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1  Johdanto

määrää sekä rekrytointivaikeuksien esiintymistä. Vuo-
den 2015 erityisteemana oli oppisopimuksen käyttö ja 
kehittäminen.

Kysely lähetettiin noin 600 Teknologiateollisuuden jä-
senyritykselle lokakuussa 2015. Otoksessa olivat muka-
na kaikki yli 150 henkilöä työllistävät yritykset, puolet 
50–149 henkilöä työllistävistä yrityksistä, reilu kolman-
nes 30–49 henkilöä työllistävistä yrityksistä sekä joukko 
alle 30 henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Kyselyyn vastasi 169 Teknologiateollisuuden jäsenyri-
tystä, joissa työskenteli yhteensä noin 67 500 henkilöä. 
Peittävyys suhteessa Teknologiateollisuus ry:n jäsen-
kentän henkilöstöön oli 38 %. Korkein peittävyys oli 
metallien jalostuksessa (62 %) sekä elektroniikka- ja 
sähköteollisuudella (57 %). Matalin peittävyys oli tieto-
tekniikka-alalla ja kone- ja metallituoteteollisuudessa.

Peittävyys suhteessa koko Suomen teknologiateollisuu-
den henkilöstöön oli 24 %. Aktiivisimpia vastaajia olivat 
suuret yritykset.

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus, 
jonka muodostavat elektroniikka- ja sähköteollisuus, 
kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, tie-
totekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiala. Tek-
nologiateollisuus työllisti Suomessa vuonna 2015 noin 
281 000 henkilöä. Kone- ja metallituoteteollisuudessa 
työskenteli noin 121 000 henkilöä. Tietotekniikka-ala 
työllisti noin 58 000 henkeä ja suunnittelu- ja konsul-
tointiala noin 47 000 henkiä. Elektroniikka- ja sähköte-
ollisuudessa työskenteli noin 40 000 ja metallien jalos-
tuksessa noin 15 000 henkilöä. 

Tämä raportti perustuu Teknologiateollisuus ry:n jäsen-
yritysten antamiin vastauksiin Elinkeinoelämän keskus-
liiton (EK) vuosittain toteuttamassa henkilöstö- ja kou-
lutustiedustelussa. 

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu koostuu säännöl-
lisesti toistuvista kysymyksistä sekä vuosittain vaihtuvis-
ta teemoista. Säännölliset kysymykset koskivat vuonna 
2015 henkilöstömäärää ja arviota sen kehityksestä, työ-
suhteessa olevien ulkomaalaisten määrää, vuokratyö-
voiman käyttöä, kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden 

Kokoluokka,
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yritykset)
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Osuus 
teknologia-
teollisuuden 

Suomen 
henkilös-
töstä, % 
(Tilasto-
keskus) 

Elektroniikka- ja 
sähköteollisuus 
(N=31) 282 329 905 2 027 16 297 19 840 57,0 49,0

Kone- ja metalli-
tuoteteollisuus 
(N=89) 544 1 478 3 819 3 827 14 433 24 101 27,7 19,9

Metallien jalostus 
(N=12) 70 80 808 756 6 134 7 848 62,1 52,0

Tietotekniikka 
(N=18) 0 369 1 238 1 237 7 310 10 154 33,4 21,5

Suunnittelu- ja 
konsultointi (N=19) 58 294 676 2 487 2 000 5 515 43,3 9,5

Henkilöstö yhteen-
sä (N=169) 954 2 550 7 446 10 334 46 174 67 458 38,0 23,9

Osuus Teknologia-
teollisuus ry:n 
jäsenyritysten 
henkilöstöstä, % 4,9 14,9 23,3 37,9 56,5 38,0

Henkilöstö- ja koulutustiedusteluun vastanneiden yritysten henkilöstömäärät vuonna 2015.
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Pienet yritykset olivat otoksessa aliedustettuina, joten 
suurten yritysten vastaukset korostuvat tuloksissa. Koko 
teknologiateollisuuteen nähden metallien jalostuksen ja 
elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset ovat aineis-
tossa yliedustettuina, kun taas kone- ja metallituotete-
ollisuus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsul-

tointiala ovat aliedustettuina. Nämä seikat tulee ottaa 
huomioon tarkasteltaessa tuloksia. Aineisto kuvaakin 
ennen kaikkea kyselyyn vastanneiden yritysten tilannet-
ta, ja vastaukset on nähtävä koko teknologiateollisuu-
den osalta suuntaa-antavina.

Teknologiateollisuuden henkilöstön jakauma toimialoittain 2015. Osuus, %.
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Henkilöstön määrän muutokset toimialoittain teknologiateollisuuden yrityksissä 2014-2015.
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2  Henkilöstömäärän muutokset

kimäärin yli 80 % yrityksistä uskoo henkilöstömäärän 
pysyvän ennallaan tai kasvavan. 

Enemmistö suunnittelu- ja konsultointialan sekä tieto-
tekniikka-alan yrityksistä suunnittelee lisäävänsä hen-
kilöstömääräänsä. Muilla toimialoilla odotukset ovat 
maltillisemmat. Metallien jalostuksessa sekä elektroniik-
ka- ja sähköteollisuudessa ennakoidaan keskimääräistä 
useammin henkilöstömäärän laskevan.

Yritykset, jotka työllistävät 100–499 henkilöä arvioivat 
muita kokoluokkia useammin henkilöstömäärän kasva-
van vuonna 2016. Pienimmät yritykset arvioivat muita 
useammin henkilöstömääränsä laskevan.

Kyselyyn vastanneiden Teknologiateollisuus ry:n jä-
senyritysten henkilöstömäärä supistui vuodesta 2014 
vuoteen 2015 keskimäärin vajaan 3 %. Suunnittelu- ja 
konsultointialan henkilöstö kasvoi yli 8 % ja kone- ja 
metallituoteteollisuus säilytti henkilöstömääränsä lähes 
ennallaan. Muiden alojen henkilöstömäärä puolestaan 
supistui keskimääräistä enemmän. 

Koko teknologiateollisuudessa henkilöstömäärä supis-
tui keskimäärin vain 1 %. Eniten henkilöstö lisääntyi 
suunnittelu- ja konsultointialalla ja laski metallien jalos-
tuksessa ja elektroniikka- ja sähköteollisuudessa. Muu-
tokset olivat kuitenkin pieniä.

Jäsenyritysten antamat arviot vuoden 2016 henkilös-
tömäärän kehityksestä ovat pääosin positiiviset. Kes-

Henko 2015 Koko teknologiateollisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus -6,2 -3,8

Kone- ja metallituoteteollisuus +1,2 -1,0

Metallien jalostus -5,5 -3,9

Tietotekniikka -7,2 -1,1

Suunnittelu ja konsultointi +8,6 +2,3

Yhteensä -2,8 -1,1

Teknologiateollisuuden yritysten arvio henkilöstömäärän muutoksesta vuonna 2016. Osuus, %.
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3  Ulkomaalainen henkilöstö 
Teknologiateollisuuden yrityksistä lähes joka toinen 
työllisti vähintään yhden ulkomaalaisen vuonna 2015. 
Työsuhteessa olevia ulkomaalaisia on useimmin tieto-
tekniikka-alojen (61 % yrityksistä) sekä elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden yrityksissä (58 %). Metallien jalos-
tuksen yrityksistä vain 10 % työllisti ulkomaalaisia. 
 
Ulkomaalaisten osuus koko henkilöstöstä oli keski-
määrin 2,4 %. Elektroniikka- ja sähköteollisuus työllisti 

eniten ulkomaalaisia suhteessa toimialan kokonaishen-
kilöstömäärään (5 %). Metallien jalostuksessa ulkomaa-
laisen henkilöstön osuus oli pienin, noin 0,1 %.

Henkilöstömäärältään kaikkein pienimmissä ja kaikkein 
suurimmissa yrityksissä ulkomaalaisten osuus kokonais-
henkilöstöstä oli suurin. Muissa kokoluokissa ulkomaa-
laista henkilöstöä oli suhteessa kokonaishenkilöstömää-
rään selvästi vähemmän.
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Ulkomaalaista henkilöstöä työllistäneet yritykset vuosina 2013 ja 2015. Osuus, %.
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Ulkomaalainen henkilöstö Teknologiateollisuudessa vuonna 2015. Osuus henkilöstöstä, %.
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Ulkomaalaisen henkilöstön jakautuminen eri henkilöstöryhmiin vuonna 2015. Osuus, %. 
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       20                                         77                  3           

          26                          64                             10

      18                        80                      2

      17                          83                  

      17                          83                  

        21                                          79 

Teknologiateollisuuden yritysten arvio työsuhteessa olevien ulkomaalaisten määrän muutoksesta 
vuonna 2016. Osuus yrityksistä, %. 

Suurin osa teknologiateollisuusteollisuuden työsuhtees-
sa olevista ulkomaalaisista toimii asiantuntijatehtävissä, 
toimihenkilöinä tai esimiehinä. Toiseksi yleisin ryhmä 
ovat työntekijät ja suorittavaa työtä tekevät. Ulkomaa-
laisista johtajia on vain 2 %. 

Metallien jalostuksessa kaikki ulkomaalaiset toimivat 
asiantuntija-, toimihenkilö- tai esimiestehtävissä. Käy-
tännössä näin on myös suunnittelu- ja konsultointialal-
la, jossa jotkin toimihenkilöt on vastatessa todennäköi-
sesti mielletty työntekijöiksi.

Kone- ja metallituoteteollisuudessa työntekijöiden ja 
suorittavaa työtä tekevien ulkomaalaisten osuus on 
suurin. 

Johtajien osuus ulkomaalaisesta henkilöstöstä on tek-
nologiateollisuudessa pieni. Tietotekniikka-alan yrityk-
sissä johtajien osuus on suurin, 10 %. Myös kone- ja 
metallituoteteollisuudessa on jonkin verran ulkomaalai-
sia johtajia.

Suurin osa yrityksistä arvioi pitävänsä ulkomaalaisen 
henkilöstön määrän ennallaan lähivuosina. Keskimäärin 
20 % yrityksistä uskoo ulkomaalaisten määrän kasva-
van. Vain pieni osa, lähinnä elektroniikka- ja sähköte-
ollisuuden yrityksiä, ennakoi ulkomaalaisten määrän 
laskevan vuonna 2016. 
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4  Vuokratyöntekijät

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 55 % käytti vuokra-
työvoimaa vuonna 2015. Yleisintä vuokratyövoiman 
käyttö oli tietotekniikka-alalla, jossa 67 % yrityksistä 
oli käyttänyt vuokratyövoimaa. Metallien jalostuksessa 
vuokratyöntekijöitä käytti muita toimialoja selvästi har-
vempi yritys. 

Suuret, yli 250 henkilöä työllistävät yritykset käyttivät 
vuokratyövoimaa selvästi keskimääräistä useammin. 
Pienimmissä, alle 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä 
vuokratyövoiman käyttö oli harvinaisinta. 

Vuokratyöntekijöitä käyttävien yritysten osuus on pysy-
nyt lähes ennallaan vuodesta 2014. Suunnittelu- ja kon-
sultointialalla sekä tietotekniikka-aloilla vuokratyönteki-
jöitä käyttää yhä useampi yritys. Metallien jalostuksessa 
vuokratyövoimaa käyttävien yritysten määrä on puoles-
taan vähentynyt.

Vuokratyövoiman osuus henkilöstöstä oli keskimää-
rin 3 %. Vuokratyöntekijöitä oli henkilöstömäärään 
nähden eniten tietotekniikka-alalla sekä kone- ja me-
tallituoteteollisuudessa. Metallien jalostus käyttää tek-
nologianteollisuuden toimialoista selvästi vähiten vuok-
ratyövoimaa myös henkilöstön määrään suhteutettuna. 

Alle 100 henkeä työllistävissä yrityksissä vuokratyönte-
kijöiden osuus henkilöstöstä oli selvästi keskimääräistä 
suurempi, vaikka vuokratyövoiman käyttö oli näissä 
yrityksissä harvinaisempaa. Vuokratyövoiman osuus oli 
pienin 100–249 henkeä työllistävissä PK-yrityksissä.

Vuokratyövoiman osuus teknologiateollisuuden ko-
konaishenkilöstöstä on hieman vähentynyt vuodesta 
2014.  Etenkin tietotekniikka-alalla, elektroniikka- ja 
sähköteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa vuok-
ratyövoiman osuutta on pienennetty. Kone- ja metalli-
tuoteteollisuudessa vuokratyövoiman osuus kasvoi hie-
man edellisvuodesta. 

Vuokratyöntekijöitä työllistävien yritysten osuus pysyi 
lähes samana, mutta vuokratyöntekijöiden osuus hen-
kilöstöstä oli edellisvuotta pienempi. Vuokratyövoimaa 
käytetään teknologiateollisuuden yrityksissä siis keski-
määrin yhtä yleisesti, mutta aiempaa pienemmällä vo-
lyymillä. 

Keskimäärin yli 70 % teknologiateollisuuden yrityksis-
tä uskoo vuokratyövoiman määrän pysyvän lähivuo-
sina ennallaan. Keskimäärin 17 % arvioi lisäävänsä ja 
10 % vähentävänsä vuokratyöntekijöiden määrää. 
Arviot vuokratyöntekijöiden määrän kasvusta ovat hie-
man laskeneet vuodesta 2014, jolloin vuokratyövoiman 
lisäämistä arvioi 23 % yrityksistä. 

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset arvioivat 
vuokratyövoiman lisääntyvän keskimääräistä useam-
min. Tietotekniikka-alan yritykset arvioivat määrän kas-
vua keskimääräistä vähemmän. Suunnittelu- ja konsul-
tointialalla vuokratyöntekijöiden osuus oli varsin pieni, 
ja määrän arvioidaan entisestään hieman vähenevän. 
Myös elektroniikka- ja sähköteollisuudessa arvioidaan 
keskimääräistä useammin vuokratyövoiman vähene-
mistä.
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Vuokratyöntekijöitä työllistäneet yritykset vuonna 2015. Osuus yrityksistä, %.
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Vuokratyöntekijöiden osuus teknologiateollisuuden henkilöstöstä kokoluokittain vuonna 2015, %.
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Vuokratyöntekijöiden osuus yritysten henkilöstöstä vuonna 2015, %.
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Teknologiateollisuuden yritysten arvio vuokratyöntekijöiden määrän muutoksesta 
vuosina 2016-2018. Osuus yrityksistä, %.
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5  Kesätyöntekijät ja harjoittelijat

Kesätyöntekijät ja harjoittelijat ovat suurimmalle osalle 
teknologiateollisuuden yrityksistä tuttuja. Kesätyönte-
kijöitä ja/tai harjoittelijoita oli ollut 85 % vastanneista 
yrityksistä. 

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metalli-
tuoteteollisuuden sekä metallien jalostuksen yrityksissä 
kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden työllistäminen oli 
yleisintä. Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita työllistänei-
den yritysten osuus oli hieman kasvanut edellisvuodes-
ta. Näin on tapahtunut etenkin tietotekniikka-alalla.
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Kesätyöntekijät ja harjoittelijat Teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna 2015. 
Osuus henkilöstöstä, %.

Kesätyöntekijöitä ja/tai harjoittelijoita työllistäneet Teknologiateollisuuden yritykset 
vuosina 2014 ja 2015. Osuus yrityksistä, %.
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Teknologiateollisuuden yritysten arvio kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden 
määrän muutoksesta vuonna 2016. Osuus yrityksistä, %.
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Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita oli teknologiateolli-
suuden yritysten henkilöstöstä keskimäärin 7 %. Metal-
lien jalostuksessa heitä oli peräti 13 %. Myös kone- ja 
metallituoteteollisuudessa sekä elektroniikka- ja säh-
köteollisuudessa oli kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita 
keskimääräistä enemmän. Suunnittelu- ja konsultoin-
tialalla sekä tietotekniikka-alalla kesätyöntekijöiden ja 
harjoittelijoiden osuus oli huomattavasti pienempi.
 
Yli 500 henkilöä työllistävissä yrityksissä kesätyönteki-
jöiden ja harjoittelijoiden osuus henkilöstöstä oli keski-
määräistä suurempi.  Pienimmillään osuudet olivat alle 
250 henkeä työllistävissä yrityksissä. 

Kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden osuus henkilös-
töstä on pysynyt suunnilleen samana verrattuna vuo-
teen 2013 mutta laskenut vuodesta 2014. Erityisesti 

elektroniikka- ja sähköteollisuuden, mutta myös me-
tallien jalostuksen yritykset rekrytoivat poikkeuksellisen 
paljon kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita vuonna 2014. 

Yrityksistä 96 % arvioi kesätyöntekijöiden ja harjoitteli-
joiden määrän kasvavan tai pysyvän ennallaan. Suurin-
ta lisäystä odotetaan suunnittelu- ja konsultointialalla, 
tietotekniikka-alalla ja metallien jalostuksessa. Näillä 
toimialoilla yksikään vastaaja ei usko kesätyöntekijöiden 
ja harjoittelijoiden määrän laskevan. 

Kaiken kaikkiaan yhä suurempi osa yrityksistä työllistää 
kesätyöntekijöitä tai harjoittelijoita, vaikka henkilöstö-
määrään suhteutettuna luvut ovatkin pienempiä. Tulos-
ten perusteella voidaan arvioida, että Suomen teknolo-
giateollisuus työllisti runsaat 15 000 kesätyöntekijää tai 
harjoittelijaa vuonna 2015.
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6  Rekrytointivaikeudet

Keskimäärin 52 % vastanneista teknologiateollisuu-
den yrityksistä oli kokenut hankaluuksia yrittäessään 
löytää ammattitaitoista henkilöstöä tehtäviin vuonna 
2015. Yleisintä rekrytointivaikeuksien kokeminen oli 
tietotekniikka-alalla (72 %) sekä suunnittelu- ja konsul-
tointialalla (62 %). Harvinaisinta rekrytointivaikeuksien 
kokeminen oli metallien jalostuksessa. 

Kokoluokittaisessa vertailussa rekrytointivaikeudet oli-
vat yleisimpiä 250–499 henkilöä työllistävissä yrityksissä 
(69 %) ja harvinaisimpia tätä pienemmissä yrityksissä 
(vajaa 50 %).

Rekrytointivaikeuksien kokeminen oli vuonna 2015 
keskimäärin edellisvuotta tavallisempaa. Ongelmien 
kokeminen lisääntyi tietotekniikka-alalla, mutta myös 
metallien jalostuksessa sekä kone- ja metallituoteteol-
lisuudessa. Metallien jalostuksessa rekrytointivaikeuksia 
kokeneiden yritysten osuus jopa tuplaantui, kone- ja 

metallituoteteollisuudessa kasvoi 47 % ja tietotekniik-
ka-alalla 38 %. Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä 
elektroniikka- ja sähköteollisuudessa rekrytointivaikeuk-
sien kokeminen oli hieman harvinaisempaa kuin vuon-
na 2014. 

Rekrytointivaikeuksien vakavuutta voidaan kuvata sillä, 
kuinka suurta osaa henkilöstöstä ne määrällisesti kos-
kevat. Vuonna 2015 rekrytointivaikeudet kohdistuivat 
keskimäärin 0,6 % kaikkien vastanneiden yritysten hen-
kilöstöstä. Osuus oli yhtä suuri kuin edellisenä vuonna.

Aloilla, joilla rekrytointivaikeudet olivat yleisimpiä, ne 
kohdistuivat myös suhteellisesti suurempaan osaan 
henkilöstöstä. Kokoluokittaisessa vertailussa rekrytoin-
tivaikeudet näyttäytyivät vakavimpina alle 50 henkilöä 
työllistävissä yrityksissä, joissa ne kohdistuivat 5 % hen-
kilöstöstä. Rekrytointivaikeuksien vakavuus oli keski-
määrin sitä pienempi, mitä suurempi yritys.
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Rekrytointivaikeuksia kokeneet Teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain
vuonna 2015. Osuus yrityksistä, %.
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6.1  Rekrytointivaikeudet tehtäväalueittain

Yrityksillä oli määrällisesti eniten vaikeuksia rekrytoita-
essa insinöörejä, diplomi-insinöörejä ja tietotekniikka-
työn osaajia. Lisäksi henkilöstöä oli vaikea löytää hit-
saus- ja levytyöhön, suunnittelu- ja konsultointityöhön 
sekä toimihenkilötyöhön.

Kokonaistilanne on samansuuntainen kuin aiempina 
vuosina. Insinöörit ja diplomi-insinöörit olivat haasteel-
lisin rekrytoitava ammattiryhmä myös vuonna 2014. 
Hitsaus- ja levytyö sekä tietotekniikkatyö mainitaan 
edellistä vuotta ahkerammin. Vaikeudet ovat lisäänty-
neet lähes kaikissa ammattiryhmissä, joihin rekrytoin-

Tehtäväalue
Mainintojen 

määrä*

Rekrytointivaikeuksia 
kokeneiden yritysten 
henkilöstömäärä**

Henkilöiden määrä,
joihin rekrytointivai-
keudet kohdistuivat

Osuus 
henkilöstöstä, %

Insinöörit ja diplomi-insinöörit 31 16 565 90 0,5

Tietotekniikkatyö 21 11 521 90 0,8

Hitsaus ja levytyö 15 2 945 69 2,3

Suunnittelu- ja konsultointityö 14 2 577 47 1,8

Toimihenkilötyö 13 7 925 44 0,6

Koneistus 7 940 25 2,7

Tuotantotyö 6 1 835 28 1,5

Muu ammatti 6 1 541 13 0,8

Huolto- ja kunnossapitotyö 2 904 11 1,2

Rakentamisen ammattityö 2 696 6 0,9

Tutkimus- ja kehitystyö 2 516 4 0,8

Kokoonpanotyö 1 275 3 1,1

Yhteensä 120 48 240 430 0,9

* Yritykset ovat voineet valita useamman kuin yhden tehtävänimikkeen.
** Sarakkeessa saattaa esiintyä sama yritys useamman kerran.                         

Rekrytointivaikeudet tehtävänimikkeittäin Teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna 2015.

tivaikeudet eniten kohdistuvat. Rekrytointivaikeuksien 
vakavuus on keskimäärin aiempaa suurempi, kun tar-
kastellaan rekrytointitarvetta suhteessa rekrytointivai-
keuksia kokeneiden yritysten henkilöstöön.

Tulosten perusteella keskimääräinen teknologiateolli-
suuden yritys kokee rekrytointivaikeuksia entistä enem-
män ja niiden vakavuus on rekrytointivaikeuksia koke-
vissa yrityksissä entistä suurempi. Seuraavassa osiossa 
selvitetään millaisiin syihin rekrytointivaikeudet teknolo-
giateollisuuden yritysten mukaan perustuvat.
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6.2  Rekrytointivaikeuksien syyt

Yleisisin syy rekrytointivaikeuksille teknologiateollisuu-
den yrityksissä on kyselyn mukaan riittämätön ammat-
titaito. Vanhentuneesta ammattitaidosta, riittämät-
tömästä tai väärän alan koulutuksesta tai puutteista 
työpaikkakohtaisessa erityisosaamisessa ilmoittaa kes-
kimäärin 39 % rekrytointivaikeuksia kokeneista. Vähäi-
nen alan työkokemus on toiseksi ja hakijoiden puute 
kolmanneksi yleisin syy rekrytointivaikeuksille. 

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa riittämättö-
män ammattitaidon jälkeen yleisimmät rekrytointivai-
keuksien syyt ovat palkkaukseen liittyviä tai muiksi luo-
kiteltuja.

Kone- ja metallituoteteollisuudessa rekrytointivai-
keuksien syynä ovat etenkin puutteet työpaikkakohtai-

Teknologiateollisuuden yritysten ilmoittamat rekrytointivaikeuksien syyt toimialoittain 
vuonna 2015. 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

%

* Syitä on painotettu henkilömäärillä, joihin rekrytointivaikeudet ovat kohdistuneet.
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Tietotekniikka

Suunnittelu ja
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sessa erityisosaamisessa ja työkokemuksessa. Avoimiin 
työtehtäviin on lisäksi vaikea löytää hakijoita.

Metallien jalostuksessa hakijoiden riittämätön am-
mattitaito ja vähäinen alan työkokemus aiheuttavat eni-
ten rekrytointivaikeuksia.

Tietotekniikka-alalla merkittävin syy rekrytointivaike-
uksille on liian vähäinen työkokemus. Myös riittämätön 
ammattitaito, etenkin vanhentunut tai väärän alan kou-
lutus, sekä hakijoiden puute ovat alalla yleisiä rekrytoin-
tivaikeuksien syitä.

Suunnittelu- ja konsultointialalla kärsitään hakijoi-
den vähäisestä työkokemuksesta ja vääränlaisesta kou-
lutuksesta. Kolmannes ilmoittaa, ettei hakijoita avoimiin 
tehtäviin ole.
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Pienimmät syyt rekrytointivaikeuksille teknologiateolli-
suudessa ovat alasta riippumatta työaikaan tai tehtävän 
määräaikaisuuteen liittyvät syyt, alan huono imago sekä 
työttömyysturvaan tai sosiaalietuuksiin liittyvät syyt.

Insinöörien ja diplomi-insinöörien rekrytoimisessa 
koettiin absoluuttisesti eniten haasteita. Rekrytointivai-
keuksia oli elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kone- 
ja metallituoteteollisuudessa, tietotekniikka-alalla sekä 
suunnittelu- ja konsultointialalla. Vaikeudet kohdistui-
vat etenkin tietotekniikka-, elektroniikka-, automaatio-, 
kone-, LVI- ja rakennusinsinööreihin. Suurimmiksi syiksi 
rekrytointivaikeuksiin osoittautuivat puutteet erityis-
osaamisessa ja työkokemuksessa. Kone- ja metallituo-
teteollisuudessa, tietotekniikka-alalla ja suunnittelu- ja 
konsultointialalla avoimin tehtäviin ei aina löytynyt ha-
kijoita.

Tietotekniikkatyöhön rekrytoitaessa haasteita ko-
kivat etenkin elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä 
tietotekniikka-alan yritykset. Vaikeudet kohdistuivat 
ohjelmisto- ja sovellussuunnittelijoihin sekä teknisiin 
arkkitehteihin. Syyksi tietotekniikkatyön rekrytointivai-
keuksille yritykset kokivat etenkin riittämättömän työ-
kokemuksen, mutta myös ammattitaidon puutteet. 

Hitsaus- ja levytyön rekrytointivaikeudet vaivasivat 
etenkin kone- ja metallituoteteollisuutta. Haasteita oli 
robottihitsauksen ja luokkahitsauksen osaajien rekry-
toinnissa. Ongelmien syiksi osoittautui useassa yrityk-
sessä puutteet ammattitaidossa ja erityisosaamisessa. 
Joissain yrityksissä avoimesta työtehtävästä kiinnostu-
neita oli vaikea löytää. 

Tehtäväalue Toimiala Tehtävänimikkeen tarkennus Syyt

Insinöörit ja 
diplomi-insinöörit

Elektroniikka- ja 
sähköteollisuus

Tietotekniikka-, elektroniikka- ja 
informaatiotietotekniikkainsinöörit

Puutteet erityisosaamisessa, työkoke-
muksen puute

Kone- ja metalli-
tuoteteollisuus

Automaatio- ja koneinsinöörit 
sekä energiatekniikan ja myynnin 
insinöörit

Työkokemuksen puute, puutteet erityis-
osaamisessa, riittämätön koulutus, ei 
hakijoita, alan imago

Tietotekniikka-ala Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja 
rakennusinsinöörit

Puutteet erityisosaamisessa, 
työkokemuksen puute, ei hakijoita

Suunnittelu- ja 
konsultointiala

LVI-, rakennus- ja talotekniikka-
insinöörit

Ei hakijoita

Tietotekniikkatyö Elektroniikka- ja 
sähköteollisuus

Ohjelmisto- ja sovellussuunnittelijat Puutteet erityisosaamisessa, riittämätön 
koulutus

Tietotekniikka-ala Tekninen arkkitehti, sovellus-
suunnittelija

Työkokemuksen puute, vanhentunut 
ammattitaito, puutteet erityisosaamisessa

Hitsaus ja levytyö Kone- ja metallituote-
teollisuus

Robottihitsaus, luokkahitsaus / käsin 
hitsaus

Puutteet erityisosaamisessa, vanhentunut 
ammattitaito

Suunnittelu- ja 
konsultointityö

Kone- ja metalli-
tuoteteollisuus

CAD-suunnittelija Työkokemuksen puute, palkkaukseen 
liittyvät syyt

Suunnittelu- ja 
konsultointiala

Rakennus- ja sähkösuunnittelijat Työkokemuksen puute, riittämätön 
koulutus, ei hakijoita

Toimihenkilötyö Elektroniikka- ja 
sähköteollisuus

Projektipäällikkö Puutteet erityisosaamisessa, työkoke-
muksen puute, ei hakijoita

Kone- ja metalli-
tuoteteollisuus

Myynti- ja markkinointityö Työkokemuksen puute, puutteet erityis-
osaamisessa

Tietotekniikka-ala Työnjohtaja, tuotantopäällikkö Työkokemuksen puute

Koneistus Kone- ja metalli-
tuoteteollisuus

Numeerinen CNC Vanhentunut ammattitaito, riittämätön 
koulutus, ei hakijoita, työkokemuksen 
puute

Tuotantotyö Kone- ja metalli-
tuoteteollisuus

Muu tuotantotyö Työkokemuksen puute, vanhentunut 
ammattitaito, puutteet erityisosaamisessa

Asennustyö Metallien jalostus Automaatio- ja sähköasentajat Työkokemuksen puute, palkkaus

Rekrytointivaikeuksien syyt ja kohdistuminen ammattiryhmiin vuonna 2015.
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Suunnittelu- ja konsultointityöhön rekrytoitaessa 
vaikeuksia kokivat kone- ja metallituoteteollisuuden 
sekä suunnittelu- ja konsultointialan yritykset. Kone- ja 
metallituoteteollisuudessa ongelmia koettiin etenkin 
rekrytoidessa CAD-suunnittelijoita, joiden rekrytointi-
vaikeuksien syyt liittyvät työkokemuksen puutteeseen 
ja palkkaukseen. Suunnittelu- ja konsultointialalla rek-
rytointivaikeudet kohdistuivat rakennus- ja sähkösuun-
nittelijoihin hakijoiden puutteen tai riittämättömän 
koulutuksen ja työkokemuksen takia. 

Toimihenkilötyön kohdalla rekrytointivaikeuksia oli 
elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kone- ja metal-
lituoteteollisuudessa sekä tietotekniikka-alalla. Rek-
rytointivaikeudet kohdentuivat esimerkiksi projekti-
päällikköihin, myynti- ja markkinointihenkilöihin sekä 
työnjohtajiin ja tuotantopäällikköihin. Vähäinen työko-
kemus ja puutteet erityisosaamisessa olivat suurimmat 

syyt toimihenkilöihin kohdistuville rekrytointivaikeuksil-
le. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa rekrytointivai-
keuksiin vaikuttivat myös palkkaukseen liittyvät syyt.

Rekrytointivaikeudet kohdistuivat myös koneistuk-
seen, tuotantotyöhön ja asennustyöhön. Kone- ja 
metallituoteteollisuudessa oli vaikeuksia erityisesti CNC-
koneistajia rekrytoitaessa. Hakijoiden ammattitaito ko-
ettiin vanhentuneeksi ja koulutus vaatimuksiin nähden 
riittämättömäksi. Kone- ja metallituoteteollisuuden 
rekrytointivaikeudet kohdistuivat myös erilaisiin tuotan-
totyön tehtäviin. Riittämätön työkokemus ja puutteet 
ammattitaidossa olivat suurimmat syyt koetuille vaike-
uksille. Metallien jalostuksen yrityksissä rekrytointivai-
keuksia kohdistui automaatio- ja sähköasentajiin työko-
kemuksen puutteeseen ja palkkaukseen liittyvien syiden 
takia.
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7  Oppisopimus

Vuosittain vaihtuvana teemana vuoden 2015 Hen-
kilöstö- ja koulutustiedustelussa oli oppisopimus.  
Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiltä tiedusteltiin 
oppisopimuksen käyttöön, rekrytoituihin oppisopimus-
opiskelijoihin ja oppisopimustyyppeihin liittyviä tietoja 

sekä näkemyksiä oppisopimuskoulutuksen järjestelyis-
tä. Lisäksi heitä pyydettiin kertomaan yrityksen kannalta 
tärkeimmistä syistä ja esteistä käyttää oppisopimusta, 
sekä lisäksi näkemyksensä, kuinka oppisopimusta tulisi 
tulevaisuudessa kehittää. 

7.1  Oppisopimuksen käyttö yrityksissä

Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä 35 % on solmi-
nut oppisopimuksia vuoteen 2015 mennessä. Metallien 
jalostuksen yrityksistä 50 % on solminut oppisopimuk-
sen. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä kone- ja 
metallituoteteollisuuden yrityksistä noin 40 % on sol-
minut oppisopimuksia. Tietotekniikka-alalla ja suun-
nittelu- ja konsultointialalla oppisopimusten käyttö on 
huomattavasti vähäisempää. 

Yleisintä oppisopimusten solmiminen on ollut 250–499 
henkeä työllistävissä yrityksissä, joista yli puolet on sol-
minut oppisopimuksen. Pienissä yrityksissä oppisopi-

musten solmiminen on keskimääräistä harvinaisempaa. 
Alle 50 henkeä työllistävistä yrityksistä 18 % oli solmi-
nut joskus oppisopimuksen.

Seuraavassa keskitytään vuosina 2014 ja 2015 solmit-
tuihin oppisopimuksiin.  Teknologiateollisuuden yri-
tyksistä keskimäärin 28 % solmi uusia oppisopimuksia 
vuosina 2014–2015. Yleisintä oppisopimuksien käyttö 
on ollut metallien jalostuksessa sekä kone- ja metalli-
tuoteteollisuudessa. Elektroniikka- ja sähköteollisuu-
dessa oppisopimuksia oli käyttänyt neljännes.

Oppisopimusten käyttö Teknologiateollisuudessa. Osuus yrityksistä, %.
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Uusien oppisopimusopiskelijoiden osuus henkilöstöstä 
oli keskimäärin 0,5 %. Metallien jalostuksessa osuus oli 
huomattavasti keskimääräistä suurempi: 1,6 %. Tieto-
tekniikka-alalla sekä suunnittelu- ja konsultointialalla 
oppisopimusopiskelijoiden osuus henkilöstöstä oli hyvin 
pieni.

Oppisopimuksia solmineissa teknologiateollisuuden 
yrityksissä oli keskimäärin seitsemän oppisopimusopis-
kelijaa. Metallien jalostuksessa oppisopimusopiskeli-
joita oli keskimääräistä huomattavasti enemmän (21). 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksissä oppi-
sopimusopiskelijoita oli keskimäärin kuusi, ja kone- ja 
metallituoteteollisuudessa neljä. Tietotekniikka-alan ja 

suunnittelu- ja konsultointialan oppisopimuksia solmi-
neissa yrityksissä opiskelijoita oli selvästi keskimääräistä 
vähemmän. 

- Oppisopimusta käytetään myös 
rekrytoinnissa

Oppisopimusta käyttäneistä yrityksistä keskimäärin 
36 % rekrytoi oppisopimusopiskelijoita yrityksen ulko-
puolelta. Näiden opiskelijoiden osuus oppisopimusopis-
kelijoista oli 40 %. Etenkin metallien jalostajat käyttävät 
oppisopimusta uusien työntekijöiden rekrytointiin. 

Vuosina 2014-2015 solmittujen oppisopimusten osuus kokonaishenkilöstöstä, %.
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Yritykset, joissa aloittanut alle 25-vuotias oppisopimusopiskelija vuonna 2014–2015. 
Osuus oppisopimuksia solmineista yrityksistä, %.

Toimialoittain

- Sopimuksia tehdään alle 25-vuotiaiden 
kanssa

Oppisopimuksia solmineista yrityksistä keskimäärin 
38 % oli tehnyt sopimuksen alle 25-vuotiaan nuoren 
kanssa. Metallien jalostuksen ja elektroniikka- ja sähkö-

teollisuuden yritykset solmivat oppisopimuksen nuo-
ren kanssa keskimääräistä useammin. Tietotekniikka-, 
suunnittelu- ja konsultointialalla yksikään yritys ei ollut 
solminut oppisopimusta alle 25-vuotiaan kanssa. Suu-
remmat yritykset solmivat tavallisemmin oppisopimuk-
sen nuoren kanssa, kuin pienemmät.



Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2016  •  21

69

23

8

Myönnetty kaikkiin haettuihin

Myönnetty osaan haetuista

Ei ole myönnetty

Teknologiateollisuuden yrityksille oppisopimuksiin myönnetty palkkatuki vuosina 2014–2015. 
Osuus palkkatukea hakeneista yrityksistä, %.
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Oppisopimuksen tutkintotyypit Teknologiateollisuuden yrityksissä
vuosina 2014-2015. Osuus, %.

- Oppisopimuksella opiskellaan eri 
tutkintotyyppejä

Oppisopimuksella opiskeltavia tutkintotyyppejä ovat 
ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikois-
ammattitutkinto. Tutkintotyypit olivat yrityksissä keski-
määrin yhtä yleisesti käytössä. 

Toimialoilla tutkintotyyppien yleisyys painottui eri ta-
voin. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa suurin osa 
tutkinnoista oli ammatillisia perustutkintoja. Metallien 
jalostuksessa tutkintotyypeistä yleisimmät olivat am-
matillinen perustutkinto ja ammattitutkinto. Kone- ja 
metallituoteteollisuudessa jakauma tutkintotyyppien 
kesken oli tasainen. Tietotekniikka-alan ja suunnittelu- 
ja konsultointialan harvat tutkinnot olivat joko ammat-
ti- tai erikoisammattitutkintoja. 

- Oppisopimuksiin voi hakea palkkatukea

Yrityksen on mahdollista hakea palkkatukea solmies-
saan oppisopimuksen työttömän työnhakijan kanssa. 
Ainoastaan elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset 
sekä kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset olivat 
hakeneet palkkatukea oppisopimuksiin. Näiden toimi-
alojen oppisopimusta käyttäneistä yrityksistä keskimää-
rin 30 % oli hakenut palkkatukea vuosina 2014-2015. 
Lähes kaikille hakeneille myönnettiin palkkatuki ainakin 
osaan hakemuksista. Kaksi kolmesta sai myönteisen 
päätökseen kaikkiin palkkatukihakemuksiinsa.
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- Oppisopimusta käytetään 
tulevaisuudessakin

Oppisopimuksen käytön tulevaisuudennäkymät tek-
nologiateollisuuden yrityksissä ovat positiiviset. Kai-
ken kaikkiaan 97 % yrityksistä arvioi oppisopimuksen 

käytön pysyvän vähintäänkin ennallaan lähivuosina. 
Metallien jalostuksessa, jossa oppisopimuksen käyttö 
on muutenkin yleisintä, kolmannes ennustaa oppisopi-
musten määrän kasvavan. Elektroniikka- ja sähköteolli-
suudessa arvioidaan keskimääräistä useammin oppiso-
pimuksen käytön vähenevän.

Teknologiateollisuuden yritysten arvio oppisopimuksen käytöstä omassa yrityksessään
vuosina 2016-18. Osuus yrityksistä, %.
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7.2 Kokemukset oppisopimuksesta ja syyt käytölle

Yritysten näkemyksiä oppisopimuksesta tiedusteltiin 
väittämien avulla. Useat väittämät pohjautuivat koke-
muksiin oppisopimuksista, joten seuraavassa tarkaste-
lussa keskitytään oppisopimusta käyttäneiden yritysten 
antamiin vastauksiin. Näin saadaan tarkka kuva siitä, 
kuinka oppisopimus koetaan sitä käyttäneiden yritysten 
keskuudessa. Lisäksi yrityksillä oli mahdollisuus kertoa 
omin sanoin oppisopimuksen käyttöön vaikuttavista 
syistä.

”Työntekijät päivittävät osaamistaan, 
saavat tutkinnon, motivaatiota, itse
varmuutta sekä työnantaja saa 
osaavampaa työvoimaa.”
- Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritys

Oppisopimusta käyttäneet yritykset kokivat oppiso-
pimuksen toimivaksi koulutusmuodoksi. Yli 80 % piti 
oppisopimusta erinomaisena keinona päivittää yrityk-
sen osaamista. Oman henkilöstön kouluttaminen nou-
si tärkeimmäksi syyksi oppisopimuksen käytölle myös 

avovastauksissa. Yritykset kokevat oppisopimuksen 
tarjoavan hyvän mahdollisuuden henkilöstön erikois-
osaamisen vahvistamiseen, uuteen työtehtävään kou-
luttamiseen tai virallisen tutkinnon saavuttamiseen. 
Oppisopimuskoulutus ottaa huomioon sekä työntekijän 
tarpeen edetä urallaan että yrityksen tarpeen paikata 
osaamisen puutteita. 

Suurin osa oppisopimusta käyttäneistä vastaajista arvi-
oi mahdollisuuden suorittaa tutkinnon osa kerrallaan 
madaltavan kynnystä solmia uusia oppisopimuksia. Tut-
kintojen modulaarisuus lisäisi oppisopimuksen käyttöä 
yrityksissä

”Saadaan koulutettua juuri sellainen 
henkilö, mitä tarvitaan.”
- Kone- ja metallituoteteollisuuden yritys

Oppisopimusta pidettiin myös oivallisena keinona rek-
rytoida uusia työntekijöitä. Avovastauksissa korostettiin 
oppisopimuksen tarjoavan mahdollisuuden löytää mo-
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tivoitunut opiskelija, josta koulutetaan ”juuri sellainen 
työntekijä kuin tarvitaan”. Koulutusmuodon eduksi 
nähdään nimenomaan tiivis läsnäolo yrityksessä ja yri-
tyksen tarpeiden huomioonottaminen. Oppisopimus-
opiskelijaa ei kouluteta vain ammattiin, vaan suoraan 
yrityksessä olevaan työhön. Oppisopimuskoulutuksella 
on mahdollista siirtää työpaikkakohtaista erityisosaa-
mista eteenpäin sekä täydentää oppilaitosten oppeja.

Vastauksissa nousi vahvasti esiin yritysten tyytyväisyys 
oppisopimusopiskelijoiden sitoutuneisuuteen. Tekno-
logiateollisuudessa oppisopimusopiskelijat sitoutuvat 
vahvasti oman ammattitaitonsa kehittämiseen. Koulu-
tusmahdollisuuksia tarjoamalla yritykset kokevat työn-
tekijöiden sitoutuvan voimakkaammin yrityksen toimin-
taan. Tämä oli monen mielestä merkittävä syy käyttää 
oppisopimusta.

Oppisopimusopiskelijalle maksettavan palkan taso oli 
oppisopimusta käyttäneiden yritysten mielestä sopiva. 
Koulutusmuodon edullisuuteen oltiin tyytyväisiä. Op-
pisopimusta pidettiin kustannustehokkaana koulutus-

muotona: maltillisilla investoinneilla on mahdollisuus 
hankkia yrityksen tarpeisiin räätälöityä osaamista. Yli 
puolet yrityksistä kuitenkin katsoi yhteiskunnan maksa-
mien tukien madaltavan kynnystä solmia oppisopimus.

Oppisopimuksia solmineet yritykset olivat pääosin tyy-
tyväisiä oppilaitoksilta saamaansa tukeen ja oppisopi-
muksesta tiedottamiseen. 

Vaikka oppisopimusta käyttäneet yritykset olivat järjes-
telmään pääosin tyytyväisiä, täysin varauksetonta tyy-
tyväisyys ei ollut. Oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen 
käytettävät resurssit koettiin usein riittämättömiksi. 
Yritykset epäröivät myös työpaikkaohjaajakoulutuksen 
riittävyyttä. Hallinnon määrän kohtuullisuus jakoi mieli-
piteitä. Suurin osa yrityksistä piti oppisopimukseen liit-
tyvää hallinnon määrää kohtuullisena, mutta neljännes 
koki hallinnon raskaaksi. Oppisopimuksen ei myöskään 
katsottu yksiselitteisesti sopivan alle 20-vuotiaan kou-
lutusmuodoksi. Näihin seikkoihin palataan seuraavassa 
luvussa, jossa käsitellään tarkemmin oppisopimuksen 
käytön haasteita.
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7.3  Oppisopimuksen käytön haasteet

Oppisopimusta käyttäneet yritykset pitivät oppisopi-
musta pääosin hyvänä koulutusmuotona. Se ei kuiten-
kaan sovi kaikkien yritysten tarpeisiin. Yritykset, jotka 
eivät olleet solmineet oppisopimuksia, eivät pitäneet 
sitä välttämättä sopivana keinona päivittää yrityksen 
osaamista tai rekrytoida uusia työntekijöitä. Oppisopi-
mus ei näytä soveltuvan kaikille aloille. Etenkin tieto-
tekniikka-alan sekä suunnittelu- ja konsultointialan 
yritykset kokivat oppisopimuskoulutuksen tarpeisiinsa 
sopimattomaksi. Yleensä kyse oli korkeakoulutetun 
työvoiman tarpeesta, johon oppisopimuskoulutus ei ky-
kene täysin vastaamaan. Jos koulutusmuoto ei sovellu 
alalla, ei sen joustavoittaminen lisää käyttöä. Osa vas-
taajista koki oppisopimuksen tarpeettomaksi, sillä pe-
rinteisen koulutuksen laatu ja tarjonta ovat niin hyviä: 
koulutettuja, hyviä osaajia on tarjolla riittävästi.
 

”Meillä ei ole juurikaan ollut viime 
aikoina tarvetta oppisopimis
koulutukselle, (hyviä) työntekijöitä 
on ollut hyvin saatavilla.”
- Metallien jalostuksen yritys

Suurin este oppisopimuskoulutuksen käytölle on yrityk-
sessä koettu kiire ja resurssipula. Ahdinko tiivistyy erään 
kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksen komment-
tiin: ”Silloin kun mahdollisuus rekrytoida, tarvitsemme 
valmiin osaajan”. Lähes puolet niistä yrityksistä, jotka 
eivät olleet käyttäneet oppisopimusta, koki oppisopi-
musopiskelijan ohjaamiseen käytettävät resurssit riittä-
mättömiksi. Teknologiateollisuudessa ohjaukseen käy-
tettävien resurssien koettiin riittävän selvästi harvemmin 
kuin koko EK:n jäsenistössä keskimäärin.  
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Yritykset kokivat ongelmalliseksi myös oppisopimus-
opiskelijan ohjaajan työpanoksen menettäminen. Työ 
on muutenkin hektistä ja monen yrityksen tulee pyrkiä 
säästämään kaikissa kustannuksissa, jolloin ammattitai-
toisen ohjaajan sitominen oppisopimuskoulutukseen 
nähdään taloudellisena menetyksenä. Etenkin pereh-
dyttäminen ja näyttöjen järjestäminen koettiin hanka-
liksi toteuttaa.

Neljännes oppisopimuksia käyttäneistä yrityksistä piti 
oppisopimukseen liittyvää hallinnon määrää kohtuutto-
mana. Byrokratia nähtiin myös avovastauksissa yhtenä 
oppisopimuksen käytön esteistä. Suuren määrän erilai-
sia ehtoja koetaan vaikeuttavan oppisopimuksen käyt-
töä. Tällaisina mainittiin muun muassa irtisanomisiin, 
lomauttamisiin ja palkkatukeen liittyvät ehdot. Lisäksi 
paperityön määrä koettiin kohtuuttomaksi paitsi op-
pisopimuskoulutusta aloitettaessa, myös koulutuksen 
edessä. 

On todettava, että oppisopimuskoulutuksen soveltu-
vuus nuorten koulutusmuodoksi jakoi yritysten mieli-
piteitä voimakkaasti. Näkemykset jakautuivat samalla 
tavalla riippumatta siitä oliko oppisopimusta käytetty 
vai ei. Kolmanneksen mukaan oppisopimus soveltui 
myös alle 20-vuotiaille, mutta kolmannes ei nähnyt sen 
soveltuvan nuorimmille opiskelijoille ollenkaan. Eriävät 
näkemykset voivat johtua esimerkiksi siitä, että teolli-
suudessa työturvallisuusvaatimukset edellyttävät vähin-
tään 18 vuoden ikää.

Osa yrityksistä ilmoitti olevansa tyytymättömiä oppilai-
toksen tarjoamien teoriaopintojen tasoon. Osaa puo-
lestaan pelotti sitoutuminen. Etenkin koulutuksen kes-
tosta ja sen jälkeen tarjottavasta työsopimuksesta oltiin 
huolissaan. Muutama vastaaja piti taloudellisia kustan-
nuksia yritykselle liian korkeina. 

 

7.4  Oppisopimuksen kehittäminen

”Markkinointi ja neuvonta tulisi 
jalkauttaa suoraan yrityksiin.”
- Kone- ja metallituoteteollisuuden yritys

Kysyttäessä ajatuksia oppisopimuksen kehittämiseksi 
yleisin vastaus liittyi tiedottamiseen. Puolet Teknolo-
giateollisuuden jäsenyrityksistä piti oppisopimukseen 
liittyvää tietoa helposti saatavilla olevana, ja kehittä-
misehdotukset liittyivätkin vahvasti tiedon räätälöintiin. 
Vastaajat pitivät tietoa hajanaisena ja vaikeasti lähestyt-
tävänä. Toiveena on käytännönläheisempi tapa tiedot-
taa, jolloin alkavat koulutukset ja kohdennettu markki-
nointi korostuvat. Tiedotusta pitäisi lisätä jalkautumalla 
yrityksiin ja kohtaamalla yritys suoraan. Oppisopimuk-
sen markkinointia voisi yritysten mukaan kohdentaa 
etenkin aloille, joissa työvoimasta on lähitulevaisuudes-
sa pulaa joko kasvaneen tarpeen tai ikääntyvän henki-
löstön myötä.

Vaikka enemmistö oppisopimuksia käyttäneistä yrityk-
sistä piti hallinnon määrää kohtuullisena, toivottiin avo-
vastauksissa työnantajan hallinnollisen taakan keven-
tyvän. Yritykset toivoivat oppisopimuskäytäntöihin ja 
-ehtoihin joustavuutta sekä yleistä byrokratian purkua 
ja papereiden pyörittelyn vähentämistä. Kehittämisen 
mahdollisuuksia on sekä hallinnon järkevöittämisessä 
että oppisopimuksen maineen kohentamisessa. Erään 
yrityksen mielestä hyvä alku olisi palveluiden keskittä-
minen ja muuttaminen sähköiseksi.

”Lisää yritysten välistä yhteistyötä, 
’opiskelijavaihtoa’.”
- Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritys

Moni yritys kaipasi oppisopimuskoulutuksen kynnyksen 
madaltamista. Eräs yritys ehdotti yritysten välistä yhteis-
työtä ”opiskelijavaihdon” muodossa. Tällöin oppisopi-
musopiskelijat pääsisivät hankkimaan monipuolisia tai-
toja eri yrityksistä ja yritykset tutustumaan useampaan 
potentiaaliseen työntekijään. Monityönantajamalliin 
tutustuminen voisi lisätä yritysten haluja käyttää oppi-
sopimusta. Myös joustavampien kelpoisuusehtojen ja 
tutkintovaatimusten perään kuulutettiin. Noin 40 % 
teknologiateollisuuden yrityksistä arvioikin mahdolli-
suuden suorittaa tutkinnon osa oppisopimuksella lisää-
vän oppisopimuksen käyttöä. Vastaajat toivoivat myös 
mahdollisuutta soveltaa oppisopimusta vieläkin parem-
min yrityksen tarpeet huomioiden. 

Oppilaitoksen resursseissa on kehitettävää. Oppilaitok-
siin toivottiin lisää ajantasaisen ammattitaidon osaavia 
opettajia. Teoriaopinnot nähtiin puutteellisina tai nykyi-
senkaltainen oppiminen haasteellisena. Lisäksi toivottiin 
aktiivisempaa keskustelua ja yhteistyötä oppilaisten ja 
yritysten välillä. Oppisopimus on opiskelijan, oppilaitok-
sen ja yrityksen yhteinen hanke, jolloin luottamus ja yh-
teistyö osapuolten välillä ovat ensisijaisen tärkeitä.
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Oppisopimusta kehitettävä sen käytön lisäämiseksi

Yritysten antamista vastauksista kävi ilmi, että

•	 Tieto	tulisi	räätälöidä	yksilölliseen	ja	käytännönläheiseen	muotoon,	jolloin	yritykset	saisivat	helposti	ja		
nopeasti tietoa juuri heille sopivista koulutuksista ja oppisopimuksen eduista.

•	 Mahdollisuus	suorittaa	tutkinnon	osa	kerrallaan	madaltaisi	yritysten	kynnystä	solmia	oppisopimuksia.
•	 Yritysten	resurssit	eivät	riitä	työpaikoilla	tapahtuvaan	oppisopimusopiskelijan	ohjaukseen.	Yrityksiä	tulisi	

tukea entistä enemmän, jotta oppisopimus olisi varteenotettava vaihtoehto yhä useammalle yritykselle.
•	 Hallinnon	määrän	 vähentäminen	 ja	 byrokratian	 keventäminen	 lisäisivät	 todennäköisesti	 yritysten	 halua	

käyttää oppisopimusta.
•	 Oppisopimuksen	joustava	järjestäminen,	esimerkiksi	monityönantajamallin	kehittäminen,	parantaisi			

yritysten mahdollisuuksia solmia oppisopimus. 
•	 Oppisopimuksen	soveltumisesta	alle	20-vuotiaan	koulutusmuodoksi	ei	olla	yksimielisiä.



Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2016  •  27

8  Yhteenveto

Tiedot ja arviot perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton 
henkilöstö- ja koulutustiedustelussa Teknologiateolli-
suus ry:n jäsenyritysten antamiin vastauksiin. Tulokset 
ovat koko teknologiateollisuuden suhteen suuntaa an-
tavia.

Vastanneiden yritysten henkilöstömäärä on hieman 
supistunut vuodesta 2014. Arviot henkilöstömäärän 
muutoksesta vuonna 2016 ovat kuitenkin positiivisia: 
valtaosa uskoo henkilöstömäärän kasvavan tai pysyvän 
ennallaan. 

Yrityksistä 46 % työllisti vähintään yhden ulkomaalai-
sen vuonna 2015. Ulkomaalaisen henkilöstön määrä 
kokonaishenkilöstöstä oli 2,4 %. Suurin osa ulkomaa-
laisista toimi asiantuntijoina, toimihenkilöinä tai esimie-
hinä. Lähes kaikki yritykset arvioivat ulkomaalaisen hen-
kilöstön määrän pysyvän ennallaan tai kasvavan vuonna 
2016. 

Yli puolet teknologiateollisuuden yrityksistä käytti 
vuokratyövoimaa vuonna 2015. Vuokratyöntekijöi-
den osuus kokonaishenkilöstömäärästä oli 3,0 %.  Suu-
rin osa yrityksistä arvioi vuokratyöntekijöiden määrän 
pysyvän lähivuosina ennallaan.

Valtaosa yrityksistä työllisti kesätyöntekijöitä ja/tai 
harjoittelijoita vuonna 2015. Kesätyöntekijöiden ja 
harjoittelijoiden osuus koko teknologiateollisuuden 
henkilöstöstä oli 7,3 %. Lähes kaikki yritykset arvioivat 
kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden määrän pysyvän 
ennallaan tai kasvavan vuonna 2016.

Puolet teknologiateollisuuden yrityksistä koki rekry-
tointivaikeuksia vuonna 2015. Rekrytointivaikeudet 
kohdistuivat 0,6 % henkilöstöstä. Vaikeuksia kokivat 
useimmiten tietotekniikka-, suunnittelu- ja konsultoin-
tialan yritykset.

Insinöörien ja diplomi-insinöörien rekrytoinnissa oli eni-
ten haasteita. Vaikeuksien syitä olivat työpaikkakohtai-
sen erityisosaamisen ja alan työkokemuksen puutteet, 
riittämätön koulutus sekä hakijoiden puute. 

Myös tietotekniikkatyöhön, hitsaus- ja levytyöhön, 
suunnittelu- ja konsultointityöhön sekä toimihenkilö-
työhön kohdistui rekrytointivaikeuksia. Tietotekniik-
katyössä, suunnittelu- ja konsultointityössä sekä toi-
mihenkilötyössä suurin rekrytointivaikeuksien syy oli 
riittämätön työkokemus. Myös hakijoiden vähäisyys ja 

puutteet osaamisessa haittasivat rekrytointeja. Hitsaus- 
ja levytyöhön rekrytoidessa hakijoita vaivasivat erityises-
ti ammattitaidon ja erityisosaamisen puutteet. 

Joka kolmannessa teknologiateollisuuden yrityksessä 
on solmittu oppisopimus ja vuosina 2014–2015 oppi-
sopimuksia solmittiin 28 % yrityksistä. Suurin osa sol-
mituista oppisopimuksista tehtiin kone- ja metallituo-
teteollisuuden, elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä 
metallien jalostuksen yrityksissä. 

Oppisopimus

Oppisopimusopiskelijoiden osuus kokonaishenkilöstös-
tä on keskimäärin 0,5 %. Metallien jalostuksessa oppi-
sopimusopiskelijoiden osuus on kolminkertainen.

Oppisopimusopiskelijoita oli keskimäärin seitsemän 
niitä työllistäneissä teknologiateollisuuden yrityksissä. 
Eniten oppisopimusopiskelijoita yritystä kohden oli me-
tallien jalostuksessa sekä suurissa yrityksissä.

Oppisopimusopiskelijoista keskimäärin 40 % rekrytoi-
tiin yritysten ulkopuolelta. Yrityksistä 38 % oli solminut 
oppisopimuksen alle 25-vuotiaan nuoren kanssa.

Palkkatukea myönnettiin vuosina 2014–2015 lähes kai-
kille sitä hakeneille ainakin osaan haetuista kohteista. 

Oppisopimukset olivat tasaisesti ammatillisia perustut-
kintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.
Yrityksistä keskimäärin 13 % arvioi oppisopimuksen 
käytön kasvavan lähivuosina. Metallien jalostuksessa 
oppisopimuksen käytön arvioi lisääntyvän keskimääräis-
tä useammin. Keskimäärin 3 % kakista yrityksistä arvioi 
oppisopimuksen käytön vähenevän.

Oppisopimusta käyttäneet yritykset olivat pääosin tyy-
tyväisiä oppisopimukseen. Oppisopimusta pidetään 
erinomaisena keinona päivittää yrityksen osaamista ja 
oppisopimusopiskelijoiden sitoutuneisuuteen oltiin tyy-
tyväisiä.  

Suurin oppisopimuksen käyttöön vaikuttava syy oli halu 
kouluttaa omaa henkilöstöä. Myös uusien työntekijöi-
den rekrytointi, erikoisosaamisen tarve, henkilöstön 
sitouttaminen ja oppisopimuksen edullisuus olivat op-
pisopimuksen käyttöön vaikuttavia syitä teknologia-
teollisuudessa.
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Oppisopimus ei sovellu koulutusmuodoksi kaikissa 
yrityksissä. Resurssit oppisopimusopiskelijoiden oh-
jaukseen ovat yrityksissä usein riittämättömät. Op-
pisopimuksen ei nähdä yksimielisesti soveltuvan alle 
20-vuotiaan koulutusmuodoksi.

Raportin on laatinut
tutkimusassistentti Laura Asikainen

Lisätietoja:
Asiantuntija Minna Jokinen
Innovaatioympäristö ja uudistuminen
Elinkeinopolitiikka
Teknologiateollisuus ry

Kohdennettu tiedottaminen, opintojen modulaarisuus, 
hallinnon sujuvoittaminen ja yritysten tukeminen oppi-
sopimusopiskelijan ohjauksen järjestämisessä lisäisivät 
oppisopimuksen käyttöä. 
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Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015

Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa

1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE

* Lokakuu 2014 Lokakuu 2015

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

*

Kasvaa Ennallaan Vähenee
O O O

3 YRITYKSEN VUOKRATYÖNTEKIJÄT 

Kuinka monta vuokratyöntekijää työskentelee yrityksessänne lokakuussa 2015? Jos vuokratyöntekijöitä ei ole, merkitkää 0.

Arvioikaa, kuinka vuokratyöntekijöiden määrä muuttuu
yrityksessänne vuosina 2016-2018 verrattuna vuoteen 2015.

Arvioikaa, miten työsuhteessa olevien ulkomaalaisten määrä muuttuu 
vuosina 2016-2018 verrattuna vuoteen 2015.

Henkilöstöksi lasketaan myös osa- ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat, äitiys- ja vanhempainvapaalla olevat, 
lomautetut sekä tarvittaessa työhön kutsuttavat henkilöt, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa 
työsuhteessa.Henkilöstöksi ei lasketa vuokratyöntekijöitä, jotka ilmoitetaan kysymyksessä 3.

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

Arvioikaa, kuinka henkilöstömääränne kehittyy 
vuoden 2016 aikana.

Henkilöstömäärä

Kuinka monta työsuhteessa olevaa ulkomaalaista (ei Suomen kansalaista) yrityksessänne työskentelee lokakuussa 2015? 
Jos yrityksessänne ei työskentele ulkomaalaisia, merkitkää 0. 

Mikäli henkilöstön määrä on muuttunut huomattavasti kysyttyinä vuosina, ilmoittakaa syy (esim. fuusio, yritysosto, 

2 TYÖSUHTEESSA OLEVAT ULKOMAALAISET
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4 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA HARJOITTELIJAT 

*

Kasvaa Ennallaan Vähenee
O O O

5 REKRYTOINTIVAIKEUDET 

* Kyllä Ei
O O

KYSYTÄÄN NIILTÄ, JOILLA ON OLLUT REKRYVAIKEUKSIA:

Ammatti tai tehtävä -- Valitse --
Rekrytointitarve, henkilöä lkm

1. syy -- Valitse --
2. syy -- Valitse --
3. syy -- Valitse --
Muu syy, mikä?

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

Ammatti tai tehtävä -- Valitse --

Rekrytointitarve, henkilöä lkm
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 
2015? 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 

Kesätyöntekijöiksi ja harjoittelijoiksi lasketaan myös

-Ammatillisen koulutuksen työssäoppijat, joille työssäoppimisjakso on työpaikalla tapahtuvaa opiskelua.
-Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen harjoittelijat, jotka suorittavat opintoihinsa kuuluvaa harjoittelujaksoa.

-Tutustu työelämään ja tienaa -jaksolla olevat nuoret, jotka työskentelevät työantajan palveluksessa 2 viikkoa.

Arvioikaa, kuinka paljon kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden määrä 
yrityksessänne muuttuu kesällä 2016 verrattuna kesään 2015. 
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Ammatti tai tehtävä -- Valitse --
Rekrytointitarve, henkilöä lkm
1. syy -- Valitse --
2. syy -- Valitse --

3. syy -- Valitse --
Muu syy, mikä?

Avoin vastausmahdollisuus

Rekrytointivaikeuksien syyt alasvetovalikossa:
Avoimeen työtehtävään ei ole hakijoita
Liian vähäinen alan työkokemus
Ammattitaito tai -pätevyys on vanhentunut
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

Mitä osaamista vaaditaan erityisesti näissä tehtävissä, joihin teidän 
on ollut vaikeaa saada ammattitaitoisia henkilöitä?
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Ammatti tai tehtävä -- Valitse --
Rekrytointitarve, henkilöä lkm
1. syy -- Valitse --
2. syy -- Valitse --

3. syy -- Valitse --
Muu syy, mikä?

Avoin vastausmahdollisuus

Rekrytointivaikeuksien syyt alasvetovalikossa:
Avoimeen työtehtävään ei ole hakijoita
Liian vähäinen alan työkokemus
Ammattitaito tai -pätevyys on vanhentunut
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

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

6. OPPISOPIMUKSEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN

Kyllä Ei 

On solmittu 
aikaisemmin, 

mutta ei 
kysyttyinä 

vuosina
vuosina 2014-2015? O O O

Kyllä Ei
O O

Ammattitutkinto

O O O

Kyllä Ei
O O

Kyllä, kaikkiin 
haettuihin

Kyllä, osaan 
haetuista Ei

O O O

Kasvaa Ennallaan Vähenee
O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

Arvioikaa, kuinka oppisopimuksen käyttö kehittyy yrityksessänne 
vuosina 2016-2018 verrattuna vuosiin 2014-2015.

Ammatillinen 
perustutkinto

Onko yrityksessänne solmittu uusia oppisopimuksia 

Jos kyllä, ilmoittakaa yrityksessänne vuosina 2014-2015 
aloittaneiden oppisopimusopiskelijoiden määrä.

Jos kyllä, onko yrityksenne saanut oppisopimusopiskelijan 
palkkaamiseen palkkatukea vuosina 2014-2015?

Jos kyllä, kuinka moni näistä vuosina 2014-2015 aloittaneista 
oppisopimusopiskelijoista rekrytoitiin yrityksenne ulkopuolelta?

Onko yrityksenne hakenut oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen 
palkkatukea vuosina 2014-2015?

Jos kyllä, oliko yrityksessänne vuosina 2014-2015 aloittaneissa 
oppisopimusopiskelijoissa alle 25-vuotiaita nuoria?

Oppisopimukseen liittyvää tietoa on helposti 
saatavilla

Ei samaa eikä eri 
mieltä

Täysin samaa 
mieltä

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin eri 
mieltä

Erikoisammattit
utkinto

Jos kyllä, mitä oppisopimuksen tutkintotyyppiä yrityksessänne 
vuosina 2014-2015 aloittaneet oppisopimusopiskelijat 
opiskelevat/opiskelivat?

Arvioikaa seuraavia oppisopimuskoulutusta koskevia väittämiä yrityksenne näkökulmasta asteikolla täysin samaa mieltä - täysin eri 
mieltä.

Oppisopimukseen liittyvän hallinnon määrä on 
kohtuullinen

Täysin eri mieltä

Oppisopimus on erinomainen keino päivittää 
yrityksemme henkilöstön osaamista

Oppisopimus on erinomainen keino rekrytoida 
uusia työntekijöitä yritykseemme

Mahdollisuus suorittaa tutkinnon osa 
oppisopimuksella (lyhyt kesto) lisäisi 
oppisopimuksen käyttöä yrityksessämme

Oppisopimus sopii erinomaisesti alle 20-
vuotiaiden koulutusmuodoksi toimialallamme
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O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

AVO2. Mitkä ovat yrityksenne kannalta merkittävimmät oppisopimuskoulutuksen käytön esteet?

AVO3. Miten oppisopimuskoulutusta tulisi mielestänne kehittää?

AVO1. Mitkä ovat yrityksenne kannalta tärkeimmät syyt käyttää oppisopimuskoulutusta?

Yhteiskunnan maksamat tuet (koulutuskorvaus, 
palkkatuki) madaltavat yrityksemme kynnystä 
solmia oppisopimus

Oppisopimusopiskelijoiden sitoutuminen oman 
ammattitaidon kehittämiseen on vahvaa

Yrityksellämme on riittävästi resursseja 
oppisopimusopiskelijoiden ohjaamiseen

Oppilaitos toimii aktiivisesti yrityksemme tukena 
koko oppisopimuksen ajan

Oppisopimusopiskelijalle maksettavan palkan 
taso on sopiva 

Työpaikkaohjaajakoulutusta on tarjolla 
riittävästi
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