaikaisia oli tietotekniikka-alalla 
sekä elektroniikka- ja sähköteollisuudessa. Osa-aikaisia 
työsuhteita oli eniten suunnittelu- ja konsultointi- sekä 
tietotekniikka-alalla. Vähiten osa-aikaisia oli elektroniik-
ka- ja sähköteollisuudessa.

Reilu kolmannes vastaajista ennusti vakituisten kokoai-
kaisten työsuhteiden lisääntyvän vuosina 2013–2015. 
Muiden työsuhdetyyppien osuuksien ennustettiin suu-
rimmaksi osaksi pysyvän ennallaan. Toimialat erosivat 
jonkin verran toisistaan. Suunnittelu- ja konsultointi- 
sekä tietotekniikka-alan yritykset aikovat lisätä erityises-
ti vakituisia kokoaikaisia työsuhteita muiden toimialojen 
yrityksiä useammin, metallienjalostusyritykset puoles-
taan muita harvemmin.
 

Teknologiateollisuuden henkilöstö työsuhdetyypeittäin. 
Vastanneet yritykset v. 2011 ja 2012, %-osuus
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Vakituiset 
kokoaikaiset

Vakituiset 
osa-aikaiset

Määräaikaiset 
kokoaikaiset

Määräaikaiset 
osa-aikaiset

Elektroniikka- ja sähköteollisuus 95,4 2,0 2,1 0,5

Kone- ja metallituoteteollisuus 92,3 2,7 4,2 0,9

Metallien jalostus 91,4 2,6 5,7 0,2

Tietotekniikka 94,8 3,7 0,9 0,5

Suunnittelu ja konsultointi 92,8 3,0 1,8 2,4

Yhteensä 93,4 2,7 3,2 0,7

Henkilöstö työsuhdetyypeittäin vastanneissa yrityksissä 2012, 
%-osuudet toimialoittain (N=256) 

Teknologiateollisuuden yritysten arvio työsuhdetyyppien muutoksesta 2012–2015

Määräaikaiset osa-aikaiset

Määräaikaiset kokoaikaiset

Vakituiset osa-aikaiset

Vakituiset kokoaikaiset

0 20 40 60 80 100

Lisätään

Pidetään ennallaan

Vähennetään

%

            35                          48            17

  9       80         11

   15     69      17

 5       91                    5
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3. Vuokratyöntekijät
Yrityksiltä tiedusteltiin vuokratyöntekijöiden määrää 
2012 sekä arviota määrän muutoksesta lähivuosina. 

Vastanneiden yritysten henkilöstöstä vuokratyöntekijöi-
tä oli keskimäärin 3,5 % vuonna 2012. Vuokratyönte-
kijöitä oli henkilöstöön suhteutettuna eniten kone- ja 
metallituoteteollisuudessa ja vähiten suunnittelu- ja 
konsultointialalla sekä metallien jalostuksessa. Vuokra-
työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvoi vuoden 2011 
selvityksen tuloksiin verrattuna eniten kone- ja metalli-
tuoteteollisuudessa. Myös metallien jalostuksessa vuok-

ratyöntekijöiden osuus kasvoi hieman. Muilla toimialoil-
la vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä väheni, 
tietotekniikka-alalla eniten.

Teknologiateollisuuden yrityksistä 24 % ennakoi vuok-
ratyöntekijöiden määrän kasvua lähivuosina ja 63 % 
arvioi määrän pysyvän ennallaan. Toimialojen välillä on 
jonkin verran eroja. Kone- ja metallituoteteollisuus en-
nusti vuokratyöntekijöiden lisäystä tulevaisuudessakin 
muita toimialoja useammin, suunnittelu- ja konsultoin-
tiala puolestaan selvästi keskimäärää harvemmin.

Teknologiateollisuuden vuokratyöntekijät toimialoittain 2010–2012. 
Osuus henkilöstöstä, %

Teknologiateollisuuden yritysten arvio vuokratyöntekijöiden määrän muutoksesta 
2012–2015 

%

2

0 2 4 6 8 10
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Tietotekniikka

Metallien jalostus

Kone- ja metallituoteteollisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

6

1

2

1

3

2012 (N=256)

2011 (N=147)

2010 (N=143)

0 20 40 60 80 100

Lisääntyy

Pysyy ennallaan

VäheneeYhteensä
(N=256)

Suunnittelu ja
konsultointi (N=18)

Tietotekniikka
(N=42)

Metallien jalostus
(N=16)

Kone- ja metallituote-
teollisuus (N=140)

Elektroniikka- ja sähkö-
teollisuus (N=40)

%

      23   60         18

          29       57           14

     19   63         19

     19       74                            7

6                94               0

        24      63            13
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 4. Kesätyöntekijät ja harjoittelijat
Yrityksiltä kysyttiin kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoi-
den määrää vuonna 2012 sekä arviota määrän muutok-
sesta vuodelle 2013. Vertailun helpottamiseksi tietoja 
tarkastellaan seuraavassa suhteessa yritysten henkilös-
tömäärään.
 
Vastanneissa yrityksissä kesätyöntekijöitä ja harjoitte-
lijoita oli vuonna 2012 keskimäärin lähes 7 % henki-
löstöstä. Henkilöstömäärään suhteutettuna metallien 
jalostuksen ja kone- ja metallituoteteollisuuden yrityk-
set palkkasivat kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita toimi-
aloista selvästi eniten. Elektroniikka- ja sähköteollisuus 
sekä suunnittelu- ja konsultointiala rekrytoivat kesä-
harjoittelijoita keskimäärää hiukan vähemmän. Tieto-
tekniikka-alalle heitä palkattiin vähiten. 

Vuoteen 2011 verrattuna kesätyöntekijöiden ja harjoit-
telijoiden osuus henkilöstöstä lisääntyi kaikilla toimi-
aloilla. Toimialojen suhteellinen suuruusjärjestys rekry-
tointiaktiivisuudessa pysyi ennallaan. 

Yritykset kaikilla toimialoilla arvioivat kesätyöntekijöi-
den ja harjoittelijoiden määrän pysyvän suurimmaksi 
osaksi ennallaan vuonna 2013. Suunnittelu- ja konsul-
tointialan yritykset arvioivat kesätyöntekijöiden määrän 
vähenevän useammin kuin muilla toimialoilla. Tietotek-
niikka-alan yritykset arvioivat muita useammin lisäävän-
sä kesäharjoittelijoiden määrää. 

 

Teknologiateollisuuden kesätyöntekijät/harjoittelijat toimialoittain 2012. 
Osuus henkilöstöstä, % 

Teknologiateollisuuden yritysten arvio kesätyöntekijöiden/harjoittelijoiden määrän muutoksesta 
2012–2013 

0 5 10 15

Yhteensä
(N=256)

Suunnittelu ja
konsultointi (N=18)

Tietotekniikka
(N=42)

Metallien jalostus
(N=16)

Kone- ja metallituote-
teollisuus (N=140)

Elektroniikka- ja sähkö-
teollisuus (N=40)

%
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    13   83           5

    13       80            7

   6   81              13

           26                74                                0

    11               72             17

     14      79                   7

0 20 40 60 80 100

Lisätään

Pidetään ennallaan

Vähennetään
Yhteensä

(N=256)

Suunnittelu ja
konsultointi (N=18)

Tietotekniikka
(N=42)

Metallien jalostus
(N=16)

Kone- ja metallituote-
teollisuus (N=140)

Elektroniikka- ja sähkö-
teollisuus (N=40)

%



10  •  Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013  

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 45 % oli koh-
dannut rekrytointivaikeuksia vuonna 2012. Useimmin 
rekrytointiongelmia oli suunnittelu- ja konsultointialan 
yrityksillä (89 %) ja toiseksi useimmin tietotekniikka-
alan yrityksillä (64 %). Kone- ja metallituoteteollisuu-
den sekä metallien jalostuksen yrityksistä miltei 40 % 
oli kohdannut rekrytointiongelmia. Harvimmin niitä oli 
elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksillä. 

Rekrytointivaikeudet olivat suunnittelu- ja konsultoin-
tialaa lukuun ottamatta vähentyneet vuodesta 2011, 

jolloin keskimäärin 55 % kyselyyn vastanneista yrityk-
sistä oli ollut vaikeuksia rekrytoida henkilöstöä. Rekry-
tointivaikeudet vähenivät eniten tietotekniikka-alalla. 

Rekrytointivaikeuksien vakavuutta voidaan kuvata sillä, 
kuinka suurta osaa henkilöstöstä ne määrällisesti koski-
vat. Teknologiateollisuuden yritysten rekrytointivaikeu-
det koskivat keskimäärin 1 % henkilöstöstä ja osuus on 
vähentynyt viime vuosina. Toimialat poikkesivat jonkun 
verran toisistaan. Suunnittelu ja konsultointialalla rekry-
tointivaikeudet olivat henkilöstön määrään suhteutet-
tuna selvästi muita toimialoja suuremmat. Metallien 
jalostuksessa ne olivat vähäisimmät.

Pk-yrityksissä rekrytointiongelmat koskivat jopa reilua 
5 % henkilöstöstä.  Suurten yritysten kohdalla vastaava 
osuus oli alle 1 %. Suurissa yrityksissä rekrytointiongel-
mat olivat kuitenkin yleisempiä kuin pienissä.   Suurista 
yrityksistä yli 50 % oli kokenut rekrytointivaikeuksia, 
pk-yrityksistä puolestaan noin 40 %. 

Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden  yritykset vuosina  2010–2012 
Vastanneet yritykset, osuus, %

% 0 20 40 60 80 100

2012 (N=256)

2011 (N=147)

2010 (N=143)

Elektroniikka- ja
sähköteollisuus

28

Kone- ja metallituote-
teollisuus

39

Metallien jalostus
38

Tietotekniikka
64

Suunnittelu ja
konsultointi

89

Yhteensä
45
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Toimiala
Yritysten/toimi-
paikkojen lkm

Henkilöstöä 
lokakuussa 
2011

Yritykset, joilla 
vaikeuksia 
rekrytoida

Osuus 
yrityksistä, %

Rekrytointi-
tarve, hlöä

Osuus 
hlöstöstä, %

Elektroniikka- ja
sähköteollisuus 40 21878 11 27,5 119 0,5

Kone- ja metallituote-
teollisuus

140 33650 54 38,6 298 0,9

Metallien jalostus 16 12804 6 37,5 20 0,2

Tietotekniikka 42 13706 27 64,3 127 0,9

Suunnittelu ja 
konsultointi 18 4577 16 88,9 108 2,4

Yhteensä 256 86615 114 44,5 672 0,8

Teknologiateollisuuden yritysten kokemat rekrytointivaikeudet 
vuonna 2012

Teknologiateollisuuden yritysten kokemat rekrytointivaikeudet
vuonna 2012 kokoluokittain 

Kokoluokka
Yritysten/toimi-
paikkojen lkm

Henkilöstöä 
lokakuussa 
2011

Yritykset, joilla 
vaikeuksia 
rekrytoida

Osuus 
yrityksistä, %

Rekrytointi-
tarve, hlöä

Osuus 
hlöstöstä, %

0…29 22 499 10 45,5 27 5,4

30...149 110 10541 39 34,5 157 1,5

150...249 49 8780 25 53,2 110 1,3

250... 75 66795 40 54,1 378 0,6

Yhteensä 256 86615 114 44,5 672 0,8
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5.2 Rekrytointivaikeuksien syyt 

Yritysten rekrytointivaikeuksien syyt liittyivät pääosin 
osaamiseen ja sen puutteisiin. Hakijoiden työkokemus 
oli liian vähäistä, heiltä puuttui tehtävässä tarvittavaa 
erityisosaamista, ammattitaito oli vanhentunut tai kou-
lutus oli riittämätöntä. Lisäksi lähes neljännes vastan-
neista 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 työtehtävissä 
tarvittavan osaamisen puute oli - muista toimialoista 
poiketen - ylivoimaisesti yleisin rekrytointivaikeuksien 
syy. Tämän mainitsi 44 % vastanneista yrityksistä. Toi-
seksi yleisin syy oli liian vähäinen työkokemus. 

Kone- ja metallituoteteollisuudessa yleisimpiä rek-
rytointivaikeuksien syitä olivat hakijoiden liian vähäinen 
työkokemus, vanhentunut ammattitaito sekä hakijoi-
den puute. 

Metallien jalostuksessa lähes joka viidennessä yrityk-
sessä rekrytointivaikeuksia aiheutti vanhentunut am-
mattitaito. Lähes yhtä merkittävänä syynä pidettiin liian 
vähäistä työkokemusta sekä riittämätöntä koulutusta. 

Tietotekniikka-alalla useimmiten rekrytointivaikeuk-
sia aiheutti hakijoiden puute. Joka neljännessä yrityk-
sessä tämä koettiin ongelmaksi. Myös liian vähäinen 
alan työkokemus, puutteet tehtävässä tarvittavassa 
erityisosaamisessa sekä vanhentunut ammattitaito ko-
ettiin jokseenkin yleisiksi rekrytointivaikeuksien syiksi. 

Suunnittelu- ja konsultointialalla lähes puolella yri-
tyksistä rekrytointivaikeudet johtuivat hakijoiden puut-
teesta. Tämä syy oli huomattavasti yleisempi kuin muilla 
toimialoilla. Toiseksi yleisenä syynä pidettiin liian vähäis-
tä alan työkokemusta.
 

Teknologiateollisuuden yritysten rekrytointivaikeuksien syyt 2012
Osuus, %

Alan huono imago

Työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet

Työttömyysturvaan ja sosiaalietuuksiin liittyvät syyt

Palkkaukseen liittyvät syyt

Muu syy

Työaikaan tai työtehtävän määräaikaisuuteen liittyvät syyt

Riittämätön tai väärän alan koulutus

Ammattitaito ei ole nykypäivän vaatimusten mukainen

Puutteet työpaikkakohtaisessa erityisosaamisessa

Liian vähäinen alan työkokemus

Hakijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät syyt

Avoimeen työtehtävään ei ole hakijoita

% 0 20 40 60 80 100

Yhteensä
(N=256)

Suunnittelu ja
konsultointi (N=18)

Tietotekniikka
(N=42)

Metallien jalostus
(N=16)

Kone- ja metallituote-
teollisuus (N=140)

Elektroniikka- ja sähkö-
teollisuus (N=40)
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Tehtävänimike
Vastausten 
lukumäärä*

Rekrytointivaikeuksia 
kokeneiden yritysten 

henkilöstömäärä 2012
Rekrytointitarve, 

henkilöä
Osuus 

henkilöstöstä, %

Hitsaus ja levytyö 15 4151 99 2,4

Insinöörit ja diplomi-insinöörit 27 13302 79 0,6

Asennustyö 12 3237 48 1,5

Tietotekniikkatyö 4 14801 43 0,3

Toimihenkilötyö 17 17394 37 0,2

Suunnittelu- ja konsultointityö 9 1358 26 1,9

Tuotantotyö 6 2053 25 1,2

Koneistus 10 1254 17 1,4

Kokoonpanotyö 1 120 15 12,5

Finanssialan tehtävät 5 7239 7 0,1

Huolto- ja kunnossapitotyö 1 28 4 14,3

Vähittäis- ja tukkukaupan 
myyntityö 1 429 2 0,5

Tutkimus- ja kehitystyö 1 526 1 0,2

Muu ammatti/tehtävä 7 1304 21 1,6

Yhteensä 116 67196 424 0,6

* Yritykset ovat voineet valita useamman kuin yhden tehtävänimikkeen.

Teknologiateollisuuden rekrytointivaikeudet tehtävänimikkeittäin vuonna 2012

5.3 Rekrytointivaikeudet tehtävä-
 alueittain

Tehtäväalueittain tarkasteltuna yrityksillä oli ollut eni-
ten ongelmia rekrytoidessaan henkilöstöä hitsaus ja 
levytöihin. Vaikeuksia oli lisäksi erityisesti insinöörien 
ja diplomi-insinöörien rekrytoinnissa, asennustyössä, 
tieto tekniikkatyössä sekä toimihenkilötyössä. 

•	 Hitsaus	ja	levytöissä	vaikeudet	liittyivät	erityisesti	
erikoishitsaajien ja luokkahitsaajien rekrytointiin. 

•	 Insinöörien	ja	diplomi-insinöörien	kohdalla	rekry-
tointiongelmat kohdistuivat eniten koneinsinöö-
reihin. 

•	 Asennustöiden	rekrytointivaikeudet	liittyivät	erityi-
sesti huolto- ja sähköasentajiin.

•	 Tietotekniikkatöiden	rekrytointivaikeudet	koskivat	
erityisesti ohjelmistosuunnittelijoita ja teknisiä arkki-
tehteja.

Myös edellisen kyselyn mukaan rekrytointivaikeudet 
kohdistuivat jokseenkin samoihin tehtäviin.  (Osaavaa 
henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2011)

Eri toimialoilla rekrytoinnin kannalta ongelmalliset teh-
tävät vaihtelivat jonkin verran mutta niissä oli myös 
samankaltaisuutta. Yhteistä kaikilla viidellä toimialalla 
oli ongelmat insinöörien ja diplomi-insinöörien rekry-
toinnissa. Kolmella toimialalla, elektroniikka- ja säh-
köteollisuudessa, kone- ja metallituoteteollisuudessa 
sekä metallien jalostuksessa oli asennustyöhön liitty-
viä rekrytointivaikeuksia. Suunnittelu- ja konsultointi-
työn ammattilaisten rekrytoinnissa vaikeuksia oli sekä 
suunnittelu- ja konsultointialalla, tietotekniikka-alalla ja 
kone- ja metallituoteteollisuudessa. 
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Teknologiateollisuuden yrityksille eniten rekrytointivaikeuksia tuoneet tehtävät vuonna 2012, 
toimialoittain

Toimiala Tehtäväalue

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Tietotekniikkatyö
Asennustyö
Insinöörit ja diplomi-insinöörit
Kokoonpanotyö
Toimihenkilötyö

Kone- ja metallituoteteollisuus Hitsaus ja levytyö
Insinöörit ja diplomi-insinöörit
Toimihenkilötyö
Asennustyö
Suunnittelu- ja konsultointityö

Metallien jalostus Tuotantotyö
Hitsaus ja levytyö
Asennustyö
Insinöörit ja diplomi-insinöörit

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

Suunnittelu ja konsultointi Suunnittelu- ja konsultointityö
Insinöörit ja diplomi-insinöörit
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6. Osaamisen kehittäminen
Vuoden 2012 kyselyn toinen erityisteema oli osaamisen 
kehittäminen. Yrityksiltä kysyttiin, minkälaisia henkilös-
tön kehittämismuotoja yrityksillä oli käytössä vuonna 
2012 ja miten niitä on hyödynnetty eri henkilöstöryh-
mien osaamisen kehittämisessä. Lisäksi kysyttiin arviota 
eri kehittämismuotojen käytön muutoksesta vuosien 
2013–2015 aikana. Kyselyssä ei tiedusteltu kuinka suuri 
osuus eri henkilöstöryhmistä osallistui erilaisiin osaami-
sen kehittämismuotoihin.

Teknologiateollisuuden yrityksissä henkilöstön osaami-
sen kehittämismuodoista suosituimpia olivat yrityksen 
järjestämä/hankkima tutkintoon johtamaton koulutus, 
perehdytys/työhön opastus sekä erilaisiin tapahtumiin 
osallistuminen. Näitä oli käytössä yli 70 % yrityksistä. 
Muita suosittuja henkilöstön kehittämismuotoja olivat 
tehtävä-/työkierto, palauteprosessit sekä yrityksen tu-
kema työntekijän itsensä hankkima koulutus. Näitä oli 
käytössä yli puolella vastanneista yrityksistä.

Asiaa kartoitettiin edellisen kerran vuonna 2008. Tuol-
loinkin suosituinta oli yrityksen järjestämä/hankkima 
tutkintoon johtamaton koulutus. Vuoteen 2008 verrat-
tuna osaamisen kehittämismuodoista tapahtumiin osal-
listuminen on yleistynyt yrityksissä selvästi. Muita yrityk-
sissä lisääntyneitä kehittämismuotoja olivat tehtävä- ja 
työnkierto, perehdytys sekä työntekijän itsensä hankki-
ma koulutus. Sen sijaan trainee- ja graduate-ohjelmia 
sekä palauteprosesseja hyödynnettiin harvemmassa yri-
tyksessä kuin neljä vuotta aikaisemmin. 

Henkilöstön osaamisen kehittämismuodot erosivat eri 
henkilöstöryhmien välillä. Luokittelussa käytettiin kol-
mea ryhmää: 
1. työntekijät, 
2. toimihenkilöt sekä 
3. johto.  

Yritykset käyttivät kehittämismuotoja monipuolisimmin 
toimihenkilöiden osaamisen kehittämiseen. Yleisimpiä 
olivat yrityksen järjestämä koulutus, tapahtumat sekä 
perehdytys.

Työntekijöiden osaamisen kehittämismuodoista ylei-
simpiä olivat yrityksen järjestämän/hankkiman koulutus 
sekä perehdytys ja tehtävä-/työkierto. 

Johdon osaamisen kehittämismuodoista yleisimpiä oli-
vat tapahtumat, yrityksen järjestämä/hankkima koulu-
tus, palauteprosessit sekä henkilön itsensä hankkima 
koulutus.

Yritykset arvioivat henkilöstön osaamisen kehittämis-
muotojen käytön pysyvän lähivuosina suurimmaksi 
osaksi ennallaan – kehittämismuodosta riippumatta. 
Noin kolmannes yrityksistä arvioi lisäävänsä tehtävä-/
työkiertoa, coachingia sekä osaamisen siirtoa/varmis-
tamista. Neljännes yrityksistä aikoo lisätä perehdytystä/
työnopastusta, projekteja sekä palauteprosesseja hen-
kilöstönsä kehittämisessä. Joka neljäs yritys puolestaan 
aikoo vähentää yrityksen järjestämää/hankkimaa tut-
kintoon johtavaa koulutusta.
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Teknologiateollisuuden henkilöstön osaamisen eri kehittämismuotojen 
käytön muutos 2012-2015

Teknologiateollisuuden henkilöstön osaamisen kehittämismuotojen käyttö 
2008 ja 2012

0 20 40 60 80 100

Trainee- ja graduateohjelmat

Coaching

Yrityksen hankkima/järjestämä
tutkintoon johtava koulutus

Osaamisen siirto/varmistaminen

Kouluttajana toimiminen

Projektit, hankkeet

Työntekijän itsensä hankkima koulutus,
jota yritys tukee

Palauteprosessit

Tehtävä- ja työkierto

Tapahtumat

Perehdytys/työnopastus

Yrityksen järjestämä/hankkima koulutus
(ei tutkintoon johtava)

%

2012

2008
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43

36

34
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Muu kehittämismuoto

Osaamisen siirto/varmistaminen

Coaching

Palauteprosessit

Perehdytys/työnopastus

Kouluttajana toimiminen

Projektit tai hankkeet
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Tapahtumat

Yrityksen omat trainee-, graduate- yms.
ohjelmat

Työntekijän itsensä hankkima koulutus,
jota yritys tukee

Yrityksen järjestämä/hankkima
tutkintoon johtava koulutus
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Vuoden 2012 kyselyn toinen teema liittyi verkko-oppi-
miseen. Tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, kuinka 
paljon yritykset hyödyntävät verkko-oppimista ja mikä 
on saanut valitsemaan sähköiset oppimismenetelmät 
sekä mihin verkko-oppimista käytetään. Verkko-oppi-
minen määriteltiin tieto- ja viestintäteknologian käytök-
si oppimisen menetelmänä, toimintatapana tai välinee-
nä. Mukaan laskettiin niin verkon tukema lähiopetus, 
monimuoto-opetus kuin itseopiskelu verkossa. 

Teknologiateollisuuden yrityksistä keskimäärin 38 % 
käytti verkko-oppimista vuonna 2012. Eniten verkko-
oppimista käytettiin tietotekniikka-alan yrityksissä, jois-
ta yli puolet hyödynsi verkkoa osaamisen kehittämises-
sä. Kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä metallien 
jalostuksessa verkko-oppimisen käyttö oli muita toimi-
aloja vähäisempää. 

7. Verkko-oppiminen
Verkko-oppimisen käytössä oli myös kokoluokkakohtai-
sia eroja. Verkko-oppimisen käyttö on suurissa yrityksis-
sä selvästi pieniä yrityksiä yleisempää.

Verkossa opiskeltiin eniten ammatti- tai substanssiosaa-
miseen liittyviä taitoja. Lisäksi reilut 40 % verkko-oppi-
mista hyödyntäneistä yrityksistä perehdytti henkilöstö-
ään verkkoa hyödyntäen.

Verkkosovelluksista yrityksillä oli useimmin kokemusta 
videoneuvotteluista, jota lähes puolet verkko-oppimista 
hyödyntäneistä yrityksistä ilmoitti käyttäneensä. Muita 
yleisiä verkkosovelluksia olivat erilaiset virtuaaliset oppi-
misympäristöt sekä videot. Sosiaalisen median merkitys 
yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisessä oli sen 
sijaan vielä vähäistä. Alle 10 % verkko-oppimista käyt-
täneistä yrityksistä ilmoitti käyttävänsä sosiaalista medi-
aa oppimisvälineenä.
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Verkko-oppimisen käyttö teknologiateollisuuden toimialoilla 2012 (N=256)
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Verkko-oppimisen käytön kohteet teknologiateollisuuden yrityksissä 2012

Teknologiateollisuuden käyttämät verkko-oppimissovellukset 2012
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7.1 Verkko-oppimisen ja lähioppimisen 
 käytön muutos lähivuosina

Yrityksiä pyydettiin arvioimaan verkko-oppimisen ja 
lähioppimisen määrien muutosta vuoteen 2015 men-
nessä. Lähioppimisella tarkoitettiin perinteistä ohjattua, 
kasvokkain tapahtuvaa oppimista. 

Kokonaisuudessaan yritykset tulevat lähivuosina panos-
tamaan henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä enem-
män verkko- kuin lähioppimiseen. Verkko-oppimiseen 
jo tutustuneet yritykset olivat yhä vahvemmin siirtä-

mässä oppimista verkkoon. Näistä peräti 80 % arvioi 
verkko-oppimisen määrän kasvavan. Lähioppimista ei 
hylätä, sillä kolmannes verkko-oppimista käyttäneistä 
on kasvattamassa lähiopetuksen määrää.

Ne teknologiateollisuuden jäsenyritykset, jotka eivät ol-
leet käyttäneet verkko-oppimista, lisäävät sekä verkko- 
että lähioppimista harvemmin, kuin verkko-oppimista 
käyttäneet yritykset. Näistäkin yrityksistä miltei puolet 
arvelee lisäävänsä verkko-oppimista ja kolmannes lähi-
oppimista henkilöstönsä kehittämisessä. 

Verkko-oppimisen määrän arvioitu muutos teknologiateollisuudessa 2012-2015

Lähioppimisen määrän arvioitu muutos teknologiateollisuudessa 2012-2015
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7.2 Syyt verkko-oppimisen käyttöön – 
 ja käyttämättömyyteen

Teknologiateollisuuden yritykset kokivat verkko-oppi-
misen eduiksi erityisesti ajasta ja paikasta riippumatto-
muuden, kustannusten edullisuuden sekä isojen henki-
löstömäärien saavuttamisen.

 

Yritykset, jotka eivät olleet käyttäneet verkko-oppi-
mista, kertoivat useimmin syyksi resurssien puutteen 
sopivien verkko-oppimismenetelmien kehittämiseksi. 
Neljännes yrityksistä viestitti, että henkilöstö osallistuu 
mieluummin lähiopetukseen. Lähes yhtä moni ilmoitti 
sopivan verkkoalustan puuttumisesta. Tietoturvaa ei pi-
detty verkko-opiskelun esteenä.
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Laajempien osaamisen kehittämis-
kokonaisuuksien mahdollistaminen

Verkko-oppimiseen osallistuminen suositumpaa

Isojen hlöstömäärien saavuttaminen

Aiheesta ei ole saatavilla lähiopetusta

Kustannusten edullisuus
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Verkko-oppimisen käytön syyt teknologiateollisuuden yrityksissä 2012

Teknologiateollisuusyritysten syyt olla käyttämättä verkko-oppimista 
henkilöstön kehittämisessä 2012
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Yhteenveto
•	 Henkilöstö-	ja	koulutustiedustelun	vastausten	peittä-

vyydestä johtuen erityisesti henkilöstön määriin liitty-
vät kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia. 

•	 Teknologiateollisuudessa	 vakituiset,	 kokoaikaiset	
työsuhteet olivat edelleen tyypillisimpiä. Osa-aikaiset 
ja määräaikaiset työsuhteet ovat hiukan vähentyneet 
edellisvuodesta. 

•	 Vuokrahenkilöstön	osuus	oli	hieman	noussut	edellis-
vuodesta. 

•	 Rekrytointivaikeuksia	 koettiin	 useimmiten	 tieto-
tekniikka- sekä suunnittelu- ja konsultointialalla. 
Rekrytointivaikeudet olivat vähentyneet edellis-
vuodesta, erityisesti tietotekniikka-alalla. 

•	 Rekrytointivaikeudet	 kohdistuivat	 erityisesti	 hitsa-
us ja levytöiden ammattilaisiin sekä insinööreihin ja 
diplomi-insinööreihin. 

•	 Rekrytointivaikeuksien	 syyt	 liittyivät	 pääosin	 osaa-
misen puutteisiin. Näitä olivat liian vähäinen alan 
työkokemus, tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen 
puute, vanhentunut ammattitaito ja riittämätön kou-
lutus. 

•	 Teknologiateollisuuden	yrityksissä	henkilöstön	osaa-
misen kehittämismuodoista suosituimpia olivat yri-
tyksen järjestämä/hankkima tutkintoon johtamaton 
koulutus, perehdytys ja työnopastus sekä erilaisiin 
tapahtumiin osallistuminen. Muita suosittuja henki-
löstön kehittämismuotoja olivat tehtävä-/työkierto, 
palauteprosessit sekä työntekijän itsensä hankkima 
koulutus, jota yritys tukee. Vuoteen 2008 verrattuna 
osaamisen kehittämismuodoista oli yleistynyt erityi-
sesti tapahtumiin osallistuminen. 

 Sen sijaan trainee- ja graduate-ohjelmia sekä pa-
lauteprosesseja hyödynnettiin vähemmän kuin neljä 
vuotta sitten. Yritykset arvioivat henkilöstön osaami-
sen kehittämismuotojen käytön pysyvän lähivuosina 
suurimmaksi osaksi ennallaan – kehittämismuodosta 
riippumatta.

•	 Teknologiateollisuuden	yrityksistä	keskimäärin	38	%	
käytti verkko-oppimista vuonna 2012. Verkossa opis-
keltiin eniten ammatti- tai substanssiosaamiseen liit-
tyviä taitoja. Myös perehdytys oli yleistä. Lähes puolet 
verkko-oppimista hyödyntäneistä yrityksistä ilmoitti 
käyttäneensä videoneuvotteluita. Muita yleisesti 
käytettyjä verkko-oppimissovelluksia olivat erilaiset 
virtuaaliset oppimisympäristöt sekä videot. Sosiaali-
sen median merkitys yritysten henkilöstön osaamisen 
kehittämisessä oli sen sijaan vielä vähäistä. Kyselyyn 
vastanneet teknologiateollisuuden yritykset tulevat 
panostamaan lähivuosina henkilöstönsä osaamisen 
kehittämisessä enemmän verkko- kuin lähioppimi-
seen.

Raportin on laatinut
tutkimusassistentti Elina Viinikka.

Lisätietoja:
Asiantuntija Minna Jokinen ja 
tutkimusassistentti Elina Viinikka
Innovaatioympäristö	ja	uudistuminen
Teknologiateollisuus ry
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Teknologiateollisuuden yritysten arvio työsuhdetyyppien muutoksesta 2012-2015, toimialoittain.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus
%-osuudet vastanneista (N=40)

Lisätään             Ennallaan            Vähennetään

0 20 40 60 80 100

Määräaikaiset osa-aikaiset

Määräaikaiset kokoaikaiset

Vakituiset osa-aikaiset

Vakituiset kokoaikaiset   35   48         18

       15              75               10

        18      63        20

  5      88                 8

%

Kone- ja metallituoteteollisuus
%-osuudet vastanneista (N=140)

Lisätään             Ennallaan            Vähennetään

0 20 40 60 80 100

Määräaikaiset osa-aikaiset

Määräaikaiset kokoaikaiset

Vakituiset osa-aikaiset

Vakituiset kokoaikaiset               27   55         18

   7           79             14

        16      66           18

  4           92    4

%

Metallien jalostus
%-osuudet vastanneista

Lisätään             Ennallaan            Vähennetään

0 20 40 60 80 100

Määräaikaiset osa-aikaiset

Määräaikaiset kokoaikaiset

Vakituiset osa-aikaiset

Vakituiset kokoaikaiset       13         50              38

   6    75          19

 0  63               38

 0    88             13

%

Tietotekniikka-ala
%-osuudet vastanneista

Lisätään             Ennallaan            Vähennetään

0 20 40 60 80 100

Määräaikaiset osa-aikaiset

Määräaikaiset kokoaikaiset

Vakituiset osa-aikaiset

Vakituiset kokoaikaiset   60         31             10

   7            88    5

     12            83                   5

   7            90     2

%

Suunnittelu- ja konsultointiala
%-osuudet vastanneista

Lisätään             Ennallaan            Vähennetään

0 20 40 60 80 100

Määräaikaiset osa-aikaiset

Määräaikaiset kokoaikaiset

Vakituiset osa-aikaiset

Vakituiset kokoaikaiset   56      33            11

           22    78   0

        17            72              11

  6            89    6

%
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Teknologiateollisuuden kesätyöntekijät/harjoittelijat vuosina 2010–2012.
Osuus henkilöstöstä, %
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Teknologiateollisuusyritysten rekrytointivaikeuksien kohdentuminen.
Osuus henkilöstöstä vuosina 2010–2012, %
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Teknologiateollisuuden henkilöstön osaamisen kehittäminen 2012

Työntekijät

Toimihenkilöt

Johto

% 0 20 40 60 80 100

Muu kehittämismuoto
Yrityksen omat trainee-, graduate- tai vastaavat ohjelmat

Coaching
Yrityksen järjestämä/hankkima tutkintoon johtava koulutus

Osaamisen siirto/varmistaminen
Kouluttajana toimiminen

Projektit tai hankkeet
Työntekijän itsensä hankkima koulutus, jota yritys tukee

Palauteprosessit
Tehtävä-/työkierto

Tapahtumat
Perehdytys/työnopastus

Yrityksen järjestämä/hankkima koulutus (ei tutkintoon johtava)

Työntekijät

Kaikki yht.

68
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Projektit tai hankkeet
Työntekijän itsensä hankkima koulutus, jota yritys tukee

Palauteprosessit
Tehtävä-/työkierto

Tapahtumat
Perehdytys/työnopastus

Yrityksen järjestämä/hankkima koulutus (ei tutkintoon johtava) 84
67

42
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44
44

42
33

21
25

13
1
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Osaamisen siirto/varmistaminen
Kouluttajana toimiminen

Projektit tai hankkeet
Työntekijän itsensä hankkima koulutus, jota yritys tukee

Palauteprosessit
Tehtävä-/työkierto

Tapahtumat
Perehdytys/työnopastus

Yrityksen järjestämä/hankkima koulutus (ei tutkintoon johtava) 50
27

12
52

49
49

15
18
18

15
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1
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