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Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan rekrytointiongelmia ja koulutetun työvoiman
tarjontapotentiaalia lääkärien, lastentarhanopettajien ja farmaseuttien sekä proviisorien
ammateissa TE-keskuksittain vuonna 2000. Farmaseuttien ja proviisorien rekrytointion-
gelmat olivat vakavimmat ja lastentarhanopettajien vähäisimmät. Lääkäreillä ja farma-
seuteilla sekä proviisoreilla esiintyi myös työvoimapulaa. Olemassa oleva
työvoimapotentiaali (alan opiskelijat, työikäiset työvoiman ulkopuoliset sekä työttömät)
näyttää olevan vain osaratkaisu rekrytointiongelmiin. Lääkäreiden melko niukalla työ-
voimapotentiaalilla on jotain merkitystä rekrytointiongelmien ratkaisussa. Lastentar-
hanopettajien työvoimapotentiaali on melko laaja, mutta sen merkitys
rekrytointiongelmille jää osittain epäselväksi. Farmaseuttien ja proviisorien työvoima-
potentiaalilla on niukkuudestaan huolimatta kuitenkin merkitystä rekrytointiongelmissa.
Farmaseuttien ja proviisorien alan opiskelijaluku on niukin suhteessa ikääntyneisiin
työllisiin, eikä vastaa juuri millään alueella lähivuosien työelämästä poistumaa. Koulu-
tuksesta äskettäin valmistuneiden alueellinen liikkuvuus ei riitä ratkaisemaan rekrytoin-
tiongelmia kuin rajallisesti.
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Abstract: This study analyses recruitment problems and the supply potential of quali-
fied labour of physicians, kindergarten teachers, pharmacists and registered pharmacists
between administrative regions in Finland in 2000. Recruitment problems for (regis-
tered) pharmacists were the most severe whereas the demand for kindergarten teachers
met least difficulties. Both physicians and (registered) pharmacists faced also shortage
of labour. The existing labour potential, consisting of students, the qualified unem-
ployed and qualified working-age persons outside the labour force, seems to be only a
partial solution to recruitment problems. The relatively scarce potential of physicians
has some relevance in solving recruitment problems. The relevance of bigger potential
of kindergarten teachers remains partially unclear as the very scarce potential of (regis-
tered) pharmacists seems to have relevance. The ratio of students to the qualified aged
employed persons is most limited as to (registered) pharmacists and does not correspond
to the number of persons leaving the labour force in the near future in any region. The
regional mobility of recently graduated persons is only a limited solution to recruitment
problems.

Key words: recruitment problems, labour supply potential, physicians, kindergar-
ten teachers, pharmacists, registered pharmacists





Yhteenveto

Tutkimuksessa tarkastellaan rekrytointiongelmien ja koulutetun työvoiman tar-
jonnan yhteyksiä kolmessa korkeaa koulutusta edellyttävässä ammattiryhmässä:
lääkäreillä, lastentarhanopettajilla sekä farmaseuteilla ja proviisoreilla.

Tutkimusaineistona käytetään Tilastokeskuksen sijoittumistilastoa vuodelta 2000
sekä työhallinnon rekrytointiongelmien seurantajärjestelmässä raportoituja vai-
keasti täytettäviä avoimia työpaikkoja koskevia tietoja. Näitä on yhdistelty kes-
kenään työvoima- ja elinkeinokeskusten tasolla.

Farmaseuttien ja proviisorien ammateissa rekrytointiongelmia esiintyy eniten ja
alan työvoimapotentiaali (tutkinnon suorittaneet työttömät ja työvoiman ulko-
puoliset työikäiset sekä alan opiskelijat) on tarkastelluista ammateista niukin.
Rekrytointiongelmat ovat myös vuosien 2000 ja 2001 välillä hyvin pysyviä,
mutta pysyvyys vähenee vuonna 2002, jolloin ongelmat eräillä alueilla kasvavat.
Alan opiskelijamäärä ei juuri millään alueella vastaa 60–64-vuotiaiden työllisten
määrää, joten koulutusmäärien lisäämistä tulisi harkita.

Lääkäreillä rekrytointiongelmia esiintyy alueellisesti laajalti, mutta vähemmän
kuin farmaseuteilla ja proviisoreilla. Ongelmien pysyvyys on melko alhainen.
Työvoimapotentiaali on suhteellisen niukka. Opiskelijamäärä vastaa lähinnä 60–
64-vuotiaiden työllisten määrää, vaikka opiskeluajat ovat pitkät.

Lastentarhanopettajilla rekrytointiongelmia esiintyy vain muutamilla alueilla ja
niiden pysyvyys on korkea. Työvoimapotentiaali on määrällisesti melko runsas ja
rakenteeltaan sellainen, että se on ilmeisesti myös melko pian työhön käytettävis-
sä. Rekrytointiongelmia esiintynee jatkossakin vain muutamilla alueilla, erityi-
sesti Uusimaa näyttää olevan ongelmallinen.

Korkeasti koulutetuissa erikoisammattiryhmissäkin on jonkin verran työvoiman
ulkopuolella olevia. Myös opiskelujen jatkaminen on melko yleistä etenkin las-
tentarhanopettajilla ja lääkäreillä.

Väestön ikärakenteen muuttuessa terveyspalveluilla ja lääkehuollolla on paljon
kysyntää. Pääasiassa vuoden 2000 tilanteessa suoritetut analyysit osoittavat, että
työvoimapotentiaalit ovat lääkäreillä ja selkeämmin farmaseuteilla ja proviiso-
reilla niukat, eivätkä täysin vastaa kysyntäpuolen ongelmiin kvalifikaatioiden
puolesta tai alueellisesti. Olemassa olevat työvoimapotentiaalit ovat vain osarat-
kaisu rekrytointiongelmiin. Ikääntyneiden työssä pysymiselle nykyistä pidem-
pään ja myös eläkeikäisten jonkinasteiselle työhön osallistumiselle
rekrytointiongelmista kärsivissä ammateissa voi syntyä paineita.
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Lähtökohdat

Viime vuosina on esiintynyt rekrytointiongelmia lääkäreiden, lastentarhanopetta-
jien sekä farmaseuttien ja proviisorien ammateissa. Tämän työn tarkoituksena on
perehtyä tarkemmin näihin ongelmiin alan työvoiman tarjonnan sekä muiden
aluetekijöiden kannalta1.

Työssä käsitellään työvoiman saatavuusongelmia ja koulutetun työvoiman tar-
jontaa alueellisesti lääkärien, lastentarhanopettajien ja farmaseuttien sekä provii-
sorien ammateissa vuonna 2000. Perusajatuksena on yhdistää näitä ammatteja
koskevia työvoiman saatavuusongelmia koskevia tietoja ja koulutetun työvoiman
tarjontaa koskevia tietoja keskenään aluetasolla. Tällöin voidaan tehdä päätelmiä
siitä, onko työvoiman saatavuusongelmien taustalla myös määrällisiä ongelmia
koulutetun työvoiman tarjonnassa alueella. Tarkasteluun liitetään myös työpaik-
kojen määrän muutoksia ja tutkinnon suorittaneiden työllistymistä koskevia täy-
dentäviä tietoja sekä muita aluetekijöitä.

Työvoiman saatavuusongelmia koskevat tiedot perustuvat työhallinnon rekry-
tointivaikeuksien seurantajärjestelmään, jossa raportoidaan kolmesti vuodessa
(tammi-, touko- ja syyskuussa) vaikeasti täytettävät avoimet työpaikat ja ongel-
mien syyt. Koulutetun työvoiman tarjontaa ja työpaikkojen määrän muutoksia
sekä tutkinnon suorittaneiden työllistymistä koskevat tiedot perustuvat Tilasto-
keskuksen sijoittumistilastoon.

                                             
1 Työn suorittamista ovat eri vaiheissa auttaneet käsikirjoitusta kommentoineet Kari Hämäläinen ja Pekka
Parkkinen VATT:sta sekä Hanna Hämäläinen työministeriöstä, joka on myös auttanut rekrytointiongel-
ma-aineiston kokoamisessa. Heidän lisäkseen kiitän Paula Sardaria työministeriöstä tilastoaineiston toi-
mittamisesta.
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1 Työvoiman hankinta ja siinä esiintyvät ongelmat

Työvoimaa hankitaan kolmesta erilaisesta syystä: työpaikkojen määrän lisään-
tyessä, työmarkkinoilta poistuman korvaamiseksi tai työntekijöiden vaihtuvuu-
den korvaamiseksi. Työpaikkojen määrän lisäys (A) ja poistuman korvaaminen
(B) edellyttävät aidosti sitä, että työmarkkinoille tulee uusia työntekijöitä ny-
kyisten työllisten joukon ulkopuolelta. Tosin tämä voi olla vasta pitkän rekry-
tointiketjun tulosta. Työllisten työpaikan vaihdossa (C) on puolestaan kyse
työvoimaresurssien uudelleenallokoinnista, joka ei edellytä työllisten määrän
lisäämistä. Työpaikkojen lisäystä ja poistuman korvaamista voidaan kutsua netto-
rekrytoinniksi ja vaihtuvuudella lisättynä bruttorekrytoinniksi. Työvoimaa hake-
van työnantajan kannalta ei ole eroa sillä, mistä em. syystä työvoimaa hankitaan,
jos kerran on rekrytoitava.2

Työvoiman hankinnassa voidaan toisinaan kohdata vaikeuksia. Ne voivat olla
luonteeltaan ongelmia avoimen työpaikan täytössä (rekrytointiongelma) tai vaille
työntekijöitä jäämistä (työvoimapula)3. Taloudellisilta vaikutuksiltaan ongelmat
eroavat toisistaan siten, että rekrytointiongelma on vasta potentiaalinen palkka- ja
hintapaineiden tai ylikuumenemisen aiheuttaja, kun työvoimapulan oloissa työ-
markkinoiden kiristyminen johtaa näihin ongelmiin4. Rekrytointiongelmat ovat
politiikkanäkökulmasta kiinnostavampi ongelma kuin työvoimapula, koska rek-
rytointiongelmiin voidaan vaikuttaa jo suhteellisen nopeastikin. Keskeiset vai-
kutuskeinot ovat parempi kysynnän ja tarjonnan yhteensovitusprosessi,
koulutuksen huolellinen kohdentaminen ja liikkuvuuden lisääminen. Työvoima-
pulaan vaikuttaminen on vaikeampaa ja edellyttää liikkuvuuden, koulutuksellis-
ten uudistusten ja maahanmuuton käyttöä keinoina. Lisäksi työnantaja voi
käyttää monia keinoja, kuten palkkausta, muita työehtoja ja -järjestelyjä. Empii-
risesti voi olla niin, että työnantajat pitävät työmarkkinoita tiukempina kuin muut
toimijat. Rekrytointiongelmien määrittely onkin hyvin ratkaisevaa niiden esiin-
tymiselle. Rekrytointiongelman käsite on mielekäs yleensä vain suhteellisen ly-

                                             
2 Cohen ja Zaidi (2002, s. 11) esittävät uusien rekrytointien ja työllisyyden muutoksen suhteen seuraavas-
ti: uudet rekrytoinnit = työllisyyden muutos + (irtisanoutumiset + muut erottamiset + lomautukset - takai-
sinkutsut).
3 Tuomaalan (2001a) raportin lukujen avulla voitiin laskea korrelaatiot työvoimatoimiston markkinaosuu-
den ja työvoiman saatavuusongelmien välille. Markkinaosuutta on kuvattu kahdella käsitteellä: 1) työ-
voimatoimiston osuutena kaikesta toimipaikan ulkoisesta työvoiman hankinnasta tai 2)
työvoimatoimiston osuutena kaikesta julkisten hakukanavien kautta tapahtuvasta työvoiman hankinnasta.
TE-keskusaineistossa rekrytointiongelmien ja työvoimapulan esiintymisen välinen korrelaatio on .54
tasoinen (p=0,04). Työvoimatoimiston markkinaosuuslukujen ja työvoiman saatavuusongelmalukujen
väliset neljä korrelaatiota ovat kyllä kaikki odotetusti etumerkiltään negatiivisia, mutta vain yksi tilastolli-
sesti merkitsevä: työvoimatoimiston markkinaosuus julkisissa hakukanavissa ja rekrytointiongelmat kor-
reloivat -.45:n tasoisesti (p=0,09). Myös rekrytointiongelmat ja työvoimapula ovat tässä Tilastokeskuksen
aineistoon perustuvassa raportissa koko taloutta kuvaavia lukuja.
4 Vaahtio (2002, 68) määrittelee rekrytointiongelmat tilanteeksi, jossa tavanomaiset henkilöstön hankin-
takeinot eivät tuota tulosta alalle tyypillisessä kohtuullisessa ajassa. Määrittely vaikuttaa vaativan täs-
mentäviä lisämääreitä.
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hyellä aikavälillä, koska työpaikka pyritään täyttämään yleensä korkeintaan
muutamassa viikossa, usein päivissä. (Räisänen 2000, 214–5). Kuitenkin myös
sekä lyhyen että pitkän aikavälin pulaa työvoimasta voi esiintyä (Cohen & Zaidi
1998, 90).

Korkean vaihtuvuuden ammateissa rekrytointiongelmat ovat todennäköisempiä
kuin alhaisen vaihtuvuuden ammateissa, koska avoimia työpaikkoja ja siten po-
tentiaalisia rekrytointiongelmien tilanteita syntyy runsaammin.

Käsitteellisesti työvoimapula voidaan ymmärtää työttömyyden vastinparina siten,
että molempien kriteerinä on käytettävissäolo, haku ja vastaanotto.

Taulukko 1. Työvoimapulan ja työttömyyden kriteerien toisiaan vastaavuus

Kriteeri Työvoimapula Työttömyys
Käytettävissäolo Työnantajan on ilmoitettava

avoimesta työpaikasta (ts. pai-
kan on oltava työnhakijoiden
käytettävissä)

Työttömän on oltava työmark-
kinoiden käytettävissä (esim.
työnhakijaksi rekisteröityminen)

Haku Työnantajan on pyrittävä hake-
maan työntekijöitä

On haettava työtä

Vastaanotto Sopivan ehdokkaan löydyttyä on
paikka täytettävä

On otettava tarjottu työ vastaan

Työvoimapulaksi ei riitä työnantajan käsitys työmarkkinoiden kireydestä, kuten
ei työttömyydeksikään henkilön käsitys siitä, että työtä on vaikea saada. Käsit-
teelliseltä kannalta ei voida asettaa tarkkoja vaatimuksia sille, miten käytettävis-
säolo todetaan, mutta työttömyyden osalta käytettävissäolo on hallinnollisesti
tarkkaan määritelty. Henkilön on oltava rekisteröity työnhakijaksi valtion työ-
voimatoimistossa. Työttömyyden kriteerit on hallinnollisesti säädelty tarkoin sik-
si, että työttömällä on oikeus saada korvausta työttömyysaikaisista
ansionmenetyksistä. Koska työnantajalla ei ole mahdollisuutta saada korvausta
työvoimapulasta johtuvista tuotannon menetyksistä, ei työvoimapulan hallinnol-
listen kriteerien määrittelylle ole käytännössä vastaavanlaista intressiä. Käsitteel-
lisesti ne ovat kuitenkin työttömyyden kriteerien vastinpari.

Jotta työnantaja voi todella kohdata työvoimapulaa, on aluksi oltava avoin työ-
paikka ja siitä on ilmoitettava. Nykyisen internetin kautta tapahtuvan rekrytoin-
nin aikana koko avoimen työpaikan merkitys on muuttumassa rekrytoinnissa.
Yritys voi rekrytoida henkilön myös ilman avointa työpaikkaa, toisin sanoen
henkilö rekrytoidaan ilman että työpaikka on hetkeäkään avoinna. Tällaisiin ti-
lanteisiin ei kuitenkaan voi liittyä työvoimapulaa, vaikka tällaisen osaajan löytä-
minen saattaa olla työnantajalle vaikeaa. Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta
työpaikasta sopivaksi katsomallaan tavoin, kuten lehdessä, valtion tai yksityises-
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sä työnvälityksessä, oman henkilöstön kautta, oppilaitosten kautta, internetissä,
rekrytointitilaisuudessa tai muilla suorilla kontakteilla työnhakijoihin. Mikäli
työnantaja voisi saada korvausta työvoimapulasta, olisi ilmeistä, että esimerkiksi
työpaikan ilmoittaminen työvoimatoimistoon olisi ensimmäinen työvoimapulan
kriteeri.

Työvoimapulan käsitettä on eritelty myös sen mukaan, onko pula määrällistä vai
laadullista tai todellista vai ehdollista. Toisaalta on voitu erotella tilapäinen, kau-
siluontoinen, suhdannekehitykseen liittyvä tai rakenteellinen työvoimapula.
(Toivonen 1991, 96, 209). Laadullinen pula liittyy lähinnä ammattitaitoihin. Co-
hen ja Zaidi ovat tutkineet ammattitaitoon perustuvaa pulaa työllisyyden muutok-
sen, työttömyysasteen, palkkojen muutosten ja työhön vaadittavan ammatillisen
koulutuksen pituuden perusteella muodostettujen indikaattorien avulla. Heidän
tuloksissaan terveysalan ammattilaiset (pl. sairaanhoitajat) esiintyy useissa tar-
kastelluissa maissa pula-ammattien joukossa.5

                                             
5 Cohen, M.S. & Zaidi, M.A. (2002), s. 42–50.
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2 Rekrytointiongelmat lääkärien, lastentarhan-
opettajien ja farmaseuttien sekä proviisorien
ammateissa

Vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä (Hämäläinen 2002a) eniten rekry-
tointiongelmia esiintyi työministeriön tilastokeskukselta tilaaman työnantaja-
haastattelun mukaan  lääkäreillä. Lisäksi terveydenhuoltoammateista
sairaanhoitajat, lähihoitajat ja hammaslääkärit esiintyivät kymmenen ongelmalli-
simman ammatin joukossa. Vuoden 2002 toukokuussa työvoimatoimistoista ra-
portoitiin 163 %:n lisäys sosiaali- ja terveydenhuollon rekrytointiongelmissa
(n=674) edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (n=256). Tässäkin kyse-
lyssä terveydenhuoltoalan ammatteja on ongelmallisimpien joukossa: sairaan-
hoitajista (n=208), farmaseuteista (n=74) ja perushoitaja/lähihoitajista (n=72)
raportoitiin runsaasti rekrytointiongelmia. Myös lääkäreistä esiintyi melko paljon
rekrytointivaikeuksia (Hämäläinen 2002b).

Vuonna 2000, jolta ajalta tätä kirjoitettaessa viimeisin Tilastokeskuksen sijoittu-
mistilasto on ollut käytössä, sosiaali- ja terveydenhuollon rekrytointiongelmia
esiintyi, mutta ongelmien määrä näyttää sittemmin kasvaneen. Työvoimatoimis-
tot raportoivat vuoden 2000 kolmessa tiedustelussa seuraavien sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoalan ammattien rekrytointiongelmista:

• farmaseutti

• lääkäri (terveyskeskus)/yleislääkäri

• henkilökohtainen avustaja

• erikoislääkäri

• lasten päivähoitaja

• sosiaalityöntekijä

• hammashoitaja

• lastenhoitaja (päiväkodissa)

• lastenhoitaja (kodeissa)

• fysioterapeutti

• proviisori

Kun tarkoituksena on eritellä koulutetun työvoiman rekrytoinnin ongelmia ja
työvoiman tarjontaa, voidaan käytännössä edes karkeaa kysynnän ja tarjonnan
ammatillista yhteensopivuutta tarkastella tiettyjen koulutusammattien kautta.
Edellä esitetyistä rekrytointiongelmista kärsineistä ammateista mukaan lähem-
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pään analyysiin valitaan farmaseutit ja proviisorit sekä lääkärit ja näiden lisäksi
opetustyön ammateista lastentarhanopettajat (joka liittyy toiminnallisesti lähei-
sesti sosiaalialan työhön). Lisäksi rekrytointiongelmia on esiintynyt mm. sai-
raanhoitajista (Tuomaala 2001a, 21), mutta määrää ja aluejakoa ei ole raportoitu.

Rekrytointiongelmia näissä ammateissa raportoitiin työvoimatoimistoissa vuonna
2000 seuraavasti:

tammikuu toukokuu syyskuu havaintojen
keskiarvo

lääkärit + erikoislääkärit 19 28+16 29+13 35
lastentarhanopettajat 35 0 18 18
farmaseutit + proviisorit 20 41 42+14 39

Ajatuksena on nyt tarkastella työvoimatoimistojen raportoimia rekrytointiongel-
mia alueittain ja tarkastella myös ongelmien syitä vuoden 2000 tasolla. Aineisto
asettaa rajoituksia tarkastelulle. Koulutetun työvoiman tarjontaan suhteuttami-
seksi kullakin alueella tarvittaisiin rekrytointiongelmien määrästä vuositason
tieto, mutta sitä ei ole olemassa. Yksinkertaisinta on olettaa, että tasavälisellä
otannalla neljän kuukauden välein tehty työvoimatoimistojen raportointi edustaisi
koko vuotta. Tällöin kukin rekrytointiongelmahavainto voidaan kertoa neljällä ja
käyttää tätä estimaattina koko vuoden rekrytointiongelmista. Menetelmä on on-
gelmallinen ja voi sisältää satunnaisuutta. Työvoimatoimistojen ohjeiden mukaan
raportoidaan kaikki tarkastelukuukauden aikana vaikeasti täytettävät avoimet
työpaikat, joiden täyttöaika ylittää alan normaaliksi katsottavan täyttöajan. Las-
tentarhanopettajien ja lääkäreiden ammatit painottuvat voimakkaasti julkiselle
sektorille (kuntasektorille) ja paikkojen avoinnaolon kesto voi sen vuoksi olla
selvästi keskimääräistä julkiseen työnvälitykseen ilmoitettua avoinnaolon kestoa
pidempi. Työnvälitystilastojen mukaan vuoden 2000 kaikkien työpaikkojen
avoinnaolon kesto oli keskimäärin 19 päivää ja ilman julkisen sektorin virkoja ja
ns. hakupaikkoja keskimäärin 10 päivää.

Rekrytointiongelmien pysyvyys

Rekrytointiongelmien luonne poikkeaa tarkasteltavissa ammateissa myös pysy-
vyydeltään. Tätä voidaan tarkastella tutkimalla myös vuosien 2001 ja 2002 ra-
portoituja rekrytointiongelmia ja vertailemalla niitä vuoden 2000 raportoituihin
ongelmiin alueittain.



Kuvio 1 a-c. Rekrytointiongelmat vuosina 2000–2001 lääkärien (a.), lastentarhanopettajien (b.) sekä farmaseuttien ja provii-
sorien (c.) ammateissa TE-keskuksittain6
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6 Kuvioissa esitetään regressiosuora, 95 %:n keskimääräinen luottamusväli ja regression neliön arvo. Lukuina on käytetty raportoituja rekrytointiongelmien määriä
(tammi-, touko- ja syyskuun lukujen summaa). Vuoden 2001 lukujen lähteet: Tuomaala 2001 b, c ja d.



Kuvio 2. a-c. Rekrytointiongelmat vuonna 2000 ja vuonna 2002 lääkärien (a, vasen), lastentarhanopettajien (b, keskellä) sekä
farmaseuttien ja proviisorien (c, oikea) ammateissa TE-keskuksittain7
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7 Vuoden 2002 lukujen lähteet: Tuomaala (2002) (tammikuu), Hämäläinen (2002b) (toukokuu) ja työministeriön ilmoitus (syyskuu).
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Lääkärien rekrytointiongelmat näyttävät varsin dynaamisilta vuosien 2000 ja
2001 välillä: suuria vaihteluja esiintyy puoleen ja toiseen eri alueilla. Tilanne
kuitenkin jonkin verran vakiintuu vuosien 2000 ja 2002 välisessä kahden vuoden
pysyvyystarkastelussa. Lastentarhanopettajien rekrytointiongelmat keskittyvät
kaikkina kolmena tarkasteluvuotena muutamille alueille ja näyttävät siksi erittäin
staattisilta. Ongelmien määrä kuitenkin on laskenut. Farmaseuttien ja proviiso-
rien rekrytointiongelmat ovat puolestaan hyvin staattisia vuosien 2000 ja 2001
välillä: alueilla, joilla esiintyy runsaasti rekrytointiongelmia vuonna 2000, esiin-
tyy niitä runsaasti myös seuraavana vuonna. Farmaseuttien ja proviisorien rek-
rytointiongelmien esiintymisellä voidaan siten ennustaa hyvin niiden
esiintyminen seuraavanakin vuonna. Ainoastaan Lapissa farmaseuttien rekry-
tointiongelmia on odotettua vähemmän vuonna 2001, mutta tämäkin tilanteen
paraneminen on määrällisesti vähäinen. Vuosina 2001 ja 2002 farmaseuttien ja
proviisorien rekrytointiongelmien kasvu Uudellamaalla, Hämeessä, Satakunnassa
ja Pirkanmaalla alentaa ongelmien pysyvyyttä selvästi.

Lastentarhanopettajien rekrytointiongelmat ovat alueellisesti hyvin staattisia,
vaikka niiden määrä onkin laskenut. Lääkärien rekrytointiongelmat ovat melko
dynaamisia, vaikka muutokset vähenevätkin vuodesta 2001 vuoteen 2002. Far-
maseuttien ja proviisorien rekrytointiongelmat ovat vuosien 2000 ja 2001 välillä
hyvin pysyviä, mutta lähinnä ongelmien kasvu muutamilla alueilla tekee kahden
vuoden pysyvyydestä alhaisen.

Työvoiman tarjonta reagoi jollain aikavälillä syntyneisiin rekrytointiongelmiin.
Eräs keskeinen reagointitapa on alueellinen liikkuvuus. Tämän mahdollisen vai-
kutuksen tarkastelemiseksi konstruoitiin työttömien ja työmarkkinoiden ulko-
puolisten osalta muuttujat, joissa kunkin TE-keskuksen alueen "omien"
työttömien ja ulkopuolisten lisäksi myös kaikkien naapurialueiden (joilla on yh-
teinen raja) TE-keskusten työttömät ja ulkopuoliset lisättiin liikkuvaksi työvoi-
mapotentiaaliksi. Näin esimerkiksi Keski-Suomen alueen liikkuva
työvoimapotentiaali koostuisi siten alueen omasta ja niiden seitsemän naapuri-
alueen (Häme, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-
Pohjanmaa sekä Pirkanmaa) TE-keskusten potentiaalista yhteensä. Vastaavasti
esimerkiksi Lapin kannalta liikkuva potentiaali muodostuisi oman lisäksi vain
Pohjois-Pohjanmaan potentiaalista. Todellisuudessa muuttoliike on tietysti paljon
monimuotoisempaa, mutta käytännössä volyymiltaan vähäisempää. Verrattaessa
näin laskettuja korrelaatioita rekrytointiongelmien suhteelliseen esiintymiseen
oman ja liikkuvan potentiaalin välillä, voidaan havaittujen korrelaatioiden pe-
rusteella todeta, että työttömien liikkuvuudella voisi olla jotain merkitystä las-
tentarhanopettajien rekrytointiongelmien kannalta ja ulkopuolisten liikkuvuudella
lääkärien ja lastentarhanopettajien ongelmissa. Kaikki korrelaatiot ovat etumer-
kiltään negatiivisia, mutta eivät merkitseviä. Tulokset ovat yhdensuuntaisia lää-
kärien ja farmaseuttien sekä proviisorien osalta rekrytointiongelmien pysyvyyden
kanssa vuosien 2000 ja 2001 välillä: edes liikkuvuudella ei näyttäisi olevan mer-
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kitystä farmaseuttien ja proviisorien rekrytointiongelmissa, mutta lääkäreiden
osalta sillä olisi ilmeisesti jotain merkitystä.

Pysyvyystarkastelu viittaa siihen, että työmarkkinoiden toimijat reagoivat on-
gelmiin ja niiden esiintyminen muuttuu ajassa.

Työpaikkojen täyttyminen

Työpaikkojen täyttymistä voidaan työnvälityksen tilastoaineiston avulla tarkas-
tella ammattiryhmittäin. Tutkimuskohteena olevat ammatit ovat vain osa tarkas-
teltavien ryhmien sisällöstä, joten aineiston aggregaatiotasosta johtuen se
ainoastaan antaa viitteitä tutkimuskohteena olevien ammattien työpaikkojen
täyttymisestä.

Taulukko 3. Työpaikkojen täyttyminen eräissä ammattiryhmissä (Lähde:
Työministeriö, työnvälitystilasto, avointen työpaikkojen vuositi-
lasto)8

Opetustyö Avoinnaolon
kesto, vrk kaikki

(pl. haku- ja
provisiopaikat)

Työhönosoi-
tuksia / paikka

Alkamispäi-
vään mennes-
sä täyttyneet,

%

Rekrytointi-
aika keski-

määrin, vrk.

Täyttöviive
keskimäärin,

vrk

1997 18 (14) 0,8 94,6 26 1
1998 19 (13) 0,5 94,4 26 1
1999 19 (10) 0,4 95,9 23 1
2000 18   (9) 0,5 97,4 22 0
2001 19   (9) 0,5 96,7 21 1

Tervey-
den- ja
sairaan-
hoitotyö

Avoinnaolon
kesto, vrk kaikki

(pl. haku- ja
provisiopaikat)

Työhönosoi-
tuksia / paikka

Alkamispäi-
vään mennes-
sä täyttyneet,

%

Rekrytointiaika
keskimäärin,

vrk.

Täyttöviive
keskimäärin.

vrk.

1997 18 (11) 0,9 96,7 17 0
1998 19   (9) 0,6 95,2 16 1
1999 18   (8) 0,5 96,9 15 0
2000 22 (11) 0,5 96,2 18 1
2001 22   (8) 0,6 97,0 15 1

                                             
8 Muita julkisen työnvälityksen suoritusindikaattoreita on käsitellyt Walwei (1996, s. 412).
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Apteekki-
alan työ

Avoinnaolon
kesto, vrk kaikki

(pl. haku- ja
provisiopaikat)

Työhönosoi-
tuksia / paikka

Alkamispäi-
vään mennes-
sä täyttyneet,

%

Rekrytointiaika
keskimäärin,

vrk.

Täyttöviive
keskimäärin.

vrk.

1997 28 (25) 0,7 91,3 39 2
1998 24 (21) 0,5 95,7 38 1
1999 30 (23) 0,3 95,3 38 2
2000 37 (34) 0,2 93,7 43 1
2001 44 (32) 0,2 94,2 44 2

Kaikki
työpaikat

Avoinnaolon
kesto, vrk kaikki

(pl. haku- ja
provisiopaikat)

Työhönosoi-
tuksia / paikka

Alkamispäi-
vään mennes-
sä täyttyneet,

%

Rekrytointiaika
keskimäärin,

vrk.

Täyttöviive
keskimäärin.

vrk.

1997  20 (12) 0,9 93,8 22 1
1998  22 (15) 0,6 93,1 25 1
1999  19 (10) 0,5 94,8 21 1
2000  19 (10) 0,4 95,8 21 1
2001  21 (11) 0,4 96,2 22 1

Ammattiryhmien 2-numerotasolla työmarkkinoiden kireys näkyy ainoastaan ap-
teekkialan työssä. Apteekkialan työssä työpaikkojen avoinnaolon kestot ovat pit-
kiä ja piteneviä vuodesta 1997 vuoteen 2001, työhönosoituksia on tehty hyvin
vähän ja työpaikkojen täyttö on vaikeutunut nimenomaan vuonna 2000 tilanteen
jatkuessa vielä vuonna 2001. Rekrytointiajat ovat työnantajalle erittäin pitkiä,
esimerkiksi vuonna 2000 yli kaksinkertaisia kaikkiin työpaikkoihin verrattuna,
myös täyttöviivettä on esiintynyt keskimääräistä enemmän. Sen sijaan esimerkik-
si terveyden- ja sairaanhoitotyön ammattiryhmässä työmarkkinat näyttäisivät
toimivan rekrytointitarkastelussa hyvin: työpaikat täyttyvät hyvin aiottuun alka-
mispäivään mennessä, avoinnaolon kestot ja rekrytointiajat ovat keskimääräistä
lyhyempiä ja täyttöviivettä on vain vähän. Ainoastaan vuonna 2000 avoinnaolon
kesto terveyden- ja sairaanhoitotyössä viittaa markkinoiden jonkinasteiseen ki-
ristymiseen. Opetustyössä paikat täyttyvät hyvin, mutta rekrytointiajat ovat työn-
antajalle pitkiä vuosina 1997–2000. Ammattialojen välisissä eroissa voi olla kyse
myös siitä, kuinka suurta osuutta tarkasteltavana olevat rekrytointiongelma-
ammatit ammattiryhmästä edustavat: apteekkialan työssä farmaseutti (ja provii-
sori) on keskeinen ammatti, mutta lastentarhanopettajat opetustyössä vain pieni
ryhmä lääkäreiden edustaessa myös selvää vähemmistöä terveyden- ja sairaan-
hoitotyön ammattiryhmässä. Tilanne ilmentääkin sitä, ettei ammattiryhmien ta-
solla tehtävä aggregaattitarkastelu riitä tuomaan esille ongelmallisia ammatteja.
Tämän vuoksi tarkastelua on fokusoitava ammatin tasolle.

Alustavaa analyysia varten on muodostettu havaintomatriisi lääkärien, lastentar-
hanopettajien ja farmaseuttien sekä proviisorien rekrytointiongelmien esiintymi-
sestä ja koulutetun työvoiman tarjonnasta alueittain. Tilastokeskuksen
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sijoittumistilaston maakuntapohjaiset tiedot on aggregoitu TE-keskustasolle.
Ammateittain työvoimatoimistojen raportoimat rekrytointiongelmatiedot on yh-
distetty tarjontapuolen koulutetun työvoiman ryhmiin niin, että "lääkärin", "ter-
veyskeskuslääkärin" ja "erikoislääkärin" kysyntäongelmia vastaa tarjontapuolen
"lääketieteen lisensiaatti, tohtori ja erikoislääkäri" -ryhmä. "Lastentarhanopetta-
jat" on vastaava ryhmä sekä kysyntä- että tarjontapuolella. Kysyntäpuolen farma-
seutteja ja proviisoreja vastaa tarjontapuolella "farmaseutti, proviisori, farmasian
maisteri, lisensiaatti ja tohtori" -ryhmä. Ryhmien toisiaan vastaavuus muodostuu
koulutuksellisten tekijöiden perusteella melko hyväksi, vaikka ryhmiin sisältyy
monia erillisammatteja. Lisäksi tarkastellaan eräitä suoritettuja tutkintoja edellä
esitettyä hienosyisemmällä jaottelulla.
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3 Rekrytointiongelmat ja koulutetun työvoiman
tarjonta

Nyt katsotaan rekrytointiongelmien esiintymistä ja koulutetun työvoiman tarjon-
taa alueellisesti. Rekrytointiongelmien mediaaniarvo on lääkäreillä ja farmaseu-
teilla sekä proviisoreilla samaa tasoa ja lastentarhanopettajilla nolla. Erityisesti
farmaseuttien sekä proviisorien, mutta myös lääkärien rekrytointiongelmat vai-
kuttavat alueelliseen työvoiman tarjontaan nähden runsailta.

Suhteessa työpaikkojen määrään farmaseuttien ja proviisorien rekrytointiongel-
mat ovat erittäin yleisiä ja myös lääkäreillä niitä esiintyy melko runsaasti. Las-
tentarhanopettajien rekrytointiongelmien aluekuva muistuttaa kaikkien
ammattien vastaavaa. Kaikissa tarkasteltavissa ammateissa työpaikkojen määrä
on keskimmäisen havainnon perusteella kasvanut, mutta myös työpaikkamääräl-
tään supistuneita TE-keskusalueita löytyy kaikista kolmesta ryhmästä.

Kuvio 3 a ja b. Vuositason rekrytointiongelmien suhteellinen alueellinen vaih-
telu ammateittain vuonna 2000 (a.), prosenttia vastaavasta työ-
paikkojen määrästä sekä työpaikkojen määrän suhteellinen
muutos alueittain 1999–2000, % (b.)9

          a. b.
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Seuraavaksi tarkastellaan koulutetun työvoiman tarjontapotentiaalia. Siihen kat-
sotaan tässä kuuluviksi alan opiskelijat, työvoiman ulkopuoliset työikäiset
("muut") sekä työttömät. Kaksi jälkimmäistä ryhmää on suorittanut alan tutkin-
non. Työvoimapotentiaali on runsain lastentarhanopettajilla ja niukin farmaseu-

                                             
9 Boxplot-kuvioissa esitetään havaintojen mediaaniarvo, kvartiilivälit ja poikkeavat havainnot.
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teilla ja proviisoreilla. Lastentarhanopettajien työvoimapotentiaali on rakenteel-
taan sellainen, että sen tulisi olla nopeimmin työhön rekrytoitavissa. Lääkäreillä
keskeisin potentiaali ovat opiskelijat ja ulkopuoliset, joiden nopea työhön saami-
nen voi olla ongelmallista.

Kuvio 4 a-c. Lääkäreiden (a.), lastentarhanopettajien (b.) ja farmaseuttien +
proviisorien (c.) työvoiman tarjontapotentiaalin rakenne koko
maassa vuonna 2000, henkilöä ja %.

                a.                       b.
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opiskelijat

työttömät lääkärit
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443 / 25%
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työttömät LTO

c.

229 / 43%

171 / 32%

138 / 26%
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Kuvioissa 5 a-c. on tarkasteltu tarjontapotentiaalia alueittain suhteessa koko ky-
seisen tutkinnon suorittaneeseen väestöön. Tarjontapotentiaali vaihtelee alueiden
välillä voimakkaasti absoluuttisesti, mutta myös tutkinnon suorittaneeseen väes-
töön nähden erot ovat kohtuullisen suuria.



Taulukko 4. Koulutetun työvoiman tarjontapotentiaali ja raportoidut rekrytointiongelmat TE-keskuksittain vuonna 2000,
henkilöä tai työpaikkaa (Lähteet: Tilastokeskus, sijoittumistilasto ja Tuomaala 2000 a, b ja c)

alue lääkärit lastentarhanopettajat farmaseutit + proviisorit
työtön opiskelija muu rekrytointi-

ongelmia
työtön opiskelija muu rekrytoin-

tiongelmia
työtön opiskelija muu rekrytointi-

ongelmia
Uusimaa 53 150 173 22 73 81 251 34 57 59 103 2
Varsinais-
Suomi

10 100 37 6 44 36 77 0 7 9 17 21

Satakunta 1 8 8 0 33 22 37 0 1 5 2 10
Pirkanmaa 9 50 37 12 48 49 80 0 5 11 18 6
Häme 1 14 14 12 17 19 40 6 7 6 21 7
Kaakkois-
Suomi

7 6 8 4 22 12 39 0 9 5 8 29

Etelä-Savo 2 9 3 5 18 22 16 0 1 2 5 1
Pohjois-
Savo

3 27 22 2 18 9 30 0 25 41 15 0

Pohjois-
Karjala

3 8 3 0 15 19 12 0 4 5 4 2

Keski-
Suomi

4 10 10 4 66 60 46 0 5 10 8 0

Etelä-
Pohjanmaa

1 5 0 0 16 14 25 0 2 3 4 4

Pohjanmaa 1 9 10 21 50 40 61 2 6 5 5 3
Pohjois-
Pohjanmaa

6 52 29 0 61 39 69 0 5 6 15 6

Kainuu 2 4 2 2 12 9 9 0 1 2 0 4
Lappi 1 2 19 15 15 12 19 11 3 2 4 22
Koko maa 104 454 375 105 508 443 811 53 138 171 229 117



Kuvio 5 a-c. Koulutetun työvoiman suhteellinen alueellinen tarjontapotentiaali, % vastaavasta väestöstä, lääkärien (a.), las-
tentarhanopettajien (b.) sekä farmaseuttien ja proviisorien (c.) ammateissa, Pareto –kuviot
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Alueellisia ryhmittelyjä

Alueellista ryhmittelyä varten on hierarkiseen klusterianalyysiin valittu mukaan
suhteellista tarjontapotentiaalia (työttömät, työvoiman ulkopuoliset ja opiskelijat)
ja suhteellista rekrytointiongelmien esiintymistä kuvaavat muuttujat. Ryhmitte-
lyllä on haettu 2-3 klusterin ratkaisuja, joissa tulkinnalliset erot ovat vielä järke-
viä. Vaikuttaa siltä, että rekrytointiongelmien suhteellinen esiintyminen TE-
keskuksen alueella saa huomattavan painon klusterien muodostumisessa.

Kuvio 6. Lääkärien alueklusterit, muuttujina  rekrytointiongelmat ja työ-
voimapotentiaali (opiskelijat, ulkopuoliset ja työttömät)10

Dendrogrammi, keskimääräinen ryhmien välinen yhteenkuuluvuus

                                  Uudelleenskaalattu klusterietäisyys

                          0         5        10        15        20        25
  alue               Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  Kaakkois-Suomi       6   òø
  Keski-Suomi         10   òú
  Pirkanmaa            4   òú
  Satakunta            3   òôòø
  Pohjois-Karjala      9   òú ó
  Etelä-Pohjanmaa     11   òú ó
  Uusimaa              1   òú ùòø
  Pohjois-Savo         8   òú ó ó
  Pohjois-Pohjanmaa   13   ò÷ ó ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  Varsinais-Suomi      2   òòò÷ ó                                           ó
  Etelä-Savo           7   òø   ó                                           ó
  Kainuu              14   òôòòò÷                                           ó
  Häme                 5   ò÷                                               ó
  Pohjanmaa           12   òòòûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
  Lappi               15   òòò÷

Lääkärien osalta kahden alueklusterin tapauksessa Pohjanmaa ja Lappi muo-
dostavat oman klusterinsa, 3 klusterin tapauksessa näiden ohella Häme, Etelä-
Savo ja Kainuu ovat yksi ryhmä. Pohjanmaa ja Lappi ovat suhteellisesti rekry-
tointiongelmien kärkialueita lääkärien ammatissa, lisäksi kummallakin alueella
työttömien osuudet ovat alhaisia samoin kuin opiskelijoidenkin, sen sijaan muut -
ryhmää esiintyy enemmän. Hämeen, Etelä-Savon ja Kainuun klusteri erottuu
muista rekrytointiongelmien muuta maata korkeammalla osuudella, kuitenkin ero
Pohjanmaahan ja Lappiin on selvä.

Lastentarhanopettajien ryhmässä Lappi eroaa omaksi ryhmäkseen ja jälleen
suhteellinen rekrytointiongelmien esiintyminen on huippukorkealla tasolla. Kol-
men klusterin ratkaisussa Keski-Suomi on oma ryhmänsä, se profiloituu lähinnä

                                             
10 Klusterien muodostaminen perustuu euklidiseen etäisyyden neliöön ja keskimääräiseen ryhmien väli-
seen yhteenkuuluvuuteen. Dendogrammissa klusterietäisyys on uudelleenskaalattu välille 1–25.
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korkean lastentarhanopettajien työvoimapotentiaalin (etenkin työttömät ja opis-
kelijat) alueena.

Lapin ominaislaatu hahmottuu lopullisesti farmaseuttien ja proviisorien alue-
ryhmittelyssä, jossa pohjoisin alue on jälleen suhteellisten rekrytointiongelmien
kärjessä ja omana klusterinaan. Työvoimapotentiaali on Lapissa niukka. Kolmen
klusterin ratkaisussa Kaakkois-Suomi eroaa omaksi ryhmäkseen, siellä rekry-
tointiongelmat ovat yleisiä ja työvoimapotentiaali melko vähäinen.

Tarjontapotentiaali ja rekrytointiongelmat

Seuraavaksi analysoidaan rekrytointiongelmien ja tarjontatekijöiden esiintymistä.
Ensin tarkastellaan työvoimapotentiaalia ja rekrytointiongelmia.

Kaikkien tarkasteltavien ammattien osalta aineistoa saadaan pelkistettyä siten,
että työvoimapotentiaalin ja rekrytointiongelmien esiintyminen näyttäisivät ole-
van eri ulottuvuuksia ja niiden välillä vallitsisi negatiivinen riippuvuus. Tällaista
aineiston alustavaa jäsentelyä on kuitenkin pyrittävä mallintamaan tarkemmin
varsinaisten riippuvuuksien täsmentämiseksi.

Kunkin ammatin tarjontapotentiaalin ja rekrytointiongelmien esiintymistä on tut-
kittu probit- ja logit-malleilla. Selitettävä muuttuja on konstruoitu kolmella eri
tavoin: 1) rekrytointiongelmia joko esiintyy tai ei esiinny, 2) niitä esiintyy vä-
hintään 40 kappaletta tai ei sekä 3) niitä esiintyy alueella suhteellisesti enemmän
kuin kyseisen ammatin koko maan keskiarvo tai ei. Mallinnukset on tehty näille
riippuville muuttujille työvoimapotentiaalin eri absoluuttisilla ja suhteellisilla
muuttujilla sekä ikärakennetekijöiden absoluuttisilla ja suhteellisilla muuttujilla.
Lisäksi malleissa on käytetty myös alueen koulutustasoindeksiä sekä ammatin
koulutuspaikan sijaintia selittäjinä. Lisäksi tarkasteltiin työvoimapotentiaalin
liikkuvuusoletuksen merkitystä olettamalla kaikkien rajanaapurialueen TE-
keskusten alan työttömät sekä ulkopuoliset kunkin alueen liikkuvaksi potentiaa-
liksi. Yksittäisiä riippumattomia muuttujia käytettäessä mallit eivät olleet tilas-
tollisesti merkitseviä11. Kuitenkin havaittiin, että yleisesti työvoimapotentiaalin
eri osaryhmät saivat malleissa etumerkiltään negatiivisen kertoimen, mikä viittaa
siihen, että työvoimapotentiaali toimisi työvoimapotentiaalina. Työttömyysaste ja
opiskeluaste saivat negatiivisen etumerkin kaikissa ammateissa, lääkäreillä ulko-
puoliset sai positiivisen etumerkin, mutta lastentarhanopettajilla ja farmaseuteilla
sekä proviisoreilla negatiivisen. Ikärakennetekijöiden sekä koulutustekijöiden ja
liikkuvuusmuuttujien osalta kertoimet olivat usein lähellä nollaa.

                                             
11 Probit-mallin merkitsevyys perustuu khiin neliö -testiin, tähän liittyvistä kysymyksistä ks.
http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/logit.htm).



Kuvio 7 a-c. Työvoimapotentiaalin ja rekrytointiongelmien välinen yhteys lääkärien (a.), lastentarhanopettajien (b.) sekä
farmaseuttien ja proviisorien ammateissa (c.)12
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12 Kussakin kuvassa on esitetty varimax-rotatoidun faktoriratkaisun graafinen kuvaaja ensimmäisen komponentin (x-akseli) edustaessa kussakin työvoimapotentiaalia
(työttömät, opiskelijat ja muut) ja toisen (y-akseli) rekrytointiongelmia. Kuvioissa esitetään myös regressiosuora ja keskimääräinen 95 %:n luottamusväli sekä regres-
sion neliön arvo.
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Useita riippumattomia muuttujia käytettäessä joitain tilastollisesti merkitseviä
logit-malleja voitiin muodostaa, tosin niissä esiintyy muutamien riippumattomien
muuttujien korkeita keskinäisiä korrelaatioita ja yksittäisten muuttujien t-arvot
jäävät yleensä alhaisiksi. Lääkärien rekrytointiongelmien esiintymistä selitettiin
työvoimapotentiaalin eri osatekijöiden lisäksi muun muassa alan koulutuksen
tarjonnalla, korkeakoulututkinnon suorittaneiden väestöosuudella sekä koulutus-
asteindeksillä (ks. liitetaulukko 3). Lääkärien rekrytointiongelmien esiintyminen
näyttää olevan voimakkaimmassa negatiivisessa riippuvuudessa  alan koulutuk-
sen tarjonnan sekä korkeakoulututkinnon suorittaneiden väestöosuuden kanssa.
Ulkopuolisten lääkärien osuuden kasvu näyttää olevan voimakkaimmassa posi-
tiivisessa yhteydessä rekrytointiongelmien esiintymisen kanssa. Logit-mallin
kertoimet vaihtelivat eri malleissa 2,6:n ja 3:n välillä, toisin sanoen työvoiman
ulkopuolisten lääkärien väestöosuuden kasvu lisää lääkärien rekrytointiongel-
mien esiintymisen todennäköisyyttä.

Lastentarhanopettajien ammatissa rekrytointiongelmien esiintymistä selitettiin
työttömyysasteella (kerroin -0,73), alan työllisyysasteella (0,25), opiskeluasteella
(0,28) sekä alan työllisyyden muutoksella (-0,41). Toisessa mallissa lastentar-
hanopettajien työttömyysaste sai korkeimman negatiivisen kertoimen (-0,92).
Lisäksi ulkopuolella oloaste sai positiivisen kertoimen (0,43).

Farmaseuttien ja proviisorien maan keskiarvon (6,95 %) ylittävien rekrytointion-
gelmien asteen esiintymistä riippuvana muuttujana käytettäessä korkeakoulutut-
kinnon suorittaneiden väestöosuus ja alan opiskeluaste saavat voimakkaimmat
negatiiviset kertoimet, myös työvoiman ulkopuolisten farmaseuttien ja proviiso-
rien aste saa negatiivisen kertoimen. Sen sijaan alan koulutuksen tarjonta alueella
saa voimakkaan positiivisen kertoimen. Toisessa mallissa alan työttömyysaste ja
alan työllisyyden muutos saavat negatiivisen kertoimen. Työllisyyden muutoksen
negatiivinen kerroin voidaan tulkita siten, että alan työllisyyden kasvu (toteutu-
neet rekrytoinnit) ja rekrytointiongelmat ovat tavallaan vaihtoehtoja tilanteessa,
jossa työvoiman kysyntä kasvaa. Mikäli esiintyisi vain rekrytointiongelmia (ja
työvoimapulaa), ei alan työllisyys voisi kasvaa.

Kun vuoden 2000 sijoittumistilaston aineisto kuvaa vuoden viimeisen viikon
työvoiman tarjontatilannetta, ajoittuu se käytännössä vuosien 2000 ja 2001 rek-
rytointiongelmien keskelle. Lineaarisella regressiomallilla on selitetty tällaista
viivästettyjen rekrytointiongelmien esiintymistä (vuosien 2000 ja 2001 havain-
tojen keskiarvoa)  vuoden 2000 työvoiman tarjontatekijöiden avulla. Tässä ai-
neistossa esiintyy lääkärien ja farmaseuttien sekä proviisorien ammateissa
rekrytointiongelmia kaikissa TE-keskuksissa ja aineistossa on enemmän varians-
sia kuin dikotomisia muuttujia käytettäessä.

Lääkäreiden rekrytointiongelmien suhteellinen vaihtelu keskimäärin vuosina
2000–2001 liittyy työvoimapotentiaaliin. Työttömyysastetta, opiskeluastetta ja
ulkopuolella oloastetta riippumattomina muuttujina käytettäessä saadaan muo-
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dostettua tilastollisesti merkitsevä malli (p=.08), jossa kuitenkin esiintyy varians-
siosuuksien perusteella multikollineaarisuutta. Erityisesti opiskeluaste ja ulko-
puolella oloaste näyttävät liittyvän alueellisiin rekrytointiongelmiin.
Opiskeluasteen regressiokerroin on -.63 (p=.04), ulkopuolella oloasteen .48
(p=.10). Opiskeluasteen ja ulkopuolella oloasteen ollessa mallissa riippumatto-
mina muuttujina, ei multikollineaarisuutta esiinny häiritsevästi ja regressioker-
toimet ovat lähes samat kuin erikseenkin mallinnettaessa (p=.04). Kun tällainen
malli laaditaan erikseen alueille, joilla ei anneta lääkärikoulutusta, muuttuvat
molemmat regressiokertoimet etumerkiltään positiivisiksi (opiskeluaste =.40 ja
ulkopuolella oloaste =.81). Tulos viittaa siihen, että opiskeluaste toimii työvoi-
mapotentiaalina erityisesti lääkärikoulutusta antavilla alueilla. Malli indikoi
myös sitä, että ulkopuolella oloaste on rekrytointiongelmien kannalta vakavampi
kysymys alueilla, joilla ei anneta lääkärikoulutusta kuin niillä, joilla sitä anne-
taan. Vähäinen havaintomäärä asettaa kuitenkin varauksia tulokselle, vaikka
malli onkin merkitsevä.

Työttömyysaste, opiskeluaste ja ulkopuolella oloaste näyttäisivät liittyvän far-
maseuttien ja proviisorien rekrytointiongelmiin. Työttömyysasteen regressio-
kerroin on mallissa positiivinen (2,3), sen sijaan opiskeluaste (-1,8) ja
ulkopuolella oloaste (-1,4) näyttäisivät toimivan työvoimapotentiaalina. Mallissa
on kuitenkin mukana multikollineaarisuutta: yhdellä neljästä mallin ulottuvuu-
desta, joka on kuitenkin ominaisarvoltaan alhaisin,  varianssiosuudet ovat sekä
opiskeluasteella että työttömyysasteella korkeat. Alueilla, joilla ei anneta farma-
seuttikoulutusta, malli ei ole merkitsevä ja opiskeluasteen regressiokerroin
muuttuu jyrkemmäksi muiden kertoimien pysyessä käytännössä ennallaan. Tulos
on vaikeaselkoinen, mutta voisi viitata siihen, että farmaseuttien opiskeluaste
vaikuttaa työvoimapotentiaalina alueellisen liikkuvuuden kautta voimakkaimmin
muille kuin opiskelualueille. Tulokseen on kuitenkin suhtauduttava varovaisesti.

Koulutetun työvoiman ikärakenteeseen liittyvät tekijät eivät näytä suoraan liitty-
vän rekrytointiongelmiin lääkärien ja farmaseuttien sekä proviisorien ammateissa
viivästettyjä rekrytointiongelmia selitettäessä.
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Taulukko 5. Mitkä selittävät tekijät liittyvät lääkärien, lastentarhanopettajien
sekä farmaseuttien ja proviisorien alueellisiin rekrytointiongel-
miin - regressioanalyysien yhteenveto

Ammattiryhmä/  se-
littävä(t) tekijä(t)

lääkärit lastentarhanopettajat farmaseutit ja provii-
sorit

Työttömät, opiskelijat
ja ulkopuoliset

On jotain merkitystä - On jotain merkitystä

Opiskelijat ja ulko-
puoliset

On jotain merkitystä - On jotain merkitystä
koulutusalueella

Opiskelijat On merkitystä (eten-
kin koulutusalueilla)

On jotain merkitystä
yhdessä muiden teki-
jöiden kanssa

On merkitystä yhdessä
muiden tekijöiden
kanssa

työttömät - On merkitystä yhdessä
muiden tekijöiden
kanssa

On merkitystä yhdessä
muiden tekijöiden
kanssa

Ulkopuoliset On merkitystä yhdessä
muiden tekijöiden
kanssa

On jotain merkitystä
yhdessä muiden teki-
jöiden kanssa

On merkitystä yhdessä
muiden tekijöiden
kanssa

Alan työllisyyden
muutos

- On merkitystä yhdessä
muiden tekijöiden
kanssa

On merkitystä yhdessä
muiden tekijöiden
kanssa

Alan koulutuksen
tarjonta alueella

On merkitystä yhdessä
muiden tekijöiden
kanssa

- On merkitystä yhdessä
muiden tekijöiden
kanssa

Korkeakoulututkinnon
suorittaneiden väestö-
osuus

On jotain merkitystä
yhdessä muiden teki-
jöiden kanssa

- On merkitystä yhdessä
muiden tekijöiden
kanssa

-  = tilastollisesti merkitseviä malleja ei voitu muodostaa tai regressiokerroin on lähes nollan tasoinen

Oheisessa taulukossa on koottu yhteen useiden regressioyhtälöiden alustavia ha-
vaintoja. Monia muita rekrytointiongelmiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä ei
ole kontrolloitu, vaikka koulutuspaikkoihin ja työvoimapotentiaalin liikkuvuu-
teen liittyviä tekijöitä on pyritty ottamaan huomioon tarkasteluissa. Viivästetyissä
malleissa rekrytointiongelmien esiintyminen ulottuu myös keskimäärin melko
pitkälle ajalle. Logit-malleissa tekijät esiintyvät yhdessä toisten riippumattomien
muuttujien kanssa. Kuitenkin näyttää siltä, että työvoimapotentiaalilla on suh-
teellisen monipuolisesti (joko ongelmia lieventävää tai lisäävää) merkitystä rek-
rytointiongelmien kannalta. Lisäksi muut koulutukselliset tekijät ja alan
työllisyyden muutos ovat keskeisimmät havaitut tekijät rekrytointiongelmien
kannalta.

Vetovoima- ja liikkuvuustekijöiden vaikutus

On syytä ottaa huomioon, että havaittuihin riippuvuuksiin työvoimapotentiaalin
ja rekrytointiongelmien esiintymisen välillä vaikuttavat myös muut tekijät. Tätä
vaikutusta on otettu huomioon osittaiskorrelaatiotekniikan avulla. Kontrolloituja
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muuttujia ovat tässä "vetovoimatekijät" eli korkeakoulututkinnon suorittaneiden
osuus alueen 15–74-vuotiaasta väestöstä, alan koulutuksen tarjonta alueella sekä
kokonaistyöttömyysaste. Toinen kontrollimuuttujien ryhmä ovat "liikkuvuuste-
kijät" eli työttömien liikkuva potentiaali ja ulkopuolisten liikkuva potentiaali,
nämä molemmat on muodostettu rajanaapurialueiden TE-keskusten kyseiset po-
tentiaalit summaamalla.

Dikotomisten rekrytointiongelmamuuttujien ja työvoimapotentiaalin havaituissa
korrelaatioissa tapahtuu osittaiskorrelaatioissa vain kolme muutosta, joissa ei-
merkitsevät korrelaatiot muuttuvat merkitseviksi. Kaikki esiintyvät farmaseuttien
ja proviisorien työvoiman ulkopuolisten ja rekrytointiongelmien välisissä riippu-
vuuksissa. Tulkinnat jäävät melko epäselviksi, lähinnä kyse on heikosta täsmen-
nyksestä. Kuitenkin työttömien, mutta enemmän ulkopuolisten farmaseuttien ja
proviisorien liikkuvalla potentiaalilla saattaisi olla jotain merkitystä rekrytointi-
ongelmien kannalta.

Vuosien 2000–2001 viivästettyjen suhteellisten rekrytointiongelmien ja työvoi-
mapotentiaalin riippuvuuksissa tapahtuu muutoksia lääkärien ammattiryhmässä.
Erityisesti alueen vetovoimatekijöillä näyttää olevan jotain merkitystä lääkärien
rekrytointiongelmien ja työvoimapotentiaalin yhteyden kannalta. Opiskeluasteen
ja rekrytointiongelmien välinen merkitsevä korrelaatio alenee ei-merkitseväksi
korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus, alan koulutuksen tarjonta ja koko-
naistyöttömyysaste kontrolloitaessa. Alan koulutuksen tarjonta alueella näyttää
selittävän havaitun merkitsevän negatiivisen riippuvuuden lääkärien opiskeluas-
teen ja rekrytointiongelmien välillä, tosin selitys on luonteeltaan tekninen siltä
osin kuin opiskelijat ovat kirjoilla opiskelupaikkakunnallaan (alan opiskelijoita
esiintyy kuitenkin kaikkien TE-keskusten alueella). Muut osittaiskorrelaatiot
tuovat lähinnä täsmennyksiä alkuperäisiin havaittuihin riippuvuuksiin. Ulkopuo-
lella oloasteen ja rekrytointiongelmien välinen osittaiskorrelaatio on positiivisten
vetovoimatekijöiden vaikutus kontrolloitaessa merkitsevä ja alkuperäistä havait-
tua riippuvuutta selvästi korkeampi. Voisikin ajatella, että positiiviset vetovoi-
matekijät saattaisivat vaikuttaa myös työvoiman ulkopuolella olevan potentiaalin
sijoittumiseen. Kokonaistyöttömyysaste alueella voi olla yksi negatiivinen veto-
voimatekijä, jolla on yhteyttä lääkärien rekrytointiongelmiin. Liikkuvan työvoi-
mapotentiaalin vaikutuksen kontrollointi osoitti, että työvoiman ulkopuolisten
liikkuvalla potentiaalilla voisi olla jotain merkitystä lääkärien rekrytointiongel-
missa, sen sijaan työttömien liikkuva potentiaali ei näyttäisi vaikuttavan.
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4 Ammattiin tulevat, potentiaali ja sieltä poistuvat

Ammattiin tulevien ryhmänä tarkastellaan seuraavassa alan opiskelijoita ja sieltä
lähivuosina poistuvina 55–59- ja 60–64-vuotiaiden 5-vuotisikäryhmiä. Lisäksi
tarkastellaan alan työvoimapotentiaalia.

Oheisessa taulukossa on toiminnan mukainen asteluku kunkin tutkinnon mukai-
sesta 15–74-vuotiaasta väestöstä ja lisäksi verrattu rekrytointiongelmien esiinty-
mistä työvoimapotentiaaliin sekä opiskelijoiden määrää ikääntyneisiin työllisiin.

Taulukko 6. Työvoimatase lääkärien, lastentarhanopettajien sekä farmaseut-
tien ja proviisorien ammateissa vuonna 2000, koko maa (sulkeis-
sa alueellinen vaihteluväli) (Lähteet: kuten taulukko 4)

lääkärit lastentarhanopettajat farmaseutit ja
proviisorit

Työllisyysaste * 86,0 (83,9–91,5) 83,4 (76,8–86,1) 72,9 (66,6–82,0)
Opiskeluaste 2,58 (0,54–4,96) 2,93 (1,64–6,95) 1,85 (0,82–6,16)
Työttömyysaste 0,59 (0,11–1,12) 3,36 (1,48–7,65) 1,49 (0,30–3,75)
Työvoiman ulko-
puolella oloaste

2,13 (0–5,14) 5,36 (3,01–6,49) 2,48 (0–3,87)

Rekrytointiongelmat
/ tv. potentiaali, ind.
**

45,0 (0–420) 12,0 (0–95,7) 76,6 (0–888,9)

Opiskelijat / 55–59
v. työlliset, ind.

29,4 (5,6–59,5) 120 (52,3–366,7) 17,3 (6,9–87,2)

Opiskelijat / 60–64
v. työlliset, ind.

78,4 (24,0–200) 703 (279,3–3900) 41,7 (13,3–186,4)

*) Työllisyysaste/opiskeluaste/työttömyysaste/ulkopuolella oloaste on laskettu kunkin ryhmän osuutena
alan tutkinnon suorittaneesta 15–74-vuotiaasta väestöstä, eläkeläisiä ei ole laskettu ulkopuolella oleviin.
**) Indeksilukujen arvo 100 kuvaa sitä, että vertailtavat ilmiöt ovat yhtä suuret.

Lääkäreiden opiskelijamäärä on selvästi mitoitettu lähinnä 60–64-vuotiaiden
työssä olevien lääkäreiden määrää vastaavalla tavoin, vaikka alan opiskeluajat
ovat pitkiä. Opiskelijoiden määrä koko maan tasolla on vain 29 % 55–59-
vuotiaiden työllisten lääkärien määrästä.

Lastentarhanopettajien osalta työvoiman tarjontatilanne näyttää hyvin suotuisalta
lähivuosille. Lähinnä vain Uudellamaalla voi esiintyä työmarkkinoiden määräl-
listä tiukkuutta ilman esimerkiksi muuttoliikkeen vaikutusta.
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Kuvio 8 a ja b. Ikääntyneet työssä olevat lääkärit ja alan opiskelijat TE-
keskuksittain vuonna 2000, henkilöä

    a.         b.
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Kuvio 9 a ja b. Ikääntyneet työssä olevat lastentarhanopettajat ja alan opiskeli-
jat TE-keskuksittain vuonna 2000, henkilöä
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Kuvio 10. a ja b. Ikääntyneet työssä olevat farmaseutit ja proviisorit sekä alan
opiskelijat TE-keskuksittain vuonna 2000, henkilöä

a. b.
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Farmaseuttien työvoiman tarjontatilanne näyttää lähes maan kaikilla alueilla vai-
kealta. Vain Pohjois-Savossa opiskelijoiden määrä ylittää 60–64-vuotiaiden työl-
listen määrän, opiskelijoiden määrä suhteessa 55–59-vuotiaisiin työllisiin
farmaseutteihin ja proviisoreihin jää kaikilla alueilla pienemmäksi. Erityisen suu-
ri farmaseuttien ja proviisorien lähivuosien työvoimasta poistuma suhteessa
opiskelijoihin on Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Hämeessä. Myös Kaakkois-
Suomessa alan työmarkkinat ovat ilmeisesti jatkossakin kireät.

Vaikka esitetty tarkastelu on eräs lähtökohta työmarkkinoiden tiukkuudelle, vai-
kuttavat siihen muutkin tekijät. Työmarkkinat ovat jatkuvasti dynaamiset, esi-
merkiksi kaikkea eläkepoistumaa ei korvata uusilla rekrytoinneilla, työpaikkoja
syntyy ja häviää ja etenkin työntekijöiden vaihtuvuus on merkittävä rekrytointi-
paineen aiheuttaja. On kuitenkin viitteitä siitä, että jo yhden vuoden rekrytointi-
ongelmien tarkastelu indikoisi tarkasteltujen kolmen ryhmän työmarkkinoiden
tiukkuutta. Rekrytointiongelmien ja tarjontatekijöiden tarkastelun yhdistäminen
täydentää pelkästä rekrytointiongelmien monitoroinnista saatavaa kuvaa kunkin
ryhmän työmarkkinoista.



27

5 Vertailu raportoituihin rekrytointiongelmien syihin

Edellä suoritettujen makroanalyysien perusteella voitaisiin päätellä, että tavan-
omaisimmat tarjontapuolen laadullisiin ominaisuuksiin, kuten työkokemukseen
ja ammattitaitoon liittyvät tekijät (tai kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus)
voisivat olla tarkastelluista ammateista rekrytointiongelmien syynä yleisimpiä
lähinnä lastentarhanopettajilla. Sen sijaan farmaseuttien ja proviisorien rekry-
tointiongelmien tärkeä syy näyttäisi olevan alan työmarkkinoiden tiukkuus, toisin
sanoen suuri kysyntä tarjontaan nähden. Lääkärien työmarkkinat ovat näiden
kahden ryhmän välissä.

Alustavan analyysin osuvuutta voidaan testata tarkastelemalla työvoimatoimis-
tojen raportoimia rekrytointiongelmien syitä. Ne on koottu Tuomaalan (2000 a, b
ja c) raporteista.

Taulukko 7. Työvoimatoimistojen raportoimien rekrytointiongelmien syyryh-
mät lääkärien, lastentarhanopettajien sekä farmaseuttien ja pro-
viisorien ammateissa vuonna 2000 (laskettu Tuomaala 2000 a, b
ja c pohjalta)13

Lääkärit14 Lastentarhan-
opettajat

Farmaseutit ja
proviisorit

Tarjontatekijät:
   - koulutuksen ja työkokemuksen
     puute
   - kielitaitovaatimukset
   - työpaikkakohtaisen erityis-
     osaamisen puute

80 % 100 % 66 %

Kysyntätekijät:
   - työmatka / työpaikan sijainti
   - työn tilapäisyys

12 % 0 % 11 %

Ei työnhakijoita 8 % 0 % 23 %
N 89 53 117

Päätelmä osuu oikeaan, joskin kaikissa tarkastelluissa ammattiryhmissä kvalifi-
kaatiotekijöiden osuus on yllättävän suuri kaikista koontiraporteissa ilmaistuista
keskeisistä rekrytointiongelmien syistä laskettuna. Niistä puuttuvat lähinnä yk-
sittäisiä työpaikkoja koskevat havainnot.

                                             
13 Kaikkiaan työhallinnon rekrytointiongelmien seurantajärjestelmässä voidaan raportoida 16 erilaista
syytä rekrytointiongelmille. Ne on ryhmitelty työnhakijoiden ominaisuuksiin liittyviin syihin, työpaikan
ominaisuuksiin liittyviin syihin, työmarkkinoiden toimivuuteen liittyviin syihin sekä työvoimapulaan
(Hämäläinen 2002b, 3).
14 16:sta erikoislääkärin rekrytointiongelmapaikasta puuttuu syytieto.
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Kun rekrytointiongelmien raportoinnille on tyypillistä, että ilmaistaan useita
kvalifikaatiotekijöitä työpaikkaa kohden, vähättelee tämä tarkastelutapa työvoi-
man tarjonnan niukkuuteen perustuvia rekrytointiongelmia. Silti niiden osuus
farmaseuttien ja proviisorien rekrytointiongelmista oli 23 % vuonna 2000. Jos
laskettaisiin ei hakijoita -ryhmän osuus kaikista ongelmapaikoista, joiden rekry-
tointiongelman syy tunnetaan, edustaisi se lääkäreillä 10 %:n sekä farmaseuteilla
ja proviisoreilla 32 %:n osuutta.

Ei hakijoita -syy raportoitiin toukokuussa 2000 32 %:ssa 28:sta lääkärien ongel-
mapaikasta eli ilmeisesti yhdeksään lääkärin paikkaan ei ollut hakijoita. Hakijoi-
den puute oli keskeisin syy farmaseuttien rekrytointiongelmiin tammikuussa
2000, jolloin 14 paikkaan (70 %) ei löytynyt hakijoita. Syyskuussa 15 farmaseu-
tin (36 %) ja 9 proviisorin (64 %) paikkaan ei löytynyt hakijoita. Nämä ovat jo
varsinaisia määrällisen työvoimapulan indikaatioita, vaikka absoluuttiset luku-
määrät ovatkin pieniä. Kuitenkin yksittäiselle apteekkiliikkeelle farmaseutin tai
proviisorin tai vaikkapa pienelle terveyskeskukselle lääkärin tai erikoislääkärin
tulokseton haku on vakava häiriö.
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6 Suoritetut tutkinnot, työllistyminen ja opiskelu-
maakunnassa pysyminen

Suoritettujen tutkintojen jälkeistä työllistymistä on tarkasteltu niin, että 1997–
31.7.2000 tutkinnon suorittaneiden työmarkkina-asemaa on tarkasteltu vuoden
2000 viimeisellä viikolla. Näin havaintoja kertyy runsaammin kuin vain yhden
vuoden ajalta.

On oletettavaa, että rekrytointivaikeuksista kärsivissä ammateissa työllisten
osuus alan tutkinnon suorittaneista on suuri ja vastaavasti työttömien osuus pieni.
Voidaan myös olettaa, että muuten työmarkkinoiden ulkopuolella olevien osuus
on pieni.

Taulukko 8. Tutkinnon 1997–31.7.2000 suorittaneiden toiminta vuoden 2000
lopussa (Lähde: Tilastokeskus/ Sijoittumistilasto)15

Tutkinto Suoritta-
neita
1997-

31.7.2000

Työllisiä,
%

Työttömiä,
%

Päätoimi-
sia opis-
kelijoita,

%

Työn
ohessa

opiskele-
via (sis.

työllisiin)

Muut

KK (al), lasten-
tarhanopettaja

1361 78,4 3,7 13,3 19,8 4,6

Lastentarhan-
opettaja

60 83,3 5,0 1,7 10,0 10,0

Erityislasten-
tarhanopettaja

156 97,4 1,3 0,6 26,9 0,6

Farmaseutti 873 86,0 0,9 11,1 29,4 1,9
Proviisori 329 93,0 1,8 2,1 26,1 3,0
Farmasian lisen-
siaatti

16 87,5 0,0 12,5 43,8 0,0

Farmasian tohtori 25 96,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Lääketieteen
lisensiaatti

1595 89,3 0,1 6,5 43,0 4,1

Erikoislääkäri 1764 96,4 0,1 2,7 29,0 0,7
Lääketieteen toh-
tori

693 91,5 0,0 3,6 30,9 4,9

Korkeakoulutut-
kinnot yhteensä

53 446 87,3 3,3 5,3 21,8 4,0

Kun kaikista korkeakoulututkinnon noin edellisen 3,5 vuoden aikana suoritta-
neista 87,3 % on työllisiä vuoden 2000 lopussa, esiintyy tutkittavista ryhmistä
vain lääkäreillä kaikissa tutkinnoissa tätä korkeampia työllisten osuuksia. Äsket-
                                             
15 Tutkintojen välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä on testattu t-testillä. Alle 30 suorituksen tutkin-
not on poistettu tarkastelusta. Erot ovat tilastollisesti merkitseviä vähintään 95 %:n merkitsevyystasolla.
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täin valmistuneilla lääkäreillä ja erikoislääkäreillä työttömiä on vain 0,1 % tut-
kinnon suorittaneista. Myös farmaseuttien ja proviisorien tutkinnoista valmistu-
neilla työttömyys on harvinaista. Farmaseutit ja farmasian lisensiaatit ovat
työllisenä kaikkia korkeakoulututkintojen suorittaneita vastaavasti, sen sijaan
proviisorit ja farmasian tohtorit selvästi yleisemmin. Ainoastaan lastentarhan-
opettajat ovat työllisenä selvästi korkeakoulututkintojen suorittaneiden keskita-
soa vähemmän, mutta erityislastentarhanopettajista peräti 97,4 % on työssä.
Lastentarhanopettajilla työttömiä on eniten tarkastelluista ryhmistä. Äskettäin
valmistuneiden lastentarhanopettajien suhteellisen alhainen työllisyysosuus ei
kuitenkaan selity työttömyyden yleisyydellä, vaan päätoimisella opiskelulla tut-
kinnon suorittamisen jälkeen, peräti 13,3 % näyttää edelleen opiskelevan. Muut -
ryhmä on myös suhteellisen suuri lastentarhanopettajilla. Työn ohessa opiskele-
via on suhteessa eniten lääkäreissä, esimerkiksi tuoreista lääketieteen lisensiaa-
teista 43 % opiskelee, mikä on kaksinkertainen osuus kaikkiin korkeakoulu-
tutkinnon 1997–31.7.2000 suorittaneisiin nähden.

Opiskelualueella pysymistä on 1997–31.7.2000 tutkinnon suorittaneiden osalta
tarkasteltu alustavasti vertailemalla eri yliopistoissa tutkinnon suorittaneiden
asumista suoritusmaakunnassa vuoden 2000 lopussa. Kaikista korkeakoulutut-
kinnon suorittaneista 57,5 % asui tutkinnon suoritusmaakunnassa (tosin Helsin-
gin yliopistosta valmistuneista 80,2 %). Kun tarkasteltavissa ammattiryhmissä
esiintyy rekrytointivaikeuksia, niin voitaisiin olettaa niistä kärsivissä suoritus-
maakunnissa pysyvyyden olevan muita yliopistojen sijaintimaakuntia suurempaa.
Toisaalta tutkimuskohteet ovat erikoisammattiryhmiä, joiden työmarkkinat ovat
usein valtakunnallisia ja kansainvälisiäkin. Tässä tarkastellaan kuitenkin Suo-
messa asuvia tutkinnon suorittaneita. Tarkastelussa on luokitusongelma Helsin-
gin yliopistosta valmistuneiden osalta suhteutettaessa tietoja rekrytointi-
ongelmien esiintymiseen, joka on taas TE-keskustasoinen tieto. Rekrytointion-
gelmatieto sisältää siten myös Itä-Uudenmaan maakunnan, joten siellä suhteelli-
sen "lähellä" opiskelupaikkaa esiintyvät rekrytointiongelmat voivat lievästi
alentaa suoritusmaakunnassa asumisen osuutta.

Lastentarhanopettajien koulutuspaikkakuntien (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä,
Oulu, Tampere ja Turku) alueilla rekrytointiongelmia esiintyy ainoastaan Uu-
dellamaalla. Ne edustavat 64 % kaikista lastentarhanopettajien rekrytointiongel-
mista. Helsingin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen kandidaatin alemman
tutkinnon suorittaneista lastentarhanopettajista 77,9 % asuu vuoden 2000 lopussa
maakunnassa. Muiden kuuden tämän alan koulutusta antavan yliopiston osalta
vastaava suoritusmaakunnassa asuminen vaihtelee Åbo Akademin 5,1 %:n (suo-
menkielisistä alhaisin osuus on Joensuun yliopiston 16 %) ja Oulun yliopiston
58,9 %:n välillä. Alueella pysyvyys näyttäisi olevan yhteydessä työmarkkinoiden
toimintaan, josta rekrytointiongelmien esiintyminen on yksi indikaatio.

Farmaseuttien koulutuspaikkakuntien alueilla (Helsinki, Kuopio, Turku) rekry-
tointiongelmia esiintyy Uudellamaalla muutamia paikkoja ja runsaammin Varsi-
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nais-Suomessa. Ne edustavat yhteensä kuitenkin vain 16 % farmaseuttien (pro-
viisorit eivät ole tässä mukana kummassakaan tarkastelussa) rekrytointiongel-
mista. Varsinais-Suomen koulutusta antava yksikkö on Åbo Akademi, joten
sieltä valmistuneiden alueella pysymisen vertailu muihin ei ole kaikilta osin
mielekästä. Kuitenkin 45,9 % Åbo Akademista valmistuneista pysyy Varsinais-
Suomessa, kun Kuopion yliopistosta farmaseutiksi valmistuneiden pysyvyys on
21,7 % ja Helsingin yliopistosta valmistuneiden 75,9 %. Pääosa farmaseuttien
rekrytointiongelmista esiintyy alueilla, joilla ei anneta alan koulutusta. Pohjois-
Savossa pysyvyys farmasian alan tutkinnon jälkeen tuskin voi paljon laskea, jo-
ten pienenä joustotekijänä on lähinnä ruotsinkielisestä koulutuksesta valmistu-
neiden muuttohalukkuus, mutta erityisesti koulutusmäärien mitoitusta olisi
perusteita tarkastella uudelleen.

Lääkärien koulutuspaikkakuntien (Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku)
alueilla rekrytointiongelmia esiintyy Uudellamaalla runsaasti, melko paljon myös
Pirkanmaalla, vähän Varsinais-Suomessa ja yksittäisiä ongelmapaikkoja Pohjois-
Savossa. Nämä edustavat 40 % kaikista lääkärien rekrytointiongelmista. Helsin-
gin yliopistosta valmistuneiden lääketieteen lisensiaattien maakunnassa pysyvyys
on 80,6 %. Myös erikoislääkärien ja lääketieteen tohtorien Uudellamaalla pysy-
vyys on näistä ryhmistä korkeinta. Tampereelta valmistuneiden erikoislääkärien
Pirkanmaalla pysyvyys on vain 53,6 %, vaikka (lääkärien ja erikoislääkärien)
rekrytointiongelmia esiintyi vuonna 2000 runsaasti. Pohjois-Pohjanmaalla rek-
rytointiongelmia ei ole raportoitu ja pysyvyys on korkeampi, 62,9 %. Lievem-
mistä rekrytointiongelmista kärsivässä Varsinais-Suomessa pysyvyys oli
korkeampi, 71,8 %. Ongelmia näyttää esiintyvän melko yleisesti alueilla, joilla ei
anneta lääketieteellistä koulutusta.
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset

Käytetty rekrytointiongelmien seurantaan perustuva ammattikohtainen aineisto
on ainutlaatuisuudestaan huolimatta ongelmallinen siksi, että vuositasolla on
käytettävissä vain kolme havaintoa: tammi-, touko- ja syyskuun toiminnan katta-
vat tiedot. Tämä todennäköisesti hävittää etenkin vähäistä tai ajoittaista rekry-
tointiongelmia koskevaa tietoa. Analyyseissa ongelmalliseksi osoittautui
lastentarhanopettajien vain neljän TE-keskuksen alueella raportoitujen rekrytoin-
tiongelmien käsitteleminen. Toinen rekrytointiongelmatietoihin liitettävä varaus
koskee julkisen työnvälityksen markkinaosuutta. Julkisen työnvälityksen mark-
kinaosuus oli toimipaikan ulkoisessa työvoiman hankinnassa vuonna 2000 44 %
ja toimipaikan ulkoisessa hakuprosessissa 65 % (Tuomaala 2001a, 8, 28). Kui-
tenkin rekrytointiongelmista kärsivät toimipaikat käyttävät muita todennäköi-
semmin työvoimatoimistoa (Rantala 1999) (ja kuten edellä osoitettiin,
työvoimatoimiston markkinaosuuden ja rekrytointiongelmien välillä on negatii-
vinen korrelaatio). On kuitenkin ilmeistä, että taloudessa esiintyy työvoimatoi-
mistojen raportoimaa enemmän rekrytointiongelmia.

Työpaikkojen täyttymisen tarkastelussa tutkittavien ammattien rekrytointiongel-
mat näkyvät ammattiryhmien 2-numerotasolla vain apteekkialan työssä, jonka
työmarkkinat vaikuttavat melko kireiltä.

Rekrytointiongelmia esiintyy eri TE-keskusten alueilla suhteessa ammattiryhmän
työpaikkamäärään eniten farmaseuttien ja proviisorien ammateissa, sitten lääkä-
rien ammateissa lastentarhanopettajien rekrytointiongelmien keskittyessä neljän
TE-keskuksen alueelle vuonna 2000.

Koulutetun työvoiman tarjontapotentiaalina on käsitelty lähivuosina alalle tulevia
(alan opiskelijat) sekä alan tutkinnon suorittaneista työvoiman ulkopuolisia työ-
ikäisiä ja työttömiä. Tällainen työvoiman tarjontapotentiaali on absoluuttisesti
suurin lastentarhanopettajilla, joilla muut ja työttömät -ryhmiin painottuminen
myös voi helpottaa rekrytointia. Lääkäreillä työvoimapotentiaalina on lähinnä
muut-ryhmä, vaikka sekin on määrällisesti melko niukka. Farmaseuttien ja pro-
viisorien työvoimapotentiaali on määrällisesti vähäinen.

Alueellisesti suurin suhteellinen (suhteessa ammatin työpaikkoihin) lääkärien
työvoimapotentiaali löytyy Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Lapin ja Pohjois-
Pohjanmaan alueilta. Niukimmat lääkärireservit olivat vuoden 2000 tilanteessa
Etelä-Pohjanmaalla, Kaakkois-Suomessa, Hämeessä sekä Satakunnassa.

Lastentarhanopettajien suurimmat potentiaalit löytyvät Keski-Suomen, Satakun-
nan, Etelä-Savon ja Pohjanmaan alueilta, niukimmat potentiaalit ovat työpaik-
koihin nähden Uudellamaalla, Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-
Savossa.
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Farmaseuttien ja proviisorien ammateissa enimmät potentiaalit sijaitsevat Poh-
jois-Savossa, Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Hämeessä, niukimmat puoles-
taan Satakunnassa, Kainuussa, Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Alueellisessa rekrytointiongelmien ja työvoimapotentiaalin ryhmittelyssä Lappi
muodostaa lastentarhanopettajilla sekä farmaseuteilla ja proviisoreilla oman
ryhmänsä ja myös lääkäreillä yhdessä Pohjanmaan kanssa. Yhteistä Lapille on
kaikissa ryhmittelyissä se, että rekrytointiongelmia esiintyy suhteellisesti paljon
ja työvoimapotentiaali on melko rajallinen.

Työvoimapotentiaalin ja rekrytointiongelmien välisten riippuvuuksien mallin-
nukset osoittavat, että lääkäreillä rekrytointiongelmiin vaikuttaa jossain määrin
koko työvoimapotentiaali, mutta selkeimmin opiskelijat ja työvoiman ulkopuoli-
set työikäiset. Opiskelijoilla on merkitystä rekrytointiongelmiin erityisesti opis-
kelualueen kannalta. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, ettei työvoima-
potentiaali pysty kovinkaan hyvin vastaamaan kysyntäongelmiin, mutta sillä on
kuitenkin jotain merkitystä. Tulos tulee ymmärrettäväksi siinä, että lääkärien
työvoimapotentiaali on määrällisesti melko niukka ja painottuu ulkopuolisten
ryhmään, joka ei ole välttämättä nopeasti työhön käytettävissä. Positiivisilla ve-
tovoimatekijöillä näyttää myös olevan jotain merkitystä lääkärien rekrytointion-
gelmien kannalta, mutta itse liikkuvan työvoimapotentiaalin merkitys jäi
vähäiseksi. Myös varsinaista työvoimapulaa esiintyy. Rekrytointiongelmien in-
deksiluku suhteessa työvoimapotentiaaliin on 45 eli melko korkea.

Lastentarhanopettajien työvoimapotentiaali on määrällisesti melko suuri ja ilmei-
sesti myös nopeasti työhön saatavissa. Mallinnusten tulokset jäivät kuitenkin
osittain epäselviksi ilmeisesti rekrytointiongelmien vähäisen alueellisen esiinty-
misen takia. Kuitenkin työvoimapotentiaalilla ja etenkin työttömillä näyttää ole-
van merkitystä rekrytointiongelmien lieventämisessä. Rekrytointiongelmien
indeksiluku suhteessa työvoimapotentiaaliin on 12, mikä on kohtuullinen.

Farmaseuttien ja proviisorien osalta työttömät, opiskelijat ja ulkopuoliset vaikut-
tavat rekrytointiongelmiin. Opiskelijoilla ja työvoiman ulkopuolisilla näyttäisi
olevan jotain merkitystä alan koulutusalueiden rekrytointiongelmissa. Työvoi-
mapotentiaali on ammateissa kuitenkin hyvin niukka ja työvoimapulaa esiintyy
yleisesti. Nykyinen työvoimapotentiaali ei ole kuin osaratkaisu rekrytointiongel-
miin, vaikka liikkuva työvoimapotentiaali voisikin osin vaikuttaa tilanteeseen.
Rekrytointiongelmien indeksiluku suhteessa työvoimapotentiaaliin on 77, mikä
on äärimmäisen korkea.

Opiskelijamäärien mitoitus suhteessa työmarkkinoilta lähivuosina poistumisiässä
oleviin 55–59- ja toisaalta 60–64-vuotiaisiin on lääkäreillä tehty lähinnä van-
himman ikäryhmän määrän mukaisesti, vaikka opiskeluajat ovat pitkiä. Opiske-
lijamäärien perusteella ja oletuksella, että koko poistuma korvattaisiin
(oletuksella ei oteta mitään kantaa siihen, korvataanko esim. julkisesta tervey-
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denhuollosta eläkkeelle lähtevä samaan tai muuhun julkiseen työpaikkaan tai
esimerkiksi yksityiselle sektorille), lääkäriksi opiskelevien määrä ei riitä monilla
alueilla kattamaan edes 60–64-vuotiaiden työssä olevien lääkärien määrää, eikä
yllä millään alueella 55–59-vuotiaiden työssä olevien lääkärien määrän tasolle.

Lastentarhanopettajiksi opiskelevien määrä ylittää kaikilla alueilla selvästi 60–
64-vuotiaiden työssä olevien määrät ja lähes kaikilla alueilla myös 55–59-
vuotiaiden työssä olevien lastentarhanopettajien määrät. Määrällisiä kapeikkoja
on nykyisellä rakenteella odotettavissa lähinnä Uudellamaalla. Kokonaisuutena
työvoiman tarjontatilanne näyttää lastentarhanopettajilla suotuisalta työvoiman
saatavuuden näkökulmasta.

Farmaseuttien ja proviisorien opiskelijamäärät eivät yllä muutamaa aluetta lu-
kuun ottamatta edes 60–64-vuotaiden työllisten määrän tasolle. Ainoastaan Poh-
jois-Savossa on parikymmentä opiskelijaa enemmän kuin alueella 60–64-
vuotiaita työssä olevia farmaseutteja ja proviisoreja. Suhteessa 55–59-vuotiaisiin
työllisiin opiskelijaluvut jäävät selvästi jälkeen kaikilla alueilla. Lähivuosien työ-
voiman tarjontatilanne näyttää kärjistyvän edelleen ja koulutusmäärien mitoituk-
sen kriittinen tarkastelu näyttää perustellulta.

Muutaman edellisen vuoden aikana tutkinnon suorittaneista korkein työllisten
osuus on lääkäreillä, joilla ei myöskään näytä esiintyvän mainittavaa alkutyöttö-
myyttä. Työttömyys on vähäistä myös farmaseuteilla ja proviisoreilla. Lastentar-
hanopettajista työttömiä on eniten tarkastelluista ryhmistä, mikä ei kuitenkaan
selitä suhteellisen alhaisia lastentarhanopettajan tutkintoja suorittaneiden työlli-
syysosuuksia, vaan sen selittää korkea opintoja jatkavien osuus. Vastaavanlainen
ilmiö näkyy myös farmaseutin tutkinnon suorittaneilla, sen sijaan lääkäreillä tut-
kinnon jälkeinen opiskelu tapahtuu etupäässä työn ohessa.

Tutkinnon suorittaneiden alueellinen liikkuvuus voi olla ratkaisu joissain lähinnä
yksittäisissä rekrytointiongelmatapauksissa tai joillain alueilla. Tutkittujen am-
mattiryhmien työvoiman saatavuusongelmia liikkuvuus ei kuitenkaan kokonai-
suutena riitä ratkaisemaan.

Väestön ikärakenteen muuttuessa on terveyspalveluilla ja lääkehuollolla paljon
kysyntää. Vuoden 2000 tilanteessa suoritetut analyysit viittaavat siihen, että jos-
sain määrin lääkärien ja selvästi farmaseuttien sekä proviisorien ammateissa työ-
voimapotentiaalit ovat niukat, eivätkä täysin vastaa kysyntäongelmiin
kvalifikaatioiden puolesta tai alueellisesti. Lääkäreiden ammateissa on odotetta-
vissa rekrytointiongelmia jatkossakin ja erityisesti näin näyttää olevan tilanne
farmaseuttien ja proviisorien osalta. Lastentarhanopettajien määrällinen riittävyys
on hyvä ja ongelmia voi esiintyä jatkossakin todennäköisesti varsin rajoitetutusti.
Rekrytointiongelmiin ei voida kuitenkaan edes korkean koulutuksen hankkineilla
erikoisammattiryhmillä vastata pelkällä määrällisellä tarjonnan mitoituksella,
vaan erityistaitojen ja lisäpätevyyden hankinta sekä alueellinen liikkuvuus ovat
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tärkeitä seikkoja. Mittavien koulutusinvestointien jälkeenkin on olemassa jonkin
verran työvoimareservejä, jotka eivät ole työmarkkinoilla. Näiden ulkopuolisten
sekä työttömien työnhakijoiden työhön saanti rekrytointiongelmista kärsivissä
ammateissa on välittömästi paras ratkaisu. Ikääntyneiden työssä pysymiselle ja
jopa eläkeikäisten jonkinasteiselle työhön osallistumiselle voi muodostua lisää
kysyntää.
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Liitteet

Liitetaulukko 1. Koulutusalue ja rekrytointiongelmien esiintyminen vuonna 2000,
TE-keskusten määrä16

lääkärit, ei
esiinny

lääkärit,
esiintyy

lastentarhan-
opettajat, ei
esiinny

lastentarhan-
opettajat,
esiintyy

farmaseutit ja
proviisorit, ei
esiinny

farmaseutit ja
proviisorit,
esiintyy

esiin-
tyy/yh-
teensä

Ei alan
koulutusta

3 7 6 3 1 11 21/31

On alan
koulutusta

1 4 5 1 1 2 7/14

Yhteensä 4 11 11 4 2 13 28/45

Liitetaulukko 2. Vuositasolle estimoitu rekrytointiongelmien määrä lääkärien,
lastentarhanopettajien ja farmaseuttien sekä proviisorien am-
mateissa vuonna 2000 alueittain, työpaikkaa

Alue/ammatti lääkärit lastentarhanopettajat farmaseutit ja
proviisorit

Uusimaa 88 136 8
Varsinais-Suomi 24 0 84
Satakunta 0 0 40
Pirkanmaa 48 0 24
Häme 48 24 28
Kaakkois-Suomi 16 0 116
Etelä-Savo 20 0 4
Pohjois-Savo 8 0 0
Pohjois-Karjala 0 0 8
Keski-Suomi 16 0 0
Etelä-Pohjanmaa 0 0 16
Pohjanmaa 84 8 12
Pohjois-Pohjanmaa 0 0 24
Kainuu 8 0 16
Lappi 60 44 88
Koko maa 420 212 468

                                             
16 Ammattikohtaiset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä, vaikka kaikissa kolmessa ammatissa rekry-
tointiongelmia esiintyy muilla kuin alan koulutusta antavilla alueilla kahdessa kolmasosassa tapauksista ja
koulutusta antavilla alueilla puolessa tapauksista.
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Liitetaulukko 3. Logit-mallien tuloksia

Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4
Y=lääkärien rekrytoin-
tiongelmien esiintyminen
p=**
riippumattomat muuttu-
jat ja regressiokertoimet:

Y=lääkärien rekrytoin-
tiongelmien esiintyminen
p=*
riippumattomat muuttu-
jat ja regressiokertoimet:

Y=lääkärien rekrytoin-
tiongelmien esiintyminen
p=*
riippumattomat muuttu-
jat ja regressiokertoimet:

Y=farmaseuttien ja
proviisorien rekrytointi-
ongelmien esiintyminen
yli 6,95 %
p=*
riippumattomat muuttu-
jat ja regressiokertoimet:

Korkeakoulututkinnon
suorittaneita, %
-0,44

Korkeakoulututkinnon
suorittaneita, %
-0,22

Ulkopuoliset lääkärit, %
2,96

Ulkopuoliset farmaseutit
ja proviisorit, %
-0,55

Ulkopuoliset lääkärit, %
2,61

Ulkopuoliset lääkärit, %
2,94

Alan koulutuksen tar-
jonta alueella
-2,47

Farmasiaopiskeluaste, %
-1,54

Lääkäriopiskelijat, %
0,14

Lääkäriopiskelijat, %
0,19

Lääkäriopiskelijat, %
0,34

Alan koulutuksen tar-
jonta alueella
4,85

Alan koulutuksen tar-
jonta alueella
-1,52

Alan koulutuksen tar-
jonta alueella
-1,79

Lääkärien työllisyys, %
-0,12

Korkeakoulututkinnon
suorittaneita, %
-2,24

Ulkopuolisten lääkärien
liikkuva potentiaali
0,02

työvoimapulan esiinty-
minen, %
0,10

Koulutusasteindeksi
0,10

Koulutusasteindeksi
0,01

työvoimatoimiston
markkinaosuus ulkoi-
sesta hakuprosessista, %
0,07

Alueen Kokonaistyöttö-
myysaste
-0,17

Malli 5 Malli 6 Malli 7
Y=farmaseuttien ja
proviisorien rekrytointi-
ongelmien esiintyminen
yli 6,95 %
p=*
riippumattomat muuttu-
jat ja regressiokertoimet:

Y=lastentarhanopetta-
jien rekrytointiongel-
mien esiintyminen
p=**
riippumattomat muuttu-
jat ja regressiokertoimet:

Y=lastentarhanopetta-
jien rekrytointiongel-
mien esiintyminen
p=*
riippumattomat muuttu-
jat ja regressiokertoimet:

Ulkopuoliset farmaseutit
ja proviisorit, %
-2,03

Alan työttömyysaste, %
-0,73

Alan työttömyysaste, %
-0,92

Farmasian työllisyysaste,
%
0,03

Alan työllisyysaste, %
0,25

Alan työllisyysaste, %
0,23

Alan koulutuksen tar-
jonta alueella
1,25

Alan opiskeluaste, %
0,28

Alan opiskeluaste, %
0,43

Farmasian työttömyys-
aste, %
-0,72

Alan työllisyyden muu-
tos, %
-0,41

Alan työllisyyden muu-
tos, %
-0,35

Alan työllisyyden muu-
tos, %
-0,88

Alan työvoiman ulko-
puoliset, %
0,43

*=malli on merkitsevä 10 %:n riskitasolla, **=malli on merkitsevä 5 %:n riskitasolla.
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