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Tärkeintä on kuitenkin se vuorovaikutus, jota niin ra-
porttia kootessamme kuin myös raportin jälkeen tu-
lemme käymään eri asiantuntijoiden kesken. Halu-
ammekin kiittää kaikkia keskusteluihin, työpajoihin ja 
haastatteluihin osallistuneita koulutuksen asiantun-
tijoita ja kehittäjiä, joilta olemme saaneet arvokkaita 
näkemyksiä ja myös kysymyksiä työvoimakoulutuk-
sen kehittämiseksi.

Raportin lukujen 1 ja 3 kirjoitustyöstä ovat vastanneet 
Pirkanmaan ELY-keskuksesta Riikka Joutsensaari ja 
Pirja Volanen. Tuula Mäkinen on kerännyt tilastoai-
neistoa. Urpo Salkoaho on kommentoinut kirjoitustyö-
tä.

Raportin kokonaisuudesta ja lukujen 2, 4 ja 5 kirjoi-
tustyöstä tilastoineen ja taulukkoineen ovat vastan-
neet Ramboll Management Consulting Oy:sta Heikki 
Rannikko, Henri Lahtinen, Teemu Korhonen ja Janne 
Jalava. Raportin taitosta on vastannut Antti Timonen 
Ramboll Finland Oy:sta

Kirjoitustiimi toivoo hyviä lukuhetkiä raportin parissa!

Riikka Joutsensaari
Yksikönpäällikkö

1. Johdanto
Pirkanmaa elää vahvaa kasvun aikaa. Pitkään jatku-
nut taantuma taittui vihdoin vuonna 2017 reippaaseen 
kasvuun, joka heijastui erinomaisena työllisyyskehi-
tyksenä ja uusina työpaikkoina. Pirkanmaalla työttö-
myyden alenema on tällä hetkellä valtakunnallista en-
nätystasoa. 

Kasvun kääntöpuolena työvoiman ylitarjonnasta ol-
laan nopeasti siirtymässä osaavan työvoiman saa-
tavuuden haasteisiin ja jopa laajenevaan työvoi-
mapulaan joillakin aloilla. Työ- ja elinkeinohallinnon 
työmarkkinoiden ”kuumemittari”, Ammattibarometri, 
kertoo koruttomasti pula-ammattien laajenemista ke-
väällä 2018. Työmarkkinatilanteen muutos haastaa 
meidät jälleen miettimään, miten muuttuvassa tilan-
teessa pystymme parhaiten palvelemaan asiakkai-
tamme ja elinkeinoelämää.

Työvoimakoulutus on tutkitusti työ- ja elinkeinohallin-
non vaikuttavin väline, jolla on myös kestävää positii-
vista vaikutusta pitkään koulutuksen jälkeen. Koulutus 
on investointi, joka kannattaa ja antaa hyviä tuloksia. 

Koulutusta ovat kuitenkin kohdanneet monet muutok-
set. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin 
toteutuksen ensitahdit ovat käynnissä. Uudistus antaa 
varmasti parhaimmillaan mahdollisuuksia entistäkin 
ketterämmän ja yksilöllisemmän koulutuksen toteu-
tukseen. Toisaalta reformin toimeenpano resurssileik-
kauksineen on vaativa harjoitus kaikille koulutuksen 
kentän toimijoille. Järjestelmän reivaukseen koke-
musten myötä täytyy myös olla viisas mahdollisuus.

Tähän raporttiin olemme koonneet seuranta- ja en-
nakointitietoa työelämän, toimialojen ja osaamisvaa-
timusten muutoksesta koulutuksen tulevaisuustyötä 
varten. Toivomme, että lukijat saavat raportista ainek-
sia pohdiskeluun siitä, millaista työvoimakoulutusta 
tarvitsemme tulevaisuudessa. Toivomme myös, että 
aineisto auttaa koulutuksen suunnittelun toimintaym-
päristön jäsentämisessä. 
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2.  Katsaus Pirkanmaan 
 talouteen ja työllisyyteen
KUTEN EDELLÄ TODETAAN, ON SUOMEN TALOUS, JA PIRKANMAA SIINÄ MUKANA, YLTÄNYT MELKO MUKAVAAN VIREESEEN 

VUOSIEN 2017 JA 2018 AIKANA. YHTENEVÄSTI PIRKANMAALLA HAVAITUN POSITIIVISEN KEHITYKSEN KANSSA KANSAN-

TALOUDEN TASOLLA ENNUSTETAAN POSITIIVISTA KEHITYSTÄ: PÖRSSIYRITYSTEN ENNAKOIDAAN TULEVAN JAKAMAAN 

ENNÄTYSSUURET OSINGOT VUODEN 2017 TULOKSESTA JA ARVELLAAN, ETTÄ SIPILÄN HALLITUS TULISI SAAVUTTAMAAN 

AIKAISEMMIN KOVALTA TUNTUNEEN TYÖLLISYYSTAVOITTEEN.  SEURAAVASSA TARKASTELLAAN LÄHEMMIN VALITTUJEN 

TALOUTTA JA TYÖMARKKINOITA KUVAAVIEN AIKASARJOJEN VALOSSA, KUINKA TALOUS ON KEHITTYNYT SUOMESSA JA 

PIRKANMAALLA. ENSIN ANALYSOIDAAN BRUTTOKANSANTUOTTEEN JA VÄESTÖN KEHITYSTÄ, SITTEN TYÖLLISTEN MÄÄ-

RÄN MUUTOSTA, ELINKEINOELÄMÄN NÄKYMIÄ JA TYÖTTÖMYYTTÄ. LUVUN LOPUKSI LUODAAN KATSAUS TYÖELÄMÄN 

MAHDOLLISIIN MUUTOKSIIN JA AJANKOHTAISIIN TEEMOIHIN TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA. TEEMOJEN KÄSITTELY POHJAU-

TUU 26.3.2018 JÄRJESTETYSSÄ KEHITTÄMISTYÖPAJASSA KÄYTYIHIN KESKUSTELUIHIN. 

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000

38000

40000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

KOKO MAA
Pirkanmaa

2.1  Pirkanmaan talouskehitys suhteessa maan keskiarvoon 

Bruttokansantuote (BKT) on yleisesti käytetty mittari 
taloudellisen aktiviteetin seuraamiseen, joka saadaan 
kansantalouden tilinpidon perusteella. Aikasarja, jo-
ka kuvaa bruttokansantuotteen kehittymistä asukasta 
kohden on vasta vuodessa 2015, joten aivan viimeisin 
talouskehitys ei kokonaisuudessaan vielä näy näis-
sä luvuissa. Kaiken kaikkiaan trendi vuodesta 2000 
eteenpäin on positiivinen, mutta globaalin talouskrii-
sin vaikutukset (2008 ja 2011) näyttäisivät osuneen 
Pirkanmaahan voimakkaammin kuin muualle Suo-
meen. Eroa ei ole onnistuttu kuromaan kiinni, mutta 
Pirkanmaallakin lasku näyttää taittuneen. On kuiten-
kin vaikea arvioida, johtuuko tämä rakenteellisista uu-
distuksista - puutteellisten taloudellisten rakenteiden 
korjaamisesta - vai yleisen taloustilanteen parantumi-
sesta ja jos molemmista, missä määrin. Lisäksi Pir-
kanmaan BKT asukasta kohden (noin 34 500 €) oli 
vuonna 2015 selvästi edelleen maan keskiarvoa (noin 
38 200 €) matalammalla tasolla.  

Kuva 1. BKT:n kehitys asukasta kohti Pirkanmaalla ja koko 
maassa 2000–2015. (Aluetilinpito, Tilastokeskus) 
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2.2 Väestökehitys

Väestökehityksen valossa Pirkanmaa vaikuttaa veto-
voimaiselta alueelta. Väestönkehitys on yhteydessä 
positiiviseen talouskehitykseen. Toisaalta, kun jollakin 
alueella yritysten toiminta kasvaa, tarvitaan enem-
män ihmisiä tekemään niissä töitä, ja toisaalta, kun 
väestöä muuttaa alueelle, tarvitaan entistä enemmän 
palveluita tyydyttämään uusien tulijoiden erilaisia tar-
peita. Pirkanmaalla väestö jatkoi kasvuaan, ja vuoden 
2016 väkimäärä lisääntyi noin 3 000 hengellä eli kuu-
della prosentilla. Vuoden 2016 lopussa Pirkanmaalla 
oli asukkaita 509 356. Suhteellisesti eniten vuodesta 
2009 lähtien on kasvanut 65-74 -vuotiaiden määrä, 
mutta myös 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien mää-
rä alkaa hipoa 50 prosentin kasvua vuoteen 2000 
nähden. Heidän määränsä kasvuvauhti ohitti 65-74 
-vuotiaiden kasvunopeuden vuonna 2015. Työikäi-

Kuva 2. Pirkanmaan väestökehitys ikäryhmittäin 2000–2016 
(indeksi, 2000=100). (Väestörakenne, Tilastokeskus)
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sen väestön määrä on ollut sekä suhteellisella että 
absoluuttisella lasku-uralla, joskin 25-44 -vuotiaiden 
määrässä on havaittavissa lievää kasvua, joka ei kui-
tenkaan riitä korjaamaan yhä heikkenevää huoltosuh-
detta.

Ikärakenteen ja vuoteen 2015 asti kasvaneen työttö-
myyden seurauksena taloudellinen huoltosuhde on 
huonontunut selvästi vuoden 2011 jälkeen (Kuva 3). 
Vuodesta 2014 lähtien kasvu näyttää tosin lievästi 
taittuneen ja olevan samansuuntainen, joskin edel-
leen hieman korkeampi, koko maan kehitykseen näh-
den. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien ja 
työvoiman ulkopuolella olevien määrän suhdetta työl-
listen määrään – mitä suuremmaksi luku kasvaa sitä 
huonommin siis menee.  

Kuva 3. Taloudellisen huoltosuhteen kehitys Pirkanmaalla ja 
koko maassa 2000–2015. (Väestörakenne, Tilastokeskus)
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2.3 Työllisten määrän muutos
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L Kiinteistöalan toiminta
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I Majoitus- ja ravitsemustoiminta

A-B Maatalous, metsätalous ja kalatalous; Kaivostoiminta

J Informaatio ja viestintä

R-T Taiteet, viihde ja virkistys; Muu palvelutoiminta; Kotitalouspalvelut

H Kuljetus ja varastointi

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

P Koulutus

Teollisuutta lukuun ottamatta kaikki suuret toimialat 
näyttävät kasvaneen merkittävästi vuodesta 2000 
vuoteen 2015, sillä yhteensä työllisten määrä on li-
sääntynyt miltei 30 000 hengellä. Tämä lienee osittain 
seurausta maakunnan väestömäärän kasvusta. 

Teollisuuden työpaikkojen vähenemiseen on vaikut-
tanut ennen muuta vientiteollisuuden ongelmat. Pir-
kanmaalla suuri osa teollisuudesta on keskittynyt 
valmistavaan teollisuuteen ja investointihyödykkei-
siin, joiden kysyntä on hiipunut maailmanlaajuisesti. 
Maailmantalous on toisaalta kääntynyt kasvu-uralle, 
ja myös Pirkanmaan työllisten määrä on lisääntynyt. 
Teollisuudessakaan kasvu ei synny automaattisesti, 
sillä Suomessa tehdään niitä tehtäviä ja tuotetaan nii-
tä hyödykkeitä, joita kyetään tuottamaan kustannus-
tehokkaimmin.

Pirkanmaalla elinkeinorakenteen muutosta 2000-lu-
vulla on määrittänyt kaksi selkeää trendiä: teollisuu-
den työpaikkojen määrän nopea väheneminen sekä 
palvelualan työpaikkojen ja korkeaa osaamista edel-
lyttävien työpaikkojen määrän kasvu. Vaikka teollisuu-
den työpaikkojen määrän väheneminen näyttääkin 
pysähtyneen vuonna 2015 ja jopa kääntyneen talo-
udellisen tilanteen paranemisesta johtuen voimak-
kaalle kasvu-uralle (ELY, 2018), työpaikkojen määrä 
vuonna 2015 oli kuitenkin noin 14 000 vähemmän 
kuin vuonna 2000. Laskua vuodesta 2013 oli siten 
noin 2 000 työpaikkaa. Terveys- ja sosiaalialalla kas-
vu on ollut samana ajankohtana lähes yhtä suurta:  
11 000 enemmän. Tämänkaltaisessa elinkeinoraken-
teen muutoksessa on tietenkin osaltaan kyse myös 
valmistavan teollisuuden palvelullistumisesta.   
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Kuva 4. Työllisten määrä toimialoittain Pirkanmaalla 2000–2015. (Aluetilinpito, Tilastokeskus)

Kuva 5. Työllisten määrän suhteellinen muutos Pirkanmaal-
la viidellä suurimmalla toimialalla 2000–2015. (Aluetilinpito, 
Tilastokeskus)
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Tarkasteltaessa muutoksia viiden vuoden aikavälillä 
(Kuva 6) työllisten määrä näyttää suhteellisesti kasva-
neen nopeimmin sekä taiteiden, viihteen ja virkistyk-
sen, muun palvelutoiminnan ja kotitalouspalveluiden, 
että ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan 
osa-alueilla. Myös informaatio- ja viestintäteknologia-

2.4 Elinkeinoelämän näkymät
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Kuva 6. Työllisten määrän suhteellinen muutos viidellä nopeimmin kasvaneella toimialalla 2009–2015 (indeksi, 2009=100). 
(Aluetilinpito, Tilastokeskus)

puolella työskentelevien määrä on lähtenyt voimak-
kaalle kasvu-uralle vuodesta 2014 lähtien. Hallinto- ja 
tukihallintotoimintojen kasvu näyttää sen sijaan taittu-
neen ja kääntyneen jopa lievästi negatiiviseksi samal-
la aikajänteellä.  

Siinä missä edellä esitetyt tilastot taloudesta ja työl-
lisyydestä kertovat menneisyydestä, voidaan ennus-
teiden ja barometrien avulla saada ajankohtaisempi 
kuva kehityksen suunnasta. Ne kertovatkin hyvää 
Suomen osalta keväällä 2018: valtiovarainministeriö 
on arvioinut BKT:n kasvavan 1,6 % tänä vuonna ja 
1,5 % ensi vuonna (VM, 2017). Suomen pk-yritysten 
odotukset lähiajan suhdannenäkymistä puolestaan 
ovat jatkuneet positiivisina keväästä 2017 lähtien. 
Koko maan pk-yrityksistä 47 % arvioi suhdanteiden 
parantumista ja ainoastaan 9 prosenttia suhdanteiden 
heikkenemistä (Yrittäjät, 2017).

Pirkanmaan taloudessakin on havaittavissa käänne 
parempaan. Tilastojen mukaan merkittävä muutos 
tapahtui vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, jol-
loin tilanne kääntyi talouden osalta nopeaan kasvuun. 
Vuoden 2017 alkupuoliskon merkittävimmät Pirkan-
maan taloutta kasvu-uralle ohjanneet toiminnot olivat 
asunto- ja korjausrakentaminen, liike-elämän palvelut 
sekä teollisuus. Kasvu on tapahtunut lähes kaikilla 

teollisuuden toimialoilla ja niistä merkittävimpinä ke-
mianteollisuuden, konepaja- ja metallirakentamisen, 
sähkötekniikan ja ICT:n puolella (ELY, 2018). 

Aluekohtainen Pk-yritysbarometri ennustaa keväälle 
2018 edelleen hyviä suhdannenäkymiä. Pirkanmaan 
pk-yrityksistä suhdanteiden paranemista odottaa 46 
prosenttia ja vain 8 prosenttia odottaa niiden huonon-
tumista. Alueella on eniten Suomessa mahdollisuuk-
sien salliessa kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (38 %). 
Ainoastaan 2 prosenttia kyselyn vastaajista ennakoi 
yritystoiminnan loppumista. Noin kolmasosalla pk-yri-
tyksistä on ollut tarvetta rahoitukselle, ja ne ovat myös 
saaneet sitä (ELY, 2018). 

Pirkanmaalla odotukset henkilökunnan määrän osalta 
olivat saldoluvun perusteella syksyllä 2017 (+14) pa-
ri prosenttiyksikköä matalammat, joskin samansuun-
taiset, kuin koko maan vastaavat (+16). Kuitenkin jo 
keväällä 2018 tilanne oli Pirkanmaan osalta parem-
pi (+18) kuin koko maan saldoluku (+17) (saldoluku 
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kertoo positiivisesti asian näkevien prosenttiosuuden, 
kun siitä vähennetään negatiivisesti ajattelevien pro-
senttiosuus, maksimissaan siis +100 jos kaikki vas-
taajat näkevät tiedusteltavan asian positiivisesti). Ko-
ko maan ja Pirkanmaan alueen pk-yrityksissä eniten 
tarvetta nähdään markkinoinnissa ja myynnissä, seu-
raavaksi eniten taas yhteistyössä ja verkottumisessa 
sekä alihankinnassa. Pirkanmaalla pahimpina liiketoi-
minnan kehittämisen esteinä nähdään kustannustaso, 
yritystoiminnan sääntely ja kilpailutilanne (Yrittäjät, 
2017). Lisäksi Pirkanmaan tuottavuus on matalampi 
kuin Pohjois-Pohjanmaalla tai Uudellamaalla (ELY, 
2018).  

Pirkanmaan osalta keskeinen tulevaisuuden haaste 
on teollisuuden keskimääräistä suurempi osuus elin-
keinorakenteesta. Kasvu tulee keskittymään entistä 
vahvemmin palvelusektorille, mikä näkyy erityises-
ti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja tarkoittaa Pirkan-
maan osalta muutosta elinkeinorakenteessa sekä 
tarvetta linkittää teollisuuden ja palveluiden prosessit 
yhä tiiviimmin yhteen.
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Kuva 7. Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan 
vuoden aikana, saldoluku (%). (PK-yritysbarometri 1/2018, 
Pirkanmaa)

Pk-yritysbarometriä toimialakohtaisesti tarkasteltu-
na teollisuuden, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä 
kiinteistöalan saldoluvut ovat kohonneet erittäin mer-
kittävästi keväästä 2016 kevääseen 2018 (Kuva 8). 
Myös rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin 
kasvuluvut ovat kääntyneet parin vuoden takaisesta 
lievästä negatiivisesta henkilömäärän muutosodotuk-
sesta varsin positiivisiksi. Samoin muiden toimialojen 
henkilökunnan osalta muutosodotukset ovat vaihtu-
neet lievän negatiivisista lievän positiivisiksi. Lisäk-

Kuva 8. Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraan 
vuoden aikana eri aloilla, saldoluku (%). (Pk-yritysbarometri 
1/2018, Pirkanmaa; ToimialaOnline)

si liike-elämän palvelut on parantanut saldolukuaan 
merkittävästi ja myös kaupan ala hivenen. Sen sijaan 
majoitus- ja ravitsemisalan odotuksissa on tapahtunut 
varsin merkittävä suuntaus negatiivisempiin muutoso-
dotuksiin ja myös muissa palveluissa on koettu hen-
kilömäärän muutosodotuksissa aiempaa lievempää 
positiivista kehitystä. 
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2.5 Työttömyys ja  kohtaanto-ongelmat

Työttömyyttä kuvaavat tilastot ovat ennusteiden ja 
barometrien ohella hyviä mittareita ajankohtaiselle ta-
loustilanteelle, sillä ne ovat varsin reaaliaikaisia. Työt-
tömien työnhakijoiden määrää kuvaava tilasto ker-
tookin nopeasta muutoksesta vuosien 2017 ja 2018 
aikana: työttömien määrä väheni Pirkanmaalla vuo-
desta 2017 vuoden 2018 alkuun 8 022 henkilöllä ja oli 
vuoden 2018 tammikuussa 27 517 henkilöä (Kuva 9). 
Laskua vuositasolla tapahtui siten peräti 23 prosent-
tia. Työttömyysaste oli 11,3, joka on hieman korkeam-
pi kuin koko maan vastaava luku, 10,9 prosenttia. Pir-
kanmaan osalta työttömyysaste alkoi pienentyä koko 
maahan nähden vuotta myöhemmin ja oli korkeimmil-
laan (noin 38 000 henkilöä) vuonna 2016. Toisaalta 
työttömien määrän lasku on ollut muuta maata no-
peampaa. Myös avoimien työpaikkojen määrä lisään-
tyi 2 100 kappaleella vuoteen 2017 verrattuna, jolloin 
niiden kokonaismäärä oli lähes 7 900. Rakenteellinen- 
ja pitkäaikaistyöttömyys ovat kuitenkin edelleen kes-
keinen haaste ja rekrytointiongelmat ovat kasvaneet. 
Toisaalta työttömien miesten määrässä näytti olevan 
muutosta parempaan suuntaan, eikä uusien avoimi-
en työpaikkojen määrän kasvu ole hidastunut (ELY, 
2018).

Hyvä tilanne työmarkkinoilla heijastunee kuluttajien 
luottamusindikaattoriin. Se oli tammikuussa 2018 mit-
taushistorian korkein (24,2), kun se vielä vuotta aiem-
min oli huomattavasti matalammalla tasolla (21,0). 
Tätä voi selittää valtakunnallinen työttömyysasteen 
aleneminen 0,4 prosentilla vuotta aiempaan verrattu-
na. Yleisesti kuluttajien odotukset sekä omasta että 
Suomen taloudesta nähtiin hyvin valoisina ja myös 
arviot omista säästämismahdollisuuksista olivat hyvät 
(Tilastokeskus, 2018). Talouden elpymisestä ja koh-
taanto-kysymysten kasvua kuvaa hyvin mm. se, että 
ELY-keskuksen rahoittaminen Rekrykoulutusten mää-
rä on ollut merkittävässä kasvussa.
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Kuva 9. Työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaalla sekä 
työttömyysaste koko maassa ja Pirkanmaalla 2006–2015. Työt-
tömät työnhakijat -kategoria sisältää myös lomautetut. (Työnvä-
litystilastot, ToimialaOnline; Aluetilinpito, Tilastokeskus)

Vaikka työllisyystilanne Pirkanmaalla on tilastojen 
mukaan parantunut merkittävästi, koko maan tasolla 
avoimien työpaikkojen sekä työttömien määrä on kas-
vanut samanaikaisesti vuodesta 2013 lähtien. Myös 
työpaikkojen täyttymisnopeuteen perustuva tarkastelu 
osoittaa, että työmarkkinoiden kohtaanto on heikenty-
nyt yhtäaikaisesti vuodesta 1991 alkaen. (Pehkonen 
ym. 2018, 2.) Pirkanmaalla uusien avointen työpaikko-
jen määrän lisääntyminen ei kuitenkaan ollut vuoteen 
2016 mennessä hidastunut, vaikka työttömien työn-
hakijoiden määrä oli tuolloin korkealla tasolla (ELY, 
2016). Pitkäaikaistyöttömien määrä on pienentynyt 
vuodesta 2016 lähtien merkittävästi niin Pirkanmaal-
la kuin koko maassa, mutta samalla uusien avoimien 
työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Elinkeinoelämän 
keskusliiton mukaan kolmannes sen jäsenyrityksistä 
koki rekrytointivaikeuksia vuonna 2015 ja nämä rek-
rytointiongelmat hankaloittivat noin 14 000 työpaikan 
täyttymistä. Palkansaajien keskusliitossa kohtaanto-
ongelma nähdään kaksitahoisena: avoimet työpaikat 
ovat eri toimialoilla, jolloin rekrytointia haittaa uuden 
työn osaamisen puute. Toisaalta työttömät ovat eri 
työmarkkina-aloilla kuin avoimet työpaikat (PT, 2018).  
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Kuva 10. Eri ikäryhmien osuudet työttömistä työnhakijoista 
ELY-keskuksittain vuoden lopussa vuosina 2006–2017. (Työn-
välitystilastot, ToimialaOnline)

Työttömyyden kehityksen tarkastelu ikäluokittain 
nostaa esiin joitakin mielenkiintoisia havaintoja (Ku-
va 10). Vuodesta 2006 eteenpäin alle 30-vuotiaiden 
osuus työttömistä on kasvanut ja 45-59-vuotiaiden 
osuus laskenut. Yli 60-vuotiaiden kohdalla työttömien 
suhteellinen määrä työttömistä työnhakijoista puoles-
taan kasvoi vuoteen 2015 saakka, mutta sen jälkeen 
heidän määränsä kehitys on muuttunut negatiiviseksi. 
Tämän taustalla voi olla suurten ikäluokkien poistuma 
työvoimasta. Kaikista työttömistä työnhakijoista pel-
kän perusasteen suorittaneiden osuus on pienentynyt 
ja vastaavasti keskiasteen sekä alemman ja ylemmän 
korkeakouluasteen suorittaneiden suhteellinen osuus 
kasvanut (Kuva 11). Tämän voi nähdä myös heijasta-
van yleisen koulutusasteen nousua Suomessa, jolloin 
samoista työpaikoista kilpailee yhä enemmän korke-
ammin koulutettuja.

Kuva 11. Työttömien työnhakijoiden koulutusjakauma Pirkan-
maan TE-toimistossa vuosina 2006–2017. (Työnvälitystilastot, 
ToimialaOnline)

Pirkanmaalla pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi las-
kuun vuoden 2016 jälkeen, määrän ollessa korkeim-
millaan, noin 14 700, saman vuoden elokuussa (Kuva 
12). Vuoden 2018 alussa pitkäaikaistyöttömien määrä 
oli laskenut 9 126:en ollen noin 33 prosenttia työttö-
mien määrästä. Pitkäaikaistyöttömien määrän lasku 
oli myös muuta maata nopeampaa, ja koko maan ja 
Pirkanmaan pitkäaikaistyöttömyyden määrän indeksit 
olivat vuoden 2018 alussa lähes samat. Mikäli hyvä 
talouskehitys jatkuu, saattaa pitkäaikaistyöttömien 
määrä pudota entisestään.

Eräs pitkäaikaistyöttömyyden syy on muuttunut työ-
voiman tarve. Työpaikkojen määriltään runsaat maa- 
ja metsätalous ovat kutistuneet, ja palveluyhteiskunta 
on ottanut valtaotteen työpaikoista. Muuttuvissa olo-
suhteissa on mahdollista, että osaaminen ”vanhen-
tuu” tai että uudet työpaikat sijaitsevat muualla kuin 
missä työntekijä asuu. Yhteiskuntaa tarvitaan apuun, 
jotta yksilö pääsisi yli tällaisista kitkaa luovista tekijöis-
tä. Muita pitkäaikaistyöttömyyden syitä voivat olla esi-
merkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat, työnhaki-
joiden alhainen koulutustaso tai koulutuksen puute, 
ylivelkaantuminen, motivaation puute tai työelämän 
lisääntynyt vaatimustaso (Huuhko & Kurppa 2012, 11-
12.). Myös näiden suhteen tarvitaan tukimekanisme-
ja, joiden avulla paluu työelämään mahdollistuu. Toi-
saalta voidaan nähdä, että ammattitaito, sosiaaliset 
suhteet, koulutus, aikaisempi työhistoria ja aiempien 
työsuhteiden määrä ovat merkittäviä työllistymiseen 
vaikuttavia tekijöitä ja niiden puutteellisuus johtaa pit-
käaikaistyöttömyyteen. (Lätti 2015, 21.) 
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Kuva 12. Pitkäaikaistyöttömyyden määrän kehitys Pirkanmaal-
la ja koko maassa 2006–2017 (indeksi 2006=100). (Työnväli-
tystilastot, ToimialaOnline)

Kohtaanto-ongelma avoimien työpaikkojen ja työttö-
mien työnhakijoiden välillä näkyy avoimien työpaikko-
jen määrässä (Kuva 13). Aiempaa voimakkaamman 
taloudellisen kehityksen seurauksena avoimien työ-
paikkojen määrä on alkanut lisääntyä vuodesta 2015 
lähtien ja kasvu on ollut erityisen voimakasta vuosien 
2016 ja 2017 välisenä aikana. 

2017 2006

Muutos 
vuodesta 

2006
71 Rakennustyöntekijät ym. 

(pl. sähköasentajat) 467 343 +124

52 Myyjät, kauppiaat ym. 402 402 0

72 Konepaja- ja valimotyöntek., 
asentajat, korjaajat 374 156 +218

33 Liike-elämän ja hallinnon 
asiantuntijat 341 137 +204

51 Palvelutyöntekijät 321 199 +122

91 Siivoojat, kotiapulaiset ja 
muut puhdistustyöntek. 282 186 +96

53 Hoivapalvelun ja terveyden-
huollon työntekijät 268 147 +121

93 Teollisuuden ja rakentamisen 
avustavat työntekijät 258 51 +207

83 Kuljetustyöntekijät 193 45 +148

21 Luonnontieteiden ja tekniikan 
erityisasiantuntijat 141 80 +61

Kuva 13. Avoimien työpaikkojen määrä Pirkanmaan TE-toimis-
tossa vuosina 2006–2015 (kuukausittainen keskiarvo). (Työn-
välitystilastot, ToimialaOnline)
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Yksittäisistä ammattiryhmistä erityisesti liike-elämän 
ja hallinnon, kone- ja valimotyöntekijöiden, asentajien, 
korjaajien sekä teollisuuden ja rakentamisen avusta-
vien työntekijöiden määrä on kasvanut suhteellisen 
paljon vuodesta 2006 lähtien (Taulukko 1). Raken-
nusalalla kohtaanto-ongelman syyksi on paikannettu 
työvoiman liikkumattomuus. Kuljetus -ja logistiikka-
alalla taas kuljetusyrittäjillä on vaikeuksia rekrytoida 
osaavaa työvoimaa. Myös kumi- ja muoviteollisuus, 
kemianteollisuus ja metsäteollisuus ovat viestineet, 
että heidän alojensa kohtaanto-ongelman selvittämi-
sessä olisi otettava huomioon osaamisen muutokset 
koulutustarjonnassa. 

Ainoastaan kaupan alan työntekijöiden, kuten myyji-
en, määrä ei ole olennaistesti kasvanut tarkasteltava-
na ajanjaksona. Tämä saattaa kertoa siitä, että kysei-
sen ammattiryhmän kohdalla ei ole syntynyt erityistä 
kohtaanto-ongelmaa avointen työpaikkojen ja työttö-
mien kohdalla.  

Taulukko 1. Avoimien työpaikkojen määrä ammattiryhmittäin 
Pirkanmaalla vuonna 2017 (kuukausittainen keskiarvo), 10 
suurinta ammattiryhmää. (Työnvälitystilastot, ToimialaOnline)
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2.6 Ajankohtaiset työelämän muutostekijät

DIGITALISAATIO ON KÄSITE, JOHON MONI ON SAATTANUT KYLLÄSTYÄ. ON KUITENKIN TOSIASIA, ETTÄ VIIMEISIEN VUO-

SIEN DIGITAALISET TEKNOLOGIAT OVAT MUUTTANEET TAPOJAMME TEHDÄ TYÖTÄ JA ELÄÄ. YKSI AJANKOHTAISISTA 

KONKREETTISISTA ESIMERKEISTÄ ON AMAZON -VERKKOKAPAN RANTAUTUMINEN POHJOISMAIHIN ENTISTÄ VANKEMMIN 

VUODEN 2018 AIKANA (KS. ESIM. MIKROBITTI, 2018). KYSEINEN KAUPAN MUUTOS AIHEUTTANEE TOIMIA MYÖS SUOMALAI-

SEN VÄHITTÄISKAUPAN PIIRISSÄ, VASTAUKSENA AMAZONIN ENTISTÄ NÄKYVÄMPÄÄN UHKAAN. SEURAAVASSA TUODAAN 

ESILLE VIISI AJANKOHTAISTA MUUTOSTEKIJÄÄ, JOTKA KAIKKI LIITTYVÄT JOLLAIN TAPAA DIGITAALISUUTEEN JA JOTKA 

VOIVAT MUUTTAA TYÖELÄMÄN KÄYTÄNTEITÄ.

Etätyöstä takaisin kasvotusten tapahtuviin koh-
taamisiin. 

Digiteknologian kehittyminen on mahdollistanut etä-
työn tekemisen monella alalla. Useat globaalit mark-
kinatoimijat ovat kuitenkin kääntämässä kelkkaansa 
suhteessa etätyöhön. Aiemmin Amazonin ja Googlen 
kaltaiset yritykset kannustivat työntekijöitään etätyö-
hön, ja tämän tueksi luotiin erilaisia sähköisiä järjes-
telmiä (esimerkiksi IBM:n etätyö-ohjelma). Apple ja 
Google ovat kehittäneet uusia konsepteja, joiden tar-
koitus on edistää vuorovaikutusta ja ideointia työnteki-
jöiden kesken. Myös Suomessa ilmiöön ollaan kiinnit-
tämässä lisääntymässä määrin huomiota. Esimerkiksi 
Esko Kilven mukaan tietotyössä korostuu keskinäinen 
vuorovaikutus ja luova yhdessä oppiminen. Niin yri-
tysten omissa kuin julkisissa tiloissa tilasuunnittelulla 
pyritään vaikuttamaan ihmisten viihtyvyyteen ja sa-
malla mahdollistamaan spontaanit kohtaamiset. 

Alustatalous muuttaa työn luonnetta?

Alustataloudella tarkoitetaan internetin myötä kehitty-
nyttä liiketoiminnan organisointimallia, jossa pääsään-
töisesti verkossa toimiva palvelu kohtauttaa tarpeen 
ja kysynnän. Yksi tunnetuimmista alustatalouden esi-
merkeistä on Airbnb, joka mahdollistaa oman asun-
non vuokraamisen väliaikaiseen asumiskäyttöön. 
Muita yleisesti tiedossa olevia alustoja ovat ruoan 
toimittamiseen erikoistuneet Foodora ja Wolt, jotka 
työllistävät henkilöitä keikkamaisesti. Nuorempien 
sukupolvien edustajille tämä on jo arkipäivää. Lisäk-
si yhä harvempi työikäinen on koko uransa ajan sa-
man työnantajan palveluksessa. Työn sisällöt ja teke-
misen tavat muuttuvat. Toistaiseksi keikkatyö tarjoaa 

vielä harvalle pitkällä tähtäimellä kannattavan urapo-
lun, vaikka kulttuurin ja viestinnän saralla freelance-
pohjainen työ on yleistä. Tulevaisuuden suunnittelua 
hankaloittaa tarjolla olevien työtehtävien tarjonnan 
vaihtelu ja ennakoimattomuus. Usein – ainakin tois-
taiseksi – keikkatyö on myös verotuksen näkökul-
masta kannattamatonta. Tilanne voi kuitenkin muut-
tua alustatalouden lisääntyessä. Tanskassa julkaistiin 
jo viime vuonna alustatalouden strategia, ja hiljattain 
uutisointiin historiallisesta työehtosopimuksesta, joka 
takaa alustatalouden kautta työtä tekeville työntekijän 
perusoikeudet, kuten eläkkeen ja lomakorvaukset.  

Suorittava työ uhattuna? 

Tekninen kehitys luo mahdollisuuksien lisäksi myös 
uhkia. Vuoden 2016 Työvoimaraportissa viitattiin kul-
jetusalan työvoiman tarpeen mahdolliseen vähene-
miseen, mikäli autonomiset ajoneuvot päätyvät laa-
jassa mittakaavassa liikenteeseen. Itseohjautuvien 
ajoneuvojen testauksesta on kokemuksia eri puolilla 
Suomea, mm. robottibussit Tampereella ja Helsinki-
Vantaan lentokentällä sekä robottiautot Muonion äly-
tiellä. Toinen samankaltainen uhkakuva liittyy erilaisiin 
lajittelu-  käsittely- ja neuvontarobotteihin, jotka voi-
vat korvata manuaalisen, ihmisvoimin tehtävän työn. 
Tampereen kaupunki testaa robotteja matematiikan ja 
kielten harjoittelun tukena ala-asteympäristössä. MIT 
ennustaa, että jopa puolet kaikista työpaikoista voi-
daan automatisoida vuonna 2034! Suomessa finans-
siala on osin jo reagoinut tilanteeseen vähentämällä 
henkilökuntaa ja lisäämällä automaatiota sekä hake-
malla kasvua hoivasektorilta ja liikkumisratkaisuista. 
On selvää, että muuntokoulutuksen tarve ei tule lähi-
tulevaisuudessa ainakaan vähentymään.
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Resilienssin tarve yksilö- työyhteisö- ja alueta-
solla?

Digiajalle ominaisesti ihmiset ovat jatkuvasti erilais-
ten ärsykkeiden kohteena oli kyse sitten työ- tai va-
paa-ajasta. Älypuhelinten ansiosta ihmisillä on pääsy 
verkon sisältöihin, henkilökohtaiseen ja työsähköpos-
tiin sekä sosiaaliseen mediaan vuorokauden ympäri. 
Uupuminen työtaakan alla on todellinen uhka, kun 
ihmiset eivät ole koskaan todella vapaalla ja vieläpä 
tilanteet ja asiat tuntuvat olevan muutoksessa koko 
ajan. Resilienssi on käsite, jolla tarkoitetaan selviy-
tymiskykyisyyttä, eli sitä kuinka henkilöt pystyvät so-
peutumaan muutokseen (Mielenterveyden keskusliit-
to, 2018). Resilientit ihmiset pystyvät omaksumaan 
isojakin muutoksia helposti ja suoriutumaan samalla 
tehokkaasti. Kun resilientit ihmiset kohtaavat epätie-
toisuutta tai ahdistusta tai menettävät hallinnan tun-
teen muutostilanteessa, heillä on taipumus vahvistua 
kokemastaan, eivätkä he koe uupuvansa haasteiden 
edessä. Henkilökohtaista resilienssiä voidaan mitata 
ja kehittää, ja tutkimusten mukaan henkilökohtaisen 
resilienssin kehittämisellä voidaan saavuttaa monia 
hyötyjä (Resilience Factory, 2018).

Työyhteisön resilienssi (= sujuvuus ja joustavuus yllät-
tävissä tilanteissa) mitataan kykynä mahdollisimman 
hyvin ennakoida ja lukea kehittyviä trendejä sekä uu-
distaa toimintatapoja ajan vaatimusten mukaisesti.  
Yritysten on kyettävä olemaan mukana teknologian 
kehityksessä ja jopa sen kärjessä, mutta teknologia 
ei voi olla liiketoiminnan kehittämisen isäntänä, mie-
luummin renkinä. Yritysten on ymmärrettävä teknolo-
giakehityksen taustat ja historia. Ilman syväymmär-
rystä teknologian käyttömahdollisuuksista yritys voi 
joutua kaltevalle pinnalle teknologian muodostuessa 
itseisarvoksi. Teknologinen uudistuminen on siis ta-
pahduttava rinnan hallitun toiminnallisen uudistumi-
sen kanssa.

Aluetason resilienssin (esim. Pirkanmaa, Tampe-
reen kaupunkiseutu) keskeisiä elementtejä ovat ky-
ky yhteistyöhön aluetason mekanismien eri tasoilla. 
Osaamisen kehittämisen osa-alue on hyvin keskei-
nen aluetason resilienssin komponentti. Laaja-alaisen 
osaamisen perustan luovat institutionaaliset oppilai-
tokset peruskoulutuksesta korkeakoulutukseen. Alu-
eellisen resilienssin mittarina voi myös pitää erilaisten 
elinkeinotoimijoiden ja yritysten välistä yhteistyöky-
kyä.

Rekrytointitavat ja koulutusteknologiat muutok-
sessa? 

Yritykset rekrytoivat monikanavaisesti, käyttäen entis-
tä enemmän digitaalisia keinoälyllä varustettuja rekry-
tointialustoja. Perinteiset rekrytointikanavat ovat kui-
tenkin yhä kuvassa.

Koulutus on työelämän muutoksien ja uusien tekno-
logisten mahdollisuuksien vuoksi myös muutoksessa. 
Digitaaliset alustat mahdollistavat koulutuksen tuomi-
sen ihmisten arkipäivään ja samalla alentavat koulu-
tuksen kustannuksia, kun ei tarvitsee ostaa oppikirjo-
ja, ei välttämättä kalliita lisenssejä jne. Koulutuksen 
ulkoiset kustannukset laskevat ja samalla se antaa 
tilaa entistä syvällisemmän mentoroinnin tuomiseen 
koulutukseen. Rekrytointien osalta yrityksissä kaiva-
taan entistä enemmän luotseja tai mentoreita, jotka 
ymmärtävät työpaikan toimintalogiikkaa ja osaavat 
näin olla tukemassa rekrytoitavan mahdollisuuksia 
näyttää osaamistaan uusissa toimintaympäristöissä. 
Haasteellista, mutta erittäin tärkeää on vastaisuudes-
sa luoda joustavia yhteistyömuotoja yrityksissä tapah-
tuvaan koulutukseen. 
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2.7 Työpaja ”Eväitä maakuntaan: työpaja tulevien    
 työvoimakoulutusten suunnitteluun”

OSANA TÄMÄN RAPORTIN LAATIMISTA JÄRJESTETTIIN TYÖPAJA TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA TYÖLLISTYMISEN 

TRENDEISTÄ. TYÖPAJA OLI ILTAPÄIVÄN MITTAINEN JA SIIHEN OSALLISTUI NOIN 30 HENKILÖÄ (KS. LIITE 2) PIRKANMAAN 

OPPILAITOKSISTA, YRITYKSISTÄ JA HALLINNOSTA. TILAISUUDEN ALUKSI TUTKIJAT JA PIRKANMAAN ELY:N HENKILÖKUNTA 

ESITTELIVÄT AJANKOHTAISIA ELINKEINO- JA TYÖELÄMÄÄN LIITTYVIÄ ASIOITA, JONKA JÄLKEEN JAKAANNUTTIIN NELJÄÄN 

TOIMIALAKOHTAISEEN RYHMÄÄN KESKUSTELEMAAN AJANKOHTAISISTA KOULUTUSTARPEISTA JA KOULUTUSTYYPEISTÄ. 

ALAKOHTAISET RYHMÄT OLIVAT: TEOLLISUUS JA RAKENTAMINEN; SOSIAALI- JA TERVEYSALA, KAUPPA SEKÄ MATKAILU- JA 

RAVINTOLA-ALA; ICT SEKÄ HALLINTO JA TOIMISTOTYÖ; KIINTEISTÖPALVELU JA KULJETUSALA. SEURAAVASSA ESITETÄÄN 

YHTEENVETO RYHMISSÄ KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA.

Teollisuus ja rakentaminen

Digitalisaatio ja yksilöllisyys

Digitalisaatio ja robotisaatio tulevat haastamaan tu-
levaisuudessa hyvin monen osaajan alkuperäisen 
koulutuksen kautta hankkimat taidot. Esimerkiksi ra-
kentamisessa yksi tulevaisuuden trendi tullee ole-
maan 3D-printtaaminen, johon liittyvästä osaamisesta 
on pulaa. Rakennusteollisuuden tarpeisiin on yritetty 
vastata muun muassa rakennusmestarin muuntokou-
lutuksella, jossa pääsääntöisesti tekniikan alalta työt-

tömäksi jääneitä koulutetaan työnjohtotehtäviin. Tämä 
ei ole ollut ongelmatonta; osalle opiskelijoista on tul-
lut yllätyksenä muuntokoulutuksen haasteellisuus ja 
sisäistettävien asioiden määrä. Motivaation todettiin 
olevan olennainen tekijä koulutettavalla. Vastaavasti, 
jos motivaatiota ei syystä tai toisesta ole, ovat koulu-
tuksen onnistumisen edellytykset vaatimattomat. 
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Yksittäisen henkilön työllistymisen suhteen korostet-
tiin yksilön vastuuta. Lisäksi peräänkuulutettiin röyh-
keyttä positiivisessa mielessä. Työllistymisen keinoina 
mainittiin mm. kevytyrittäjyys, joka voisi mahdollistaa 
nykyistä liikkuvamman työvoiman työnantajien välillä. 
Tällainen toimintatapa tullee yleistymään, ja ilmeisesti 
tätä on jo havaittavissa ainakin pääkaupunkiseudulla. 
Pidemmälle vietynä ajatuksena ehdotettiin pidempi-
aikaista palvelusopimusta, eräänlaista raamia, jonka 
sisällä yksilöille tarjottaisiin erilaisia koulutuksia, val-
mennuksia tai osatoteutuksia. Malli huomioi nykyistä 
paremmin yksilön valmiudet oppijana. Yksi saattaa 
tarvita uuden asian oppimiseen ja omaksumiseen pa-
ri viikkoa, kun se toisella ottaa useamman kuukauden. 
Mallissa myös yritykset voitaisiin ottaa mukaan toteu-
tuksiin nykyistä kiinteämmin. Mallissa voisi olla usei-
ta palveluntarjoajia, jolloin koko Pirkanmaan tarjontaa 
voitaisiin hyödyntää laaja-alaisesti.

Palvelusopimus ja brändäys

Keskustelun yhteydessä syvennettiin palvelusopi-
mus- tai innovatiivisen hankinnan mallia, joka koskee 
nimenomaan ei tutkintotavoitteista koulutusta. Kyse ei 
ole vain kurssista, vaan isommasta kokonaisuudesta. 
Toteutus edellyttää osallistujien taustojen määrittelyä 
ja mielenkiinnonkohteiden selvittämistä, jotta osal-
listujille voidaan räätälöidä oppimiseen motivoivaa 
sisältöä. Kustannukset voisi toteutua osin kiinteänä 
päivähintana (tähän sisältyvät mm. mahdolliset osto-
palvelut), jonka päälle kouluttajalle tulosperusteisuut-
ta. Kokonaisuuden ”omistajuus” olisi TE-toimistosta 
nimetyllä projektipäälliköllä, jolla olisi oikeus tehdä 
perustellusti muutoksia myös koulutussisältöihin/oh-
jelmaan. Samalla todettiin, että Suomessa tarvittaisiin 
ajattelumallin muutosta: täällä ollaan pitkälti fiksautu-
neita tutkintoon johtavaan koulutukseen. Hyvä puoli 
tässä on, että tutkinnot ovat yhteismitallisia EU:n alu-
eella. Haasteena kuitenkin nopeasti muuttuvat toimin-
taympäristöt. Hankittu tutkinto ei enää takaa pitkää 
uraa. Tutkintojen sisällä kaivataan myös lisää jousta-
vuutta. 

Brändäyksen osalta todettiin, että keskimäärin yrityk-
set eivät tiedosta tilannettaan. Tällä tarkoitettiin, että 
yrityksen kuva työnantajana / työllistäjänä ei välttä-
mättä ole niin hyvä kuin mitä yrityksessä ajatellaan. 
Ja tästä syystä rekrytointiponnistelut eivät aina tuota 
toivottua tulosta. Siksi ehdotettiin, että yritykset pitäisi 
ottaa konkreettisemmin mukaan rekrytointi- ja koulu-
tustoiminnan kehittämiseen. Samoin nostettiin esiin 
tarve kehittää digitaalista toimintaympäristöä yhdes-
sä yritysten kanssa, jolloin yritykset voisivat samalla 
markkinoida omaa toimintaansa. Ja vastaavasti työtä 
hakevan henkilön pitäisi tehdä itsensä tarpeelliseksi 
yritykselle. Omaa aktiivisuutta ja positiivista röyhkeyt-
tä korostettiin edelleen.
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Sosiaali- ja terveysala, kauppa sekä 
matkailu- ja ravintola-ala

Palvelumuotoilu ja monialayrittäjyys

Ryhmän keskusteluissa keskeisenä koulutustarpeena 
nähtiin palvelumuotoilun tai palvelujen kehittämisen 
opettamisen. Tämä tulee esiin niin sote, talous- kuin 
ravintola- ja matkailualoilla. Erityisesti korkeasti kou-
lutettujen palvelujen kehittämisen ja palvelumuotoilun 
osaamista tulisi myös vahvistaa.

Ravintola-alalla suurena ongelma Pirkanmaalla on 
eläköityminen ja se, että valmistuneet nuoret ihmiset 
eivät pysy alueella. Haasteena on, voiko koulutuksen 
yhteydessä vahvistaa jotenkin työntekijöiden alueus-
kollisuutta.

Eräänä tarpeena nousi esiin myös niin sanotun mo-
nialayrittäjyyden idea. Yrittäjä ei olisi täten sidottu vain 
yhteen alaan, vaan voisi esimerkiksi käyttää eri vuo-
denaikoja entistä paremmin hyväkseen.

Työssäoppiminen

Koulutuksen kohderyhminä koettiin ryhmän keskuste-
luissa erityisesti työttömät ja maahanmuuttajat. Kou-
lutuksen tulisi nähdä entistä enemmän prosessina ja 
työssäoppimista tulisi jatkossa korostaa entistä enem-
män. Koulutus on nivottava entistä tiukemmin kiinni 
itse työhön ja työpaikoille. Myös opettajat tulisi saa-
da mukaan työpaikoille. Kyseessä olisi enemmänkin 
työssäopppimisen mentoroiva prosessi yhteistyössä 
asiakkaan, opettajan ja työnantajan kesken. Lisäksi 
koulutustyypeissä tulisi ottaa mukaan niin sanottuja 
”heikkoja signaaleja”, jotka saattavat vaikuttaa työku-
vien laatuun – tällaisia voisi olla vaikkapa hybridiuhat 
– eli tuoda koulutukseen jotain täysin uutta ja kenties 
hieman rohkeaakin.

ICT sekä hallinto ja toimistotyö

Kansainvälisyys ja rekrytoitumiskoulutus

ICT-alalla nähtiin tarvittavan täydennyskoulutusta, 
vaikkei siellä ole kovinkaan paljon työttömiä. Osaa-
minen olisi kuitenkin päivitettävä, ja ulkomaille laajen-
tamisen pohjaksi voisi käyttöön ottaa erityisen ”kan-
sainvälistymiskoulutuksen”. Teknologista osaamista 
painotettiin, ja korostettiin yksilön tarvetta pystyä päi-
vittämään osaamistaan. Myös hyvien ohjelmoijien ja 
markkinoijien yhdistetty koulutus nähtiin tarpeellise-
na, sillä yritykset arvostavat nykyään tämänkaltaisia 
moniosaajia. Toisaalta esille nostettiin myös analyytti-
sesti suuntautuneet ja huonosti verkostoituneet työn-
tekijät, jotka ovat hyviä työssään mutta huonoja rek-
rytoitumaan. Tällöin erityinen rekrytoitumiskoulutus 
tulisi ottaa käyttöön. Varsinkin teollisuuden puolella 
nähtiin vielä olevan vanhan ajan ajattelumalleja, joi-
den mukaan tähdättiin lähinnä perinteisten vakituisen 
työn ihanteiden ja hakemusten pohjalta uuteen työ-
hön. Tämä ajattelutapa pitäisi pystyä uudella koulu-
tuksella poistamaan ja päivittämään nykyisen työnha-
kukentän ja työelämän vaatimuksiin. 

Muuntokoulutus ja yrittäjyys

Pienemmät ja kevyemmät muunto- ja rekrytointikou-
lutukset nähtiin ratkaisuna joidenkin alojen työvoima-
pulaan. Ehdotettiin räätälöidympiä koulutusmalleja tä-
hän ratkaisuun, joskin korostettiin mallien tarvetta olla 
myös kustannustehokkaita ja että koulutuksen jous-
tavuus on tässä avainsana. Eri alojen (koulutus- tai 
työharjoittelu) malleja nähtiin voitavan levittää myös 
muille aloille, ja jos koko Pirkanmaa tekisi tässä yh-
teistyötä, voisi yksilöllisempi räätälöintikin olla tässä 
mahdollista. Tämän vastapainona toimisi taas työyh-
teisön ja mahdollisesti kouluttautujatovereiden tuki 
harjoittelussa. Ohjelmointi-/ICT -alojen kohdalla näh-
tiin tärkeänä eräänlainen non-stop -harjoittelu yrityk-
sissä sekä verkkoharjoittelu entistä laajempana. 

Korkeakouluyrittäjyyden kohdalla pohdittiin, että en-
nen yrityksen perustamista tarvitaan työkokemusta 
omalta alalta. Ratkaisuiksi yrittäjyyden edistämiseen 
nähtiin nuorten yrittäjäesittelyt ja yrittäjävalmennus 
kokeneen yrittäjän avulla, ongelmien ratkonta erityi-
sissä työpajoissa (varsinkin IT-alalla tämän katsottiin 
toimivan) ja vertaisoppiminen. Digitalisaation nähtiin 
mahdollistaneen uusien ratkaisujen myötä yrittäjyy-
den myös hoiva-alalla. 
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Kiinteistöpalvelu ja kuljetusala

Hyvän tyypin todistus ja suppiloperiaate

Tällä hetkellä vartiointi-, kiinteistö- ja kuljetusalan työ-
markkinoilla on hyvä suhdanne ja kykenevät/osaavat 
henkilöt työllistyvät yrityksiin nopeasti. Esimerkiksi 
kuljetusalalla on kuitenkin se tilanne, että ammatilli-
sen osaamisen lisäksi tarvitaan oikeanlainen tyyppi. 
Työantajapuolella kysymys kuuluu: kenelle uskallan 
antaa satojen tuhansien eurojen arvoisen auton ajet-
tavaksi? ”Oikeanlaisen tyypin” teemaan liittyy ”hyvän-
tyypin todistus”. Se voisi olla keino koulutusorganisaa-
tioiden tai työvoimaviranomaisten toimesta sertifioida 
henkilö työelämävalmiudet omaavaksi ja joissain or-
ganisaatioissa sellaisia oli jo myönnettykin.

”Suppiloperiaatteella” tarkoitetaan menettelyä, jossa 
otetaan koulutuksen käynnistämisvaiheessa suurem-
pi joukko henkilöitä mukaan kuin mitä itse koulutuk-
seen mahtuu. Isommasta joukosta sitten karsitaan 
sopivat henkilöt koulutuksen edetessä varsinaiseen 
koulutukseen. Kaikilla aloilla tämä periaate ei kuiten-
kaan toimi – esim. siivousalalla on vaikea houkutella 
ylipäätään riittäväsi hakijoita alan koulutukseen. 

Erityisen tuen tarjoaminen ja valmentava ote

Suppiloperiaatetta voisi täydentää erityisillä henkilö-
kohtaisilla tukitoimilla. Tämä tarkoittaa sitä, että työ-
voimapalveluiden piirissä oleville henkilöille tarjottai-
siin tukea pidemmällä aikajaksolla ja niihin tarpeisiin, 
jotka estävät työllistymistä tai tiettyyn valmennukseen 
osallistumista ko. henkilöllä. Käytännössä tukitoimet 
voisivat pitää sisällään esim. opiskeluvalmiuksien 
kehittämistä ja ohjausta. Myöskään tilanteessa, jos-
sa henkilö todetaan sopimattomaksi tiettyyn alaan/
koulutukseen, ei henkilöä jätetä yksin vaan ohjataan 
muuhun aktiviteettiin. Erityisen henkilökohtaisen tuen 
tarjoaminen edellyttää myös, että tiedonvaihto asiak-
kaan tilanteesta toimii. 

Paitsi koulutuksen järjestäjien/työvoimaviranmaisten 
puolella myös työnantajien puolelta toivottiin valmen-
tavaa otetta. Erityisen tärkeää olisi tarjota ”urapolkuja” 
joissa edetään vaatimattomampien tehtävien kautta 
vaativampiin tehtäviin kenties mestari-kisälli toiminta-
tapaa hyödyntäen. Esille nousi myös huoli siitä, miten 
työssäoppimisen ohjaaminen hoituu, kun ammattikou-
lutuksen reformissa suurempaa vastuuta oppimisesta 
annetaan työpaikoille. Varsinkin mikroyrityksissä tä-
mä on ongelma koska ohjausosaamisesta ja henkilö-
resursseista on pula. 

3. 
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EDELLÄ ESITETYT AJANKOHTAISET TYÖELÄMÄN MUUTOSTRENDIT JA ASIANTUNTIJOIDEN POHDINNAT ERI TOIMIALOJEN 

TÄMÄNHETKISESTÄ TILANTEESTA ANTAVAT VIITTEITÄ TYÖVOIMAKOULUTUKSEN SUUNTAAMISTARPEISTA. TÄSSÄ LUVUS-

SA ON TARKOITUKSENA KATSOA ENSIN TYÖVOIMAKOULUTUKSEN HALLINNOLLISIA MUUTOKSIA JA SITTEN PIRKANMAAL-

LA HARJOITETTUA TYÖVOIMAKOULUTUSTA PERUUTUSPEILISTÄ VUODEN 2017 OSALTA. JÄLKIMMÄISEN TEEMA KÄSITTÄÄ 

MÄÄRÄRAHAT, OSALLISTUJAVOLYYMIT, VAIKUTTAVUUDEN JA ASIAKASPALAUTTEEN.

Työvoimakoulutuksen rahoitusjärjestelmä on ko-
kenut merkittävän muutoksen vuoden 2018 alusta 
alkaen. Tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen ra-
hoitus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön pääluok-
kaan ja valtionosuusjärjestelmän piiriin. Pirkanmaalla 
ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan saanevista 
oppilaitoksista neljällä on myös työvoimakoulutuksen 
järjestämisen tehtävä sekä siihen varattu opiskelija-
vuosikiintiö. Myös alueen ulkopuoliset ammatillisen 
koulutuksen järjestämisluvan saaneet oppilaitokset 
voivat järjestää alueella työvoimakoulutusta, mikäli 
heille on myönnetty työvoimakoulutustehtävä ja kou-
lutuksen järjestämisestä sovitaan alueen elinkeino- ja 
työvoimahallinnon eli ELY-keskuksen ja TE-toimiston 
kanssa.

Työvoimakoulutus Pirkanmaalla 

3.1 Työvoimakoulutus muutoksessa

Työvoimakoulutuksen perustehtävä ei ole muuttunut, 
vaikka viime vuodet ovat tuoneet paljon muutoksia 
erityisesti koulutuksen rahoitusjärjestelmään. Amma-
tillisen työvoimakoulutuksen tehtävänä on edel-
leen työelämän muutostilanteissa antaa ensisijaisesti 
yli 20-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhanalaisille 
mahdollisuus joko uuteen ammattiin kouluttautumi-
seen tai oman osaamisen kehittämiseen jatko- tai 
täydennyskoulutuksen avulla siten, että paluu, pääsy 
tai pysyminen työmarkkinoilla on mahdollista. Saman-
aikaisesti työvoimakoulutuksen tehtävänä on elinkei-
noelämän, yritysten ja eri työnantajien rekrytointitar-
peisiin vastaaminen mahdollisimman joustavasti ja 
tarkoituksenmukaisesti, silloin kun osaavia työnha-
kijoita ei ole suoraan työmarkkinoilta rekrytoitavissa. 
Työvoimakoulutuksen asiakkuusajattelussa korostuu 
näkemys niin henkilö- kuin yritysasiakkaidenkin palve-
lemisesta ja näiden intressien yhteensovittamisesta. 
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Toisen asteen ammatillisen koulutuksen refor-
min käytännön toteutus on alkanut vuoden alusta ko-
ko maassa. Reformin yleiset tavoitteet tukevat hyvin 
myös työvoimakoulutuksen toteuttamista ja vastaavat 
pääosin niitä periaatteita, joita työvoimakoulutuksessa 
on jo pitkään pidetty tärkeinä (osaamisperusteisuus, 
yksilöllinen opintopolku, henkilökohtaistaminen, näyt-
tötutkinnot, koulutuksen toteutuksen ympärivuotisuus, 
tiivis yritysyhteistyö ja työllisyysvaikutusten huomioon 
ottaminen rahoituksessa). 

Reformi ja rahoitusjärjestelmän muutos eivät ole kui-
tenkaan muuttaneet työvoimakoulutuksen perusläh-
tökohtia, vaan laki julkisista työvoima- ja yrityspalve-
luista säätelee edelleen työvoimakoulutusta monelta 
osin. Työvoimakoulutuksen suunnittelujärjestelmä, 
opiskelijoiden haku- ja valintavaiheet, opiskelijalle 
kuuluvat korvaukset ja koulutuksen maksuttomuus 
sekä koulutuksen keskeyttämiseen liittyvät asiat ovat 
säilyneet ennallaan myös valtionosuusrahoituksen 
piiriin siirtyneessä koulutuksessa. Tutkintotavoitteinen 
työvoimakoulutus on edelleen aktiivisen työvoimapo-
litiikan väline.

Työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa on pääosin 
muu kuin ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus. 
Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman työvoi-
makoulutuksen profiilina on monipuolisen täyden-

nys- ja lisäkoulutuksen järjestäminen asiakkaiden ja 
työmarkkinoiden tarpeeseen. Koulutuksessa korostuu 
erityisesti yritysyhteistyö. Koulutushankkeiden taustal-
la on joko konkreettisia yhteistyöyrityksiä tai laajempia 
tunnistettuja ja selvitettyjä työvoima- ja osaamistarpei-
ta. Tähän sisältyy myös ajatus heikkojen signaalien 
tunnistamisesta ja uusien koulutusideoiden pilotoimi-
nen esim. kokonaan uusille osaamisalueille. Koulu-
tusten uudenlaiset toteutustavat voivat myös olla pilo-
toinnin kohteena, jolloin kehittäminen, kouluttaminen, 
valmentaminen ja työnvälitys muodostavat yhdessä 
työelämän muuttuvia tarpeita entistäkin paremmin 
vastaavia palvelukokonaisuuksia. Palvelujen jatkuvan 
kehittämisen ja innovoinnin mahdollistaminen onkin 
tärkeä lähtökohta työ- ja elinkeinohallinnon rahoitta-
massa koulutuksessa ja vaatii myös tähän soveltuvan 
alustan ja toimintatapojen rakentamista.

Elinkeinoelämän ja työelämän sekä rahoitusjärjestel-
män muutosten lisäksi on hyvä hahmottaa myös taus-
talla olevat muut toimintaympäristön muutokset. Suo-
men aluehallinnon suurin uudistus on valmistelussa. 
Maakuntahallinto käynnistyy vuonna 2020 ja siihen 
liittyy myös mittava työ- ja elinkeinopalvelujen uudis-
taminen. Tätä kirjoittaessa näitä palveluja säätelevä 
kasvupalvelulainsäädäntö on etenemässä eduskun-
taan. Laissa rekrytointi- ja osaamispalveluista tullaan 
myös säätelemään nk. kasvupalvelukoulutuksista, jot-
ka vastaavat tavoitteiltaan hyvin paljon nykyisiä työ- ja 
elinkeinoministeriön rahoittamia työvoimakoulutuspal-
veluja. Maakunta- ja kasvupalvelu- uudistukset anta-
vatkin erinomaisen mahdollisuuden kehittää edelleen 
jo hyviksi havaittuja palveluja ja toimintatapoja se-
kä kokeilla uusia palveluja vuonna 2019. Pilotointi 
voidaankin nostaa yhdeksi vuoden 2019 palvelujen 
suunnittelun tavoitteeksi.

3.2 Työvoimakoulutuksen  
 määrärahat vuonna 2017
Työvoimakoulutuksen määrärahat pysyivät kokonai-
suudessaan vuonna 2017 lähes samalla tasolla kuin 
vuonna 2016 ollen yli 23 miljoonaa euroa. Määrärahat 
sisältävät niin ammatillisen työvoimakoulutuksen kuin 
myös kotoutumiskoulutuksen määrärahat.
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3.3 Koulutukseen hakeneet ja osallistuneet vuonna 2017

EU-kansalaisten ja muiden ulkomaalaisten osuus työ-
voimakoulutukseen hakijoista oli 19,8 %. Osuus on ol-
lut hienoisessa kasvussa viime vuosina (vuonna 2016 
18,2 %).
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Hakijoiden profiili

Vuonna 2017 Pirkanmaalla järjestettyyn työvoimakou-
lutukseen haki yhteensä 6 410 henkilöä. Hakijoiden 
määrä laski yli 900 henkilöllä vuoteen 2016 verrattuna 
(7 341 henkilöä). Hakijamäärä oli kuitenkin varsin lä-
hellä vuoden 2015 tasoa (6 496 hakijaa).

Koulutukseen hakijoista 30,5 % oli alle 30-vuotiaita. 
Vuonna 2016 tämän ikäluokan osuus oli 33,7%, mi-
kä tarkoittaa nuorten osuuden lievän laskusuunnan 
jatkumista edellisten vuosien tapaan. Vielä vuonna 
2012 alle 30-vuotiaiden osuus oli 42,5 %. Vastaavas-
ti ikäluokassa yli 50-vuotiaat näkyi edelleen jatkuvaa 
kasvua hakijamäärissä ja -osuuksissa ja osuus ha-
kijakunnasta oli 19,4% (vuonna 2015 14,4%, vuon-
na 2016 15,3%), mikä vastaa hyvin myös työnhaki-
joiden yleisen ikärakenteen muutosta. Ikäluokissa 
30-39-vuotiaat ja 40-49-vuotiaat ei ollut nähtävissä 
merkittävää muutosta hakijoiden prosenttiosuuksissa 
suhteessa vuoteen 2016, vaan tilanne on pysynyt var-
sin samankaltaisena hakijakunnan profiilissa.

Miesten osuus työvoimakoulutukseen hakijoista oli 
edellisvuoden tavoin korkealla tasolla, vaikkakin ti-
lanne on hieman tasoittunut. Koulutukseen hakijoista 
56,7 % oli miehiä vuonna 2017, kun edellisenä vuon-
na vastaava luku oli 57,4 %. Miesten suuri osuus ha-
kijoissa korostui erityisesti nuorissa alle 30-vuotiaissa 
(62,2%), kun muissa ikäluokissa sukupuolijakauma oli 
tasapainoisempi, vaikkakin miehiä oli jokaisessa ikä-
luokassa hakijoina enemmän kuin naisia.

Kuva 14. Pirkanmaalla työvoimakoulutukseen hakeneet iän ja 
sukupuolen mukaan vuonna 2017. (Työnvälitystilastot, Pirkan-
maan ELY-keskus)
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Tyypillisesti hakemuksia jätettiin eniten koulutukseen 
silloin kun asiakkaalla oli työttömyyttä takana 13-26 
viikkoa (noin 3-7 kk). Pitkäaikatyöttömien (asiakas, 
jolla on takanaan yli 53 viikkoa työttömyyttä) osuus 
jätetyistä hakemuksista oli vuonna 2017 yhteensä 
18,3%. Tämän kohderyhmän hakemusten osuus nou-
si edellisvuoteen verrattuna, jolloin luku oli 16,3 %. 
Pitkäaikaistyöttömien kohderyhmän osuus onkin ollut 
tasaisessa kasvussa jo useamman vuoden ajan.

EU-kansalaisten ja muiden ulkomaalaisten osuus ha-
kemuksista oli 22,7 %. Osuus nousi parin prosentin 
verran vuoteen 2016 (20,8 %).

Suhteessa tarjolla oleviin opiskelupaikkoihin jätettiin 
hakemuksia eniten seuraaviin ISCO-luokituksen pe-
rusteella jaoteltaviin koulutuksiin:

1. Luonnontieteiden ja tekniikan erityis-  
asiantuntijat (521 hakijaa) (2016: 1. sija)

2. Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat,  
korjaajat (426 hakijaa) (2016: 2.sija)

3. Rakennustyöntekijät (pl. sähköasentajat)  
(367 hakijaa) (2016: 6. sija)

4. Myyjät, kauppiaat yms.    
(346 hakijaa) (2016: 5. sija)

5. Palvelutyöntekijät (339 hakijaa) (2016: 3. sija)

6. Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 
(301 hakijaa) (2016: 4.sija)

7. Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat   
(271 hakijaa) (2016: 7. sija)

8. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät  
(243 hakijaa) (2016: 11.sija)

9. Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät   
(225 hakijaa) (2016: 8.sija)

10. Kuljetustyöntekijät (200 hakijaa) (2016: 9.sija)

Ilman luokiteltavaa ammatillista koulutusta tai taustaa 
oli hakijoista vuonna 2017 enää 13,2 % (845 hakijaa). 
Heidän osuutensa oli laskenut edelliseen vuoteen ver-
rattuna (vuonna 2016 14,4 %) ja suunta on ollut viime 
vuodet laskeva.

Koulutukseen hakijoiden lähtöammateissa kymme-
nen suurinta hakijaryhmää muodostuivat ISCO-am-
mattiluokitusjärjestelmän mukaisesti seuraavasti (vrt. 
vuoden 2016 sijoitukseen): 

1. Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 
(4 hakemusta/opiskelupaikka)

2. Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelu-
jen johtaminen (4 hakemusta/ opiskelupaikka)

3. Teollisuustuotteiden kokoonpanijat (3,5 hake-
musta/opiskelupaikka)

4. Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyön-
tekijät (3,1 hakemusta/opiskelupaikka)

5. Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työnte-
kijät (3,1 hakemusta/opiskelupaikka)

Suurimmat hakemusmäärät kohdistuivat seuraaville 
aloille:

Hakemusten määrät ja kohdentuminen 
tavoiteammateittain

Hakemuksia saatiin vuonna 2017 työvoimakoulutuk-
seen yhteensä 9 684 kappaletta eli hakemusmäärä 
laski 1 470 kappaleella. Hakemusmäärän laskussa 
on havaittavissa elinkeinoelämän piristyminen vah-
vasti erityisesti kesän 2017 jälkeen. Myös hakemus-
ten määrä opiskelupaikkaa kohden laski jonkin ver-
ran. Keskimäärin yhtä opiskelupaikkaa kohden oli 2,3 
hakemusta vuonna 2017, kun vastaava luku vuonna 
2016 oli 2,5 hakemusta. Mainittakoon, että vuonna 
2015 suhdeluku oli vielä 3,4. 

1. Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat  
(915 hakemusta)

2. Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat jne. 
(645 hakemusta)

3. Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 
(616 hakemusta)

4. Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 
(529 hakemusta)

5. Myyjät, kauppiaat ym. (482 hakemusta)

Verrattuna vuoteen 2016 kolmen hakemusmäärissä 
houkuttelevimman alan keskinäisessä järjestyksessä 
ei ollut tapahtunut muutosta, vaikka jokaisella alalla 
hakemusmäärä oli hieman laskenut. Rakennusalan 
osalta hakemusmäärä oli positiivisessa kasvussa ver-
rattuna vuoteen 2016 ja sijoitus listalla nousi sijalta 6. 
sijalle 4.
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Koulutuksen aloittaneet

Koulutuksen aloitti vuonna 2017 yhteensä 4 260 opis-
kelijaa. Aloittajien määrä pysyi lähes samana kuin 
vuonna 2016, jolloin aloittajia oli 4 549 opiskelijaa. 

Työvoimakoulutuksen aloittaneista miesten osuus py-
syi edellisvuoden tapaan korkeana ollen 55,2 %:ssa.

Koulutuksen aloittaneista alle 30-vuotiaiden osuus 
laski hieman (33,9 %), kun se vuonna 2016 oli 36 %. 
Vastaavasti 30-39 -vuotiaiden osuus kasvoi 30,3 %:iin 
(vuonna 2016 27,7 %). Ikäluokan 40-49-vuotiden 
osuus laski jonkin verran 20,8% (vuonna 2016 23,3 
%). Sen sijaan yli 50-vuotaiden osuus aloittaneista 
nousi ollen vuonna 2017 15 % (aiemmin 12,9 %). 

Aloittaneiden työllisyystilanteessa ennen koulutuksen 
alkua ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimei-
sen kolmen vuoden osalta. Työttömien osuus koulu-
tuksen aloittaneista oli edellisvuosien tasolla ollen nyt 
71,3 % (vuonna 2016 osuus oli 72,4 %). Työmarkki-
noiden ulkopuolella olevien prosenttiosuus oli varsin 
merkittävä ollen 18,6 % (vuonna 2016 osuus oli 17,9 
%). Lomautettujen (1,2 %) ja työssä olevien (5,0 %) 
määrissä ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia eri 
vuosia keskenään verrattaessa. 

Kansallisuuden osalta työvoimakoulutuksen aloitta-
neista suomalaisia oli 62,8 % ja ulkomaalaistaustaisia 
33,8 %. Ulkomaalaistaustaisten osuus oli kasvanut 
noin 3,4 %:lla verrattuna edellisvuoteen.

Koulutuksen aloittaneista ilman ammatillista koulu-
tusta oli 17,1%. Pitkään jatkuneen tasaisen laskun 
jälkeen ammattikouluttamattomien osuus oli hieman 
nousussa (vuonna 2016 16,1%) Vastaavasti keskias-
teen suorittaneiden osuus näyttää hieman laskeneen 
41 %:n tuntumaan (vuonna 2016 luku oli 41,7 %). Sa-
moin myös alemman korkea-asteen suorittaneiden 
osuus näyttää olevan hitaassa kasvussa (20,4%). 
Ylemmän korkea-asteen suorittaneiden osalta aloit-
taneiden osuus oli vakiintunut ollen vuonna 2017 12 
%.  Niiden opiskelijoiden määrä, joilla koulutusaste oli 
tuntematon (esim. ulkomaalaistaustaiset opiskelijat), 
osuus näyttää samoin vakiintuneen 9 %:n tuntumaan. 

Koulutuksen loppuun suorittaneet ja 
keskeyttäneet

Koulutuksen suoritti loppuun yhteensä 3 639 opiske-
lijaa vuonna 2017, kun määrä kuin vuonna 2016 oli   
3 215 suorittanutta.

Koulutuksen suorittaneissa merkittävimmät ISCO-am-
mattiluokitusjärjestelmän mukaiset ryhmät olivat (yli 
100 koulutuksen loppuun suorittanutta opiskelijaa):

1. Ohjelmoija, tietotekniikka (354 suorittanutta)

2. Konepaja- ja valimotyöntekijät 
 (260 suorittanutta)

3. Rakennustyöntekijät (202 suorittanutta)

4. Yrittäjät (155 suorittanutta)

5. Prosessi ja kuljetus (149 suorittanutta)

6. Taloushallinto, kirjanpito (122 suorittanutta)

7. Hoivapalvelut ja terveydenhuolto 
 (114 suorittanutta)

Koulutuksen keskeyttäneiden määrä oli laskenut vuo-
desta 2016. Myönteinen, laskeva kehitys on jatkunut 
viime vuodet. On huomattava, että työvoimakoulutuk-
sessa iso osa ns. keskeyttämisistä on luonteeltaan 
positiivisia ja asiakkaan kannalta tarkoituksenmukai-
sia. Näitä nk. positiivisia keskeyttämissyitä oli kaikista 
syistä noin puolet, jolloin opinnot ovat keskeytyneet 
mm. työllistymisen vuoksi.
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3.4 Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus vuonna 2017

Työvoimakoulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan ylei-
sesti koulutuksen suorittaneiden työllisyys- ja sijoit-
tumistilanteella kolme kuukautta koulutuksen päät-
tymisen jälkeen. Jälkitilanteen arviointi perustuu 
asiakkaan kulloisenkin tilastopäivän työllisyystilan-
teeseen, joka todennetaan työ- ja elinkeinohallinnon 
asiakastietojärjestelmän (URA) kautta.

Vuonna 2017 kaikista ammatillisen työvoimakoulu-
tuksen suorittaneita 30,7% oli työttömänä kolme kuu-
kautta koulutuksen päättymisen jälkeisenä tilastopäi-
vänä. Koulutuksen jälkeinen työllisyystilanne on siis 
kehittynyt positiivisesti verrattuna vuoteen 2016, jol-
loin työttömänä oli 33,4 % koulutuksen jälkeen.

Valtakunnallisessa viidentoista alueen vertailussa Pir-
kanmaa on työvoimakoulutuksen vaikuttavuudessa 
saavuttanut vuonna 2016 toiseksi parhaan vaikutta-
vuustuloksen ja vuonna 2017 kolmanneksi parhaan 
tuloksen.

Eri aloille ja tehtäviin suunnattujen koulutusten työl-
lisyysvaikutusten tarkastelun osalta on tätä raport-

Kuva 15. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus 2017. Työttömien osuus ammatilliseen työvoima-
koulutukseen osallistuneista 3 kk koulutuksen jälkeen. Tilastot tammi-kesäkuu/2017. (Pirkanmaan 
ELY-keskus)

tia laadittaessa ollut käytettävissä puolivuotistilastot 
vuodelta 2017 (tammi-kesäkuu 2017: työttömänä 
3 kk koulutuksen jälkeen %). Tilastojen perusteella 
positiivisena merkkinä voidaan nähdä, että monista 
rakennusalan (30,4 %) ja konepaja- ja valimotyönte-
kijöiden (29,2%) koulutuksista on työllistytty hyvin ja 
siten yritysten kasvaviin työntekijätarpeisiin on voitu 
näiltä osin vastata. Erityisen hyvää tilastojen perus-
teella työllistyminen on ollut sähkö- ja elektroniikka-
alan (18,9%), prosessi- ja kuljetusalan (16%) sekä 
suojelu- ja vartiointialan koulutuksista (14,3%). Ko-
konaisuudessaan hyviä tuloksia on saavutettu myös 
tekniikan ja tieto-ja viestintäteknologian erityisasian-
tuntijoiden koulutuksista (27,9%) sekä monista muista 
asiantuntijakoulutuksista (17,3%), joihin sisältyy esim. 
yrityksiä ja työnhakijoita mätsääviä palveluja.

Hyvä kehitys näkyy myös maahanmuuttajakoulutuk-
sen jälkeisissä sijoittumistilastoissa eli asiakkaan pää-
syssä esim. muihin palveluihin, jatkotoimiin tai muu-
toin työmarkkinoille. Maahanmuuttajakoulutuksen 
(kotoutumiskoulutuksen) vaikuttavuus oli kolme kuu-
kautta koulutuksen jälkeen 36,9 %.
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3.5 Työvoimakoulutuksen laatupalaute vuonna 2017

OPAL on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima, 
valtakunnallinen opiskelijapalautejärjestelmä, jo-
ka on käytössä kaikissa yli kaksi viikkoa kestävissä 
työvoimakoulutuksissa. Järjestelmä rakentuu vakio-
kysymyksistä, joissa arvioidaan oppimisympäristöä, 
koulutuksen toteutusta ja sisältöä, ammattitaidon 
kehittymistä, työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä 
koulutusta yleisesti. Opiskelija voi antaa palautteensa 
anonyymisti.

Pirkanmaan ELY-keskuksen oman OPAL-seurannan 
mukaan alueella annettiin vuonna 2017 opiskelijapa-
lautetta 188 ammatillisesta koulutuksesta. Opiskelijoi-
ta oli 2 564, ja heistä 75,4 % antoi palautetta OPAL-
järjestelmän kautta. 

Pirkanmaalla vastanneista opiskelijoista 82,7 prosen-
tin mielestä koulutus kokonaisuutena oli onnistunut hy-
vin tai erinomaisesti. 1 932 vastanneesta opiskelijasta 
0,8 % eli 16 vastaajaa arvioi koulutuksen toteutuneen 
huonosti.  Asteikolla 1-5 (1= heikosti, 5=erinomaisesti) 
mitattuna koulutukset saivat kokonaisarvosanakseen 
4,1; koko maassa taso oli sama eli 4,1. 
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Kuva 16a. Ammatillisen koulutuksen laatuprofiili Pirkanmaalla vuosina 2016–
2017. ”Hyvin onnistunut” ja ”Erinomaisesti onnistunut” -vastausten prosentti-
osuus. (Pirkanmaan ELY-keskus)

90,2 prosenttia vastaajista arvosti opettajien ja opis-
kelijoiden välisen vuorovaikutuksen sujuvuutta. Opis-
kelijat kokivat myös saaneensa kouluttajilta tarvitse-
maansa ohjausta ja palautetta.

CV-netti on työ- ja elinkeinohallinnon sähköinen pal-
velu, josta työnantajat voivat tunnistautumisen jälkeen 
hakea työvoimakoulutuksessa olevien opiskelijoiden 
ja työnhakijoiden esittelyjä. Palvelun käyttöä on py-
ritty edistämään ja seuraamaan aiheeseen liittyvällä 
OPAL-kysymyksellä. Pirkanmaalla vastaajista 47,6 % 
kertoi tehneensä oman CV:n; koko maassa vastaava 
luku oli 45,7 %. Vuonna 2016 Pirkanmaalla CV:n teh-
neitä oli 50,1 %.

Koulutuksen sisältöä ja toteutusta arvioitaessa opis-
kelijat kokivat etenkin kouluttajien asiantuntemuksen 
ja ammattitaidon vastanneen koulutuksen vaatimuk-
sia; 91,4 prosenttia vastaajista antoi kohdalle hyvän 
tai erinomaisen arvion. Koulutuksen tavoitteet on käy-
ty alussa hyvin läpi (84,6 % hyvin tai erinomaisesti 
vastanneita), mutta kehitettävää on henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman laatimisessa.

Oppimisympäristöön liittyvät tekijät ovat 
perinteisesti olleet opiskelijoiden mie-
lestä kunnossa. Tälläkin kertaa 87,0 
% vastaajista koki välineiden, tilojen ja 
oppimateriaalien vastanneen koulutuk-
sen vaatimuksia hyvin tai erinomaisesti.  
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Opiskelijapalautteiden mukaan työpaikoil-
la tapahtuva oppiminen tuo usein muka-
naan tiettyjä haasteita oppilaitosympäris-
töön verrattuna, ja palautteet ovat monesti 
olleet hieman muita osioita matalammalla 
tasolla. Kehitystä on kuitenkin viime vuosi-
na tullut tasaisesti. Palautteiden kehitystä 
on havainnollistettu Kuvassa 16b, jossa on 
vertailtu työpaikoilla oppimiseen liittyviin ky-
symyksiin hyvin tai erinomaisesti vastannei-
den prosenttiosuuksia vuosina 2010 ja 2017. 
Vuonna 2017 työssäoppimiseen liittyvät ky-
symykset saivat osakseen aiempaa vuotta 
parempaa palautetta. Erityisen hyvät arviot 
saivat työssäoppimisen aikana kouluttajalta 
saatu ohjaus ja tuki (82,2 % hyvin tai erin-
omaisesti vastanneita) sekä työssäoppimis-
jakson aikana saadut työtehtävät oppimisen 
tukena (85,5 %).

Kuva 16b. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen, hyvin ja erinomaisesti 
vastanneiden prosenttiosuus vuosina 2010 ja 2017 (Pirkanmaan ELY-
keskus)
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4. Näkymiä ammattialojen työvoima- ja  
 osaamistarpeisiin Pirkanmaalla 
TOIMIALAKOHTAISESSA TARKASTELUSSA ON ESITELTY YHDEKSÄN PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN TOIMIALUEELLA TOTEU-

TETTAVAN TYÖVOIMAKOULUTUKSEN KANNALTA MERKITTÄVINTÄ TOIMIALAA JA NÄIDEN TOIMIALOJEN AMMATTIKOHTAISET 

MUUTOKSET. TARKASTELUSSA EDETÄÄN ALAN YLEISTEN KEHITYSNÄKYMIEN POHDINNASTA ALAN OSAAMISTARPEISIIN JA 

ERITYISPIIRTEISIIN JA LOPUKSI TYÖVOIMAN TARJONTAAN JA KYSYNTÄÄN PIRKANMAALLA. TOIMIALAKOHTAISET TILASTO-

TARKASTELUT PERUSTUVAT EDELLISEN RAPORTIN TAPAAN KANSALLISEEN AMMATTILUOKITUKSEEN 2010 (5-TASO) SEKÄ 

RAMBOLLIN KANSALLISEN AMMATTILUOKITUKSEN PERUSTEELLA LUOMIIN TOIMIALAKOHTAISIIN KATEGORIOIHIN.  

KAIKKI KUVIOT PERUSTUVAT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN YLLÄPITÄMÄN TOIMIALAONLINEN JULKISIIN TILASTOIHIN. 

NIISSÄ TAPAUKSISSA, JOISSA AMMATTILUOKITUKSEN MUKAISIA TYÖTTÖMIÄ TYÖNHAKIJOITA TAI AVOIMIA TYÖPAIKKOJA 

ON KUUKAUSITTAIN ALLE VIISI KAPPALETTA, TILASTOJA EI OLE SAATAVISSA TAI NE OVAT SALATTUJA. TÄSTÄ JOHTUEN 

ESITETYT KUVIOT EIVÄT ANNA TÄYSIN TARKKAA KUVAA TYÖNHAKIJOIDEN JA TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄSTÄ. KÄYTÄNNÖSSÄ 

ESITETYT LUVUT ANTAVAT KUITENKIN RIITTÄVÄN HYVÄN KUVAN AJANKOHTAISESTA KEHITYKSESTÄ ERI TOIMIALOILLA. 
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4.1  Teollisuus (valitut toimialat)

Teollisuudella tarkoitetaan erilaisten tuotteiden 
valmistukseen erikoistuneita aloja. Teollisuus-
aloja on useita kymmeniä ja niiden valmista-
vat tuotteet vaihtelevat kemikaaleista ja elin-
tarvikkeista kulutustavaroihin tai puutuotteisiin. 
Yhteistä niille on, että niiden yritykset suunnit-
televat, kehittävät ja valmistavat erilaisia tuot-
teita joko muille yrityksille, julkiselle sektorille 
tai kotitalouksille. Työ on pääosin koneellista ja 
usein automatisoitua ja työntekijöiden toimen-
kuvat hyvin rajattuja. Valmistuksen lisäksi teol-
lisuusaloilla tarvitaan myös mm. suunnittelun, 
tuotekehityksen, laadunvalvonnan ja johdon 
osaajia sekä yhä enenevässä määrin myös 
kunnossapito- ja huoltotehtäviin liittyvää osaa-
mista.  (Perustuen: Ammattinetti.fi)

Alan yleiset kehitysnäkymät ja trendit 

Työvoima- ja elinkeinoministeriön raportissa ”Kasvun 
agenda” luodaan hyvä tilannekuva Suomen kilpailu-
kyvystä ja teollisuuden kehittymisestä (TEM, 2017). 
Teollisuuden ja taloudellisen kehittymisen tarinan voi-
daan sen mukaan katsoa alkaneen metsäteollisuu-
desta, johon on liittynyt myös metalliteollisuuden ja 
kaivostoiminnan kehittyminen. Nämä luonnonvaroihin 
pohjaavat alat ovat ruokkineet kone- ja elektroniikka-
teollisuutta sekä näiden tuottavuuskasvua edistäviä 
automaatioratkaisuja. Taloudellisen kehityskaaren tä-
hänastisena huipentumana voidaan raportin mukaan 
nähdä Nokian matkapuhelinliiketoiminnan menestys. 
Vuoden 2008 finanssikriisi ja sen jälkeiseen aikaan 
ajoittunut Nokian matkapuhelinliiketoiminnan hiipu-
minen vei teollisuuden jalostusarvosta kuitenkin pois 
noin neljänneksen yhdessä metsäteollisuuden vaiku-
tuksen kanssa.  Tämä hiipuminen näkyy myös jäljem-
pänä esitettävissä Pirkanmaan teollisuuden kehitty-
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mistä kuvaavissa aikasarjoissa. Nyt kuitenkin saattaa 
olla valoa tunnelin päässä. Suomen kansantalouden 
tasolla teollisuuden kustannuskilpailukykyä on paran-
nettu ja alhaisen korkotason auttamana investointeja 
tehdään maailmalla entistä enemmän. Voi olla, että 
parempi ajanjakso teollisuuden kehittymisessä on al-
kamassa. Jos näin on, niin silloin Pirkanmaa vahvana 
teollisuusalueena on varmasti vahvoilla. Mahdollisuu-
det liittyvät paitsi oman alueen yritysten toimintaan, 
myös osallisuuteen lähialueiden (kuten Varsinais-
Suomen) suurissa teollisissa projekteissa (telakat, 
autoteollisuus, energiatuotanto). 

Jotta tulevaisuuden mahdollisuuksiin voidaan tarttua, 
myös teollisuudessa tarvitaan uudenlaista osaamis-
ta. Elinkeinoelämän keskusliiton arvion mukaan (EK, 
2017) uusia osaamistarpeita on seuraavasti teollisuu-
den eri sektoreilla: elintarviketeollisuus – sosiaalinen 
media, energiateollisuus – digimarkkinointi ja asiakas-
rajapinta, kemianteollisuus – ohjelmistojen hyödyntä-
minen, rakennustuoteteollisuus – 3D-mallintaminen, 
elektroniikka- ja sähköteollisuus – ohjelmistot, digi-
taalinen myynti ja markkinointi sekä kone- ja metal-
lituoteteollisuus – ohjelmointi, esineiden internet ja 
robotiikka. 

Tulevaisuuden osaamistarpeita on selvitetty myös 
Teknologiateollisuus ry:n toimesta. Tuoreen selvityk-
sen (9 ratkaisua Suomelle. Teknologiateollisuuden 
Koulutus ja osaaminen -linjaus 2018) mukaan tekno-
logiayritykset tarvitsevat lähivuosina yli 53 000 uutta 
osaajaa valtakunnallisesti. Luku perustuu arvioituun 
kasvuun sekä siihen, että työmarkkinoilta poistuu 
eläköitymisen myötä huomattavasti työvoimaa, eikä 
ammatillisista oppilaitoksista ja korkeakouluista val-

Kuva 17. Työllisten määrä eri teollisuusaloilla Pirkanmaalla vuosina 2000–2015. (Aluetilinpito, Tilastokeskus)  

mistuvat riitä paikkaamaan tätä. Pulaa on niin työn-
tekijöistä kuin toimihenkilöistä. Pirkanmaan osuus 
valtakunnallisesti alalla toimivista on noin 11 prosent-
tia, joten tilanteeseen tulee reagoida nopeasti. Rea-
gointia edellytetään niin koulutusta tarjoavilta tahoilta 
kuin yrityksiltäkin. Ensin mainittujen tulisi esimerkiksi 
tarjota mahdollisimman joustavaa koulutusta riittäväs-
ti ja jälkimmäisten tulisi tehdä entistä enemmän työ-
tä alan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Myös yritys-
oppilaitosyhteistyötä tulisi lisätä ja mahdollistaa yhä 
useamman opiskelijan harjoittelu aidossa ympäristös-
sä. Koko alan osaamistarvetta ajatellen yhtenä pitkän 
tähtäimen ratkaisuna Teknologiateollisuus ry näkee 
pitkän matematiikan lukijoiden osuuden nostamisen.  

Kun katsotaan Pirkanmaan teollisuutta taakse päin, 
voidaan todella nähdä edellä esitetty kuvaus teolli-
suuden hiipumisesta. Teollisuuden työllistämien hen-
kilöiden määrä on pudonnut Pirkanmaalla vuoden 
2000 yli 50 000 työntekijästä alle 40 000 työntekijään 
vuonna 2015. Kuten kuvassa 17 esitetään, on vähen-
nystä tapahtunut erityisesti paperiteollisuudessa ja 
painamisessa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 
sekä tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa. Näis-
tä ensimmäiseksi ja viimeksi mainituissa työllisyys 
on vähentynyt tasaisesti tarkasteluperiodilla. Sähkö- 
ja elektroniikkateollisuudessa muutos on puolestaan 
ajoittunut vuoteen 2012, jonka jälkeen alan työllistä-
mien henkilöiden määrä lähes puolittunut. 

Teollisuuden suurimmat toimialat työllisten määrällä 
mitattuna Pirkanmaalla ovat muiden koneiden ja lait-
teiden valmistus (noin 7 050 henkilöä vuonna 2015), 
metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (5 300 
henkeä) sekä kemianteollisuus (5 000 henkeä).
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Kuvassa 18 on esitetty arvonlisäys teollisuudessa Pir-
kanmaalla viiden suurimman (vuonna 2015) teollisuu-
den alan osalta (muiden koneiden ja laitteiden valmis-
tus, kemianteollisuus, paperiteollisuus ja painaminen, 
metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus sekä 
sähkö- ja elektroniikkateollisuus). Arvonlisäyksellä tar-
koitetaan tuotteiden myyntihinnan ja sen valmistami-
seen käytettyjen välituotteiden ostohinnan erotusta. 
Näin ollen se antaa viitteitä siitä kuinka paljon työllä ja 
pääoman hyödyntämisellä on luotu arvonlisää tuotan-
toprosessin aikana.

Lukujen perusteella voidaan todeta, että vaikka säh-
kö- ja elektroniikkateollisuus kuuluu edelleen viiden 
suurinta arvonlisää tuottavan toimialan joukkoon, on 
se kutistunut erityisen voimakkaasti vuodesta 2008 
lähtien. Verrattuna vuoteen 2000 sähkö- ja elektro-
niikkateollisuuden arvonlisän kehitystä kuvaavan in-
deksin arvo nousi lähes 150 pisteen kohdalle vuonna 
2008, mutta on sen jälkeen laskenut alle viidenkym-
menen. Muilla suurimmilla toimialoilla arvonlisän tuot-

Kuvassa 19 on esitetty arvonlisäyksen kehittyminen 
kolmen parhaiten kehittyneen ja kolmen huonoimmin 
kehittyneen teollisuuden toimialan osalta. Kolme par-
haiten kehittynyttä alaa ovat kemianteollisuus, kulku-
neuvojen valmistus sekä metallien jalostus ja metalli-
tuotteiden valmistus. Näissä kolmessa arvonlisäyksen 
kehitystä kuvaava indeksi noussut luvusta 100 noin 
150 kohdalle tarkasteluperiodin aikana. Huonoiten 
kehittyneet toimialat ovat tekstiili-, vaatetus- ja nah-
kateollisuus, rakennusteollisuus sekä sähkö- ja elekt-
roniikkateollisuus.

Kuva 18. Arvonlisäyksen (brutto perushintaan) kehitys eri teollisuusaloilla Pirkanmaalla vuosina 2000–2013, 5 suurinta toimi-
alaa 2013 (indeksi, 2000 = 100). (Aluetilinpito, Tilastokeskus)  
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taminen on joko suurempaa tai lähes samalla tasolla 
kuin vuonna 2000. Kun samaan aikaan jollakin toimi-
alalla on työllisten määrä vähentynyt, mutta saman-
aikaisesti arvonlisää luodaan enemmän, voidaan to-
deta, että on siirrytty arvokkaamman työpanoksen 
käyttöön (human capital). Näin on käynyt esimerkiksi 
metallien jalostus- ja metallituotteiden valmistus -toi-
mialalla.
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Kuva 19. Arvonlisäyksen (brutto perushintaan) kehitys eri teollisuusaloilla Pirkanmaalla vuosina 2000–2013, 3 indeksiltään eni-
ten ja 3 vähiten kasvanutta toimialaa 2013 (indeksi, 2000 = 100 %). (Aluetilinpito, Tilastokeskus)
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Osaamistarpeet ja erityispiirteet 

• erityisesti teknologiateollisuuden alalla työ-
voiman tarve lisääntyy huomattavasti

• teollisuus reagoi nopeasti kansainvälisiin 
suhdanteisiin esim. työvoiman tarpeen osalta 
- tarve ulkomaisen osaamisen hyödyntämi-
seen lisääntyy heikkenevän huoltosuhteen 
Suomessa

• uusia osaamistarpeita ovat sosiaalinen 
media, digimarkkinointi ja asiakasrajapinta, 
ohjelmistojen hyödyntäminen, 3D mallintami-
nen, ohjelmistot, digitaalinen myynti ja mark-
kinointi sekä ohjelmointi, esineiden internet 
ja robotiikka. Kuva 20. Teollisuusalojen työttömät työnhakijat Pirkanmaan 

TE-toimistossa vuosina 2006, 2012 ja 2017. (Työnvälitystilas-
tot, ToimialaOnline)  

Työvoiman tarjonta ja kysyntä 
Pirkanmaalla

Työttömien työnhakijoiden määrä teollisuustoimialoilla 
oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 6 500 hen-
keä. Suurimmillaan vuoden 2000 jälkeen se oli vuon-
na 2015, jolloin teollisuuden työttömien työhakijoiden 
määrä oli lähes 8 600 henkeä. Vuoden 2017 osalta 
voidaan puhua jonkinlaisesta käännekohdasta, sillä 
edellisestä vuodesta työttömien työnhakijoiden määrä 
aleni 23 prosentilla. Kuten alakohtaisessa tarkastelus-
sa, Kuvassa 20 todetaan, on kolmena tarkasteluvuon-
na 2006, 2012 ja 2017 suurin määrä työttömiä työ-
hakijoita ollut kone ja metalliteollisuudessa ja pienin 
määrä kaivosteollisuudessa. 
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Teollisuuden työttömien työnhakijoiden tilastot osoit-
tavat käännettä vuodelle 2017 ja samaan voidaan 
todeta myös avoimien työpaikkojen kehityksen suh-
teen. Kuten kuvan 21 perusteella voidaan havaita, on 
avoinna olevien työpaikkojen määrä kasvanut voimak-
kaasti vuoteen 2017 tultaessa. Alhaisimmillaan viimei-
sen kymmenen vuoden aikana avoimien työpaikkojen 
määrä oli vuonna 2009, vuosi sen jälkeen, kun inves-
tointipankki Lehman Brothersin vaikeuksista aiheutu-
nut finanssikriisi alkoi USA:sta. Tuolloin Pirkanmaalla 
avoimena olleiden teollisuuden työpaikkojen määrä oli 
alle viisikymmentä. Vuoden 2017 lopussa tuo luku oli 
noussut yli kuudensadan missä muutosta edelliseen 
vuoteenkin on noin 250 avointa paikkaa. 
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Kuva 21. Teollisuusalojen avoimet työpaikat Pirkanmaan TE-
toimistossa 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). (Työnväli-
tystilastot, ToimialaOnline)
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4.2  Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalalla työllistäjiä ovat sekä 
julkinen että yksityinen sektori. Iso osa palve-
luista on lakisääteisiä ja kunnat ovat vastuussa 
niiden tuottamisesta. Ala koostuu kaikille tu-
tuista palveluista, kuten perusterveydenhuolto, 
erikoissairaanhoito, päiväkodit, sosiaalityö ja 
vanhustyö. Toimialalla työskentelee laaja jouk-
ko erilaisia ammattiryhmiä, joissa toimiminen 
edellyttää tiettyjen koulutusohjelmien ja tutkin-
tojen suorittamista. Toimintojen lakisääteinen 
luonne määrittelee työn sisältöjä ja osaamistar-
peita sekä pitää yllä alan työllisyyttä. (Perustu-
en: Ammattinetti.fi)

Alan yleiset kehitysnäkymät ja trendit

Sosiaali- ja terveysalan näkymien ennakointia haas-
taa sote-uudistukseen liittyvät epävarmuudet. Markki-
noiden mahdollinen avautuminen saattaa lisätä alan 
työntekijöiden liikkuvuutta julkisen sektorin työnanta-
jilta yksityisille. Työvoiman tarve ei ole lähitulevaisuu-
dessa vähentymässä. Väestön ikääntyessä ja huol-
tosuhteen heikentyessä alan työpaikkoja syntynee 
lisää. Samaan aikaan haasteena on alan houkuttele-
vuus työllistäjänä. Sosiaali- ja terveysalan palkat ovat 
keskimäärin alhaisemmat moniin muihin aloihin näh-
den, työ koetaan sekä fyysisesti että henkisesti kuor-
mittavana eikä alaan liittyvät mielikuvat ole omiaan li-
säämään uusien työntekijöiden kiinnostusta. 

Toisaalta alaan liittyy paljon mahdollisuuksia. Ikään-
tyvien joukossa on myös yhä enemmän hyväkuntoi-
sia, joilla on taloudellisesti hyvät edellytykset hankkia 
erilaisia hyvinvointia tukevia palveluja. Myös robotii-
kasta ja digitalisaatiosta odotetaan apua. Erilaiset vir-
tuaaliset ryhmäjumpat sekä muu etäohjattu liikunta 
mahdollistavat kuntoilemisen kotona, mutta samalla 
yhdessä muiden ihmisten kanssa. Applikaatiot mit-
taavat ja seuraavat henkilön terveydentilaa ja autta-
vat tekemään hyvinvointia tukevia valintoja. Vaikka 
yksilöt ottavatkin tulevaisuudessa nykyistä enemmän 
vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, lisääntyy alan am-
mattilaisten keskuudessa tiedon tulkitsemisen tarve. 
Alan yritysten tulee nähdä tämä mahdollisuus ja tart-
tua siihen. Tämä edellyttää ajattelu- ja toimintatapojen 
muutosta niin alan yritysten kuin työntekijöiden kes-
kuudessa. 

Osaamistarpeet ja erityispiirteet 

• sote-uudistus muuttaa toimintaympäristöä 

• raja yritysten ja kolmannen sektorin sekä 
julkisen palvelutarjonnan välillä hämärtyy

• data-analytiikka sekä tarve osata tulkita 
kerättyä informaatiota lisääntyy

Työvoiman tarjonta ja kysyntä 
Pirkanmaalla

Sosiaali- ja terveysalan työttömät työnhakijat vuodes-
ta 2006 vuoteen 2017 on esitetty kuvassa 22. Peri-
odin loppupuolella työttömien työnhakijoiden määrä 
näyttäisi kääntyneen nousuun kaikissa tämän alan 
työntekijäryhmissä, kun taas periodin alkupuoli oli 
hyvinkin tasaista kehitykseltään. Vuodesta 2006 vuo-
teen 2016, jolloin hakijoiden määrä oli suurimmillaan, 
määrä kasvoi 1 500 työnhakijasta 2 500 työnhakijaan. 
Vuodelle 2017 työttömien työnhakijoiden määrä näyt-
täisi kääntyneen laskuun. Henkilömäärältään suurin 
työttömien työnhakijoiden ryhmä on tarkasteluperiodil-
la ollut lähihoitajien, terveydenhuollon työntekijöiden 
ja kodinhoitajien muodostama ryhmä. Tässä ryhmäs-
sä myös työttömien työnhakijoiden määrän kasvu on 
ollut suurinta. Vuodesta 2012 vuoteen 2017 kyseisen 
ryhmän työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi yli 
50 prosentilla ylittäen vuonna 2016 1 200 työttömän 
työntekijän rajan. Toinen suuri ryhmä lastenhoitajat ja 
koulunkäynninavustajat. Myös tässä ryhmässä kasvu 
on ollut suurta: työttömien työnhakijoiden määrä lähes 
tuplaantui noin 400 henkilöstä vajaaseen 800 henki-
löön. Kaikki muut ryhmät ovat oleellisesti pienempiä 
ja työttömien työnhakijoiden määrän kehitys on ollut 
nousujohteista.  

Kuvassa 23 esitetään Pirkanmaalla avoinna olleiden 
työpaikkojen määrä sosiaali- ja terveysalalla. Kuvasta 
voidaan havaita, että tarkasteluperiodin aikana vuo-
desta 2006 vuoteen 2017 avoinna on ollut keskimäärin 
noin 350 paikkaa. Alhaisimmillaan avoimien työpaik-
kojen määrä oli vuonna 2009, jonka jälkeen avoimi-
en työpaikkojen määrä on kasvanut kaikissa luokissa. 
Kasvu yhtä voimakasta ei ole kuin esim. edellä tarkas-
tellussa teollisuuden avointen työpaikkojen määrässä 
mikä johtuu siitä, että teollisuudessa resurssien käyt-
tö reagoi nopeammin talouden suhdannevaihteluihin. 
Suurimmat määrät avoimia työpaikkoja vuonna 2017 
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Kuva 22. Sosiaali- ja terveysalan työttömät työnhakijat Pirkan-
maalla 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). (Työnvälitysti-
lastot, ToimialaOnline)

Kuva 23. Sosiaali- ja terveysalan avoimet työpaikat Pirkan-
maan TE-toimistossa 2006–2017. (Työnvälitystilastot, Toimiala-
Online)

oli lähihoitajien, terveydenhuollon työtekijöiden ja ko-
dinhoitajien ryhmässä (215 avointa työpaikkaa), sai-
raanhoitajien, kätilöiden ym. ryhmässä (124 avointa 
työpaikkaa) sekä muiden terveydenhuollon asiantun-
tijoiden, erityisasiantuntijoiden ja psykologien ryhmäs-
sä (71 avointa paikkaa).
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4.3 Kaupan ala

Kaupan alaan lukeutuu pääosin tukku- ja vä-
hittäiskaupan (ml. autokauppa) piirissä toimi-
via yrityksiä.  Alalla tehtävä työ on tyypillisesti 
tuotteiden ja palveluiden myymistä asiakkaille 
tai ostojen ja hankintojen toteuttamista. Yhä 
useammin kaupan alan työ tapahtuu liikkeissä 
tapahtuvan myynnin lisäksi verkkokaupan tai 
puhelinmyynnin kautta. Kaupan alalla on myös 
paljon yrittäjiä. (Perustuen: Ammattinetti.fi) 

Alan yleiset kehitysnäkymät ja trendit 

Kaupan ala nauttii tällä hetkellä kansantaloudessa 
vallitsevasta positiivisesta vireestä. Valoisat odotuk-
set sekä omasta että Suomen taloudesta rohkaisevat 
kansalaisia kuluttamaan. Erityisen vahvaa kasvua on 
havaittu erityisesti verkkokaupassa, joka vankistaa 
otettaan myyntikanavana. Kaupan liiton mukaan päi-
vittäistavaroiden verkkokauppa lisääntyi vuonna 2017 
lähes 90 prosenttia. Vähittäiskaupan verkko-ostokset 
nousivat samaan aikaan kahdeksalla prosentilla. Vas-
taavien kasvulukujen näkeminen tulevaisuudessa on 
kuitenkin epätodennäköistä, koska verkko-ostamises-
ta on tullut osa normaalia kuluttamista.

Kaupan ja erityisesti verkossa tapahtuvan ostamisen 
lisääntyminen ei korreloi suoraan alan työpaikkojen 
kanssa. Alaan kohdistuu myös muutospaineita. Tek-
nologian ja ohjelmistojen kehitys on tuonut kauppoihin 
automaattikassat, joiden avulla asiakas voi palvella it-
seään. Erilaisten ostoskassipalveluiden myötä asia-
kas voi myös noutaa ostokset valmiiksi pakattuna. Tu-
levaisuudessa tämäkään ei välttämättä riitä, kun alalla 
tullaan näkemään fyysisen ja digitaalisen maailman 
yhdistymistä. Kaupan alan toimijat voivat myös hyö-
dyntää digitalisaatiota ja robotiikkaa muun muassa 
toimitusten optimoinnissa. S-ryhmä testaa parhaillaan 
konenäköä ja robotiikkaa hyödyntämällä leipähyllyjen 
tuotteiden määrän optimointia. 

Eräs merkittävä muutostekijä on kilpailu kuluttajan 
ajasta. Kaupassa vietetään vähemmän aikaa, mutta 
asiointi kannattaa, jos kauppareissuun voi yhdistää 
muuta asiointia. Verkossa tapahtuvan ostamisen li-
säksi merkitystä on myös saavutettavuudella. Kes-
kittyminen kaupan suuryksiköihin kaupunkien reuna-
alueilla on saanut rinnalleen paluuta keskustoihin. YIT 
rakentaa Pasilaan uutta kauppakeskusta liikenteen 
solmukohtaan: Pasilan rautatieaseman kautta kulkee 
tulevaisuudessa lähes 200 000 matkustajaa päivittäin. 
Vastaavasti Sponda rakennuttaa Tampereen keskus-
taan Ratinan kauppakeskusta. Muutoksiin vasta-
takseen ala tarvitsee uudenlaisia vetovoimatekijöitä 
(elämyksellisyyttä sekä yksilöllistä palvelua) ja uutta 
osaamista kuten kokkeja sekä ravitsemisalan ammat-
tilaisia. (K-Kaupan visio ruokakaupasta vuonna 2028).

Osaamistarpeet ja erityispiirteet 

• Pitkällä aikavälillä työvoiman tarve vähenee

• Lyhyemmällä aikavälillä työvoiman kysyntä 
voimistunee positiivisen talouskehityksen 
siivittämänä

• Teknisen kaupan alalla asiakkaiden päätök-
sentekoa tukevan palveluosaamisen kysyntä 
lisääntyy

Työvoiman tarjonta ja kysyntä 
Pirkanmaalla

Kaupan alan työttömien työnhakijoiden kehitys Pir-
kanmaalla vuodesta 2006 vuoteen 2017 on esitetty 
kuvassa 24. Siinä tarkastellaan kehitystä kolmessa 
ryhmässä: myynti- ja ostoagentit, myyjät ja kauppiaat 
sekä muut myyntityöntekijät. Näistä myyjien ja kaup-
piaiden ryhmä on isoin, moninkertainen verrattuna 
kahteen muuhun ryhmään. Kaikkien ryhmien osalta 
työttömien työnhakijoiden määrä oli alhaisimmillaan 
vuonna 2008 jonka jälkeen työttömien työnhakijoiden 
määrä on noussut vuoteen 2016 saakka ja käänty-
nyt laskuun vuodelle 20017. Vuonna 2008 työttömiä 
työnhakijoita näissä ryhmissä oli yhteensä noin 1 300, 
huippuvuonna 2016 yhteensä noin 2 600 ja 2 200 
vuonna 2017. Laskua vuodesta 2016 vuoteen 2017 
kertyi 16%. 
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Kuva 24. Kaupan alan työttömät työnhakijat Pirkanmaalla 
2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). (Työnvälitystilastot, 
ToimialaOnline) 

Kuvassa 25 on esitetty kaupan alan avoimien työpaik-
kojen määrä kehitys Pirkanmaalla edellä mainittua 
ryhmittelyä noudattaen. Kuvasta voidaan todeta, että 
avoimien työpaikkojen määrä on ollut silmämääräi-
sesti lähes lineaarisessa kasvussa tarkasteluperiodil-
la. Huippuvuonna 2017 avoimia työpaikkoja oli yli 700 
kun taas tarkastelujakson heikoimpana vuonna 2006 
avoimia työpaikkoja oli noin 450. Viimeisimmän vuo-
den osalta avoimia työpaikkoja on eniten myyjien ja 
kauppiaiden osalta (300 paikkaa) ja toiseksi suurim-
pana ryhmänä on myynti- ja ostoagenttien muodosta-
ma ryhmä (266 paikkaa). 

Kuva 25. Kaupan alan avoimet työpaikat Pirkanmaan TE-
toimistossa 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). (Työnväli-
tystilastot, ToimialaOnline) 
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4.4 Rakennusala

Rakennusala jakautuu talonrakennusalaan 
ja maa- ja vesirakennusalaan. Maa- ja vesi-
rakennusala jakautuu edelleen asfalttialaan, 
kiviainesalaan, konepalvelutoimialaan, lou-
hintatoimialaan, ajoneuvonosturi- ja erikoiskul-
jetustoimialaan, purku- ja kierrätystoimialaan 
sekä urakointitoimialaan. Rakennusalan työt 
pitävät sisällään infrastruktuurin suunnittelua, 
rakentamista ja ylläpitoa. Työpaikkoja on mm. 
rakennusliikkeissä, urakoitsijoilla ja suunnittelu-
toimistoissa. (Perustuen: Ammattinetti.fi)

Alan yleiset kehitysnäkymät ja trendit
Suhdanneherkkä rakennusala on hyötynyt positii-
visesta talouskehityksestä sekä yritysten ja kotita-
louksien luottamuksesta oman talouden kasvuun. 
Rakennusyritysten liikevaihto lisääntyi vuoden 2017 
viimeisellä neljänneksellä lähes kahdeksan prosent-
tia (Tilastokeskus). Erityisen vahvaa kasvu oli talon-
rakentamisessa (10,6 %). Myös erikoistuneen raken-
nustoiminnan liikevaihto lisääntyi 7,1 prosenttia ja 
maa- ja vesirakentamisen prosentin verran. Samaan 
aikaan myös rakennusyritysten myynti kasvoi useilla 
prosenttiyksiköillä maa- ja vesirakentamista lukuun ot-
tamatta.

Rakennusalalla lähitulevaisuuden näkymät ovat posi-
tiiviset ja odotuksen sen mukaisia. Pirkanmaan raken-
nusbarometri ennusti rakentamisen määrän kasvavan 
Pirkanmaalla vuonna 2017 neljällä prosentilla. Myös 
seuraavalle vuodelle ennakoidaan kasvua, vaikkakin 
hieman maltillisempaa. Uudisrakentamisen vauhdin 
hidastuessa infrarakentamisen kasvu pitää yllä kysyn-
tää. Suuret rakennushankkeet kuten raitiotie, kansi ja 
areena sekä Ranta-Tampella näkyvät etenkin Tampe-
reen katukuvassa. Uudisrakentamisen ohella korjaus-
rakentaminen jatkuu vilkkaana 1970-luvulla rakennet-
tujen asuinrakennusten tullessa korjausikään.

Rakennusalalla tehdään paljon fyysistä työtä, joka 
kuormittaa työntekijöitä ja vaikuttaa työssä jaksami-
seen. Alalla onkin keskimäärin vähemmän 55-vuotiai-
ta ja sitä vanhempia. Rakennusteollisuus RT ry:n mu-
kaan alalla esiintyy myös rakenteellista työttömyyttä: 
osa työvoimasta ei työllisty edes noususuhdanteen ai-
kana. Osa tästä henkilöresurssista – edellyttäen, että 
henkilöt itse sitä haluavat - voisi jatkaa työuraa toisella 
toimialalla muuntokoulutuksen avulla. 
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Kuva 26. Rakennusalan työttömät työnhakijat Pirkanmaalla 
2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). (Työnvälitystilastot, 
ToimialaOnline) 
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• Alan työttömyys ja työllisyys vaihtelevat paitsi 
suhdanteiden myös vuodenaikojen mukaan

• Alalla pitkään työttöminä olleet tuskin enää 
työllistyvät – uudelleen kouluttautumisen 
kautta tämä resurssi on mahdollista saada 
jälleen työmarkkinoiden käyttöön

• Työmailla edellytetään kielitaitoa, sillä ulko-
maalaisten työntekijöiden osuus on merkit-
tävä

Osaamistarpeet ja erityispiirteet 

Työvoiman tarjonta ja kysyntä 
Pirkanmaalla

Rakennusalan työttömien työnhakijoiden kehitys Pir-
kanmaalla vuodesta 2006 vuoteen 2017 on esitetty 
kuvassa 26. Tarkastelu on jaettu viiteen eri ryhmään: 
rakennustyöntekijät ym (suurin ryhmä), rakennusten 
viimeistelytyöntekijät, maalarit ja rakennuspuhdistajat, 
avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät, sekä raken-
nusalan asiantuntijat, erityisasiantuntijat ja työnjohta-
jat (pienin ryhmä). Kaikissa ryhmissä työttömien työn-
hakijoiden määrän kehitys noudattaa samaa kaavaa: 
alhaisimmillaan ollaan vuoden 2007-2008 kieppeillä 
tämän jälkeen työttömien työnhakijoiden määrässä 
on voimakasta nousua ja sitten lopuksi vuodesta 2016 
vuoteen 2017 voimakas lasku. Esimerkiksi suurim-
massa ryhmässä rakennustyöntekijät ym. lasku viimei-
selle vuodelle 2017 on -30 prosenttia. Kokonaisuudes-
saan rakennusalalla oli alhaisimmillaan 1 500 työtöntä 
työnhakijaa vuonna 2007 ja suurimmillaan 3 400 
työtöntä työnhakijaa vuonna 2015. 

Kuvassa 27 on esitetty rakennusalan avoimien työ-
paikkojen määrä kehitys Pirkanmaalla. Kuvasta voi-
daan todeta, että avoimien työpaikkojen määrä on ol-
lut vuodesta 2009 lähtien ensin pienoisessa kasvussa 
ja sitten vuosina 2016 ja 2017 erittäin voimakkaassa 
kasvussa. Huippuvuonna 2017 avoimia työpaikko-
ja oli yli 700 kun taas tarkastelujakson heikoimpana 
vuonna 2009 avoimia työpaikkoja oli vaivaiset 30 
paikkaa. Vuoden 2017 osalta näyttää siltä, että haet-
tiin erityisesti rakennustyöntekijöitä (340 avointa paik-
kaa) sekä avustavia kaivos- ja rakennustyöntekijöitä 
(132 avointa paikkaa) ja rakennusten viimeistelytyön-
tekijöitä (134 avointa paikkaa). 

Kuva 27. Rakennusalan avoimet työpaikat Pirkanmaan TE-
toimistossa 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). (Työnväli-
tystilastot, ToimialaOnline) 
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4.5  Hallinto- ja toimistotyö

Hallinto- ja toimistotyötä tehdään kaikissa or-
ganisaatioissa yksityisellä, julkisella ja kolman-
nella sektorilla. Työn osa-alueita ovat mm. joh-
taminen, henkilöstöhallinto, taloushallinto ja 
tietohallinto. Tyypillisiä ammatteja ovat esimer-
kiksi henkilöstöpäälliköt, controllerit, kirjanpitäjät 
ja sihteerit/assistentit. Hallinto- ja toimistotyötä 
onkin vaikea rajata tiettyyn toimialaan, mutta 
tyypillisenä esimerkkinä alan työllistäjistä voi-
daan mainita hallinto- ja tukipalvelutoimintaan 
lukeutuvat työvoiman vuokrausyritykset tai hal-
linto- ja toimistopalveluita tarjoavat yritykset. 
(Perustuen: Ammattinetti.fi)

Alan yleiset kehitysnäkymät ja trendit 

Suomalaisten yritysten joukossa on lukuisia organi-
saatioita, joissa tarvitaan edelleen hallinto- ja toimis-
totyötä. Vaikka digitalisaatiolla on vaikutusta tälläkin 
toimialalla, on ihmisen toimesta tehtävällä työllä edel-
leen paikkansa. Työssä korostuvatkin tiedonkäsittely-
osaaminen sekä kyky hallita informaatiovirtoja. Ohjel-
mien kehityksellä on ollut vaikutusta alan henkilöstön 
työkaluvalikoimaan, ja samalla se on vapauttanut ai-
karesurssia toimintojen tehostumisen myötä. Voidaan 
kuitenkin yhä sanoa, että hallintotyötä tekeviä tarvi-
taan edelleen mahdollistamaan esimerkiksi kokous-
ten asianmukainen läpivieminen ja dokumentointi.

Luvussa 2.6 mainittu paluu etätyöstä niin sanottuun 
lähityöhön on yksi mahdollinen tulevaisuuden trendi 
toimistotyön osalta. YIT:n tilaamassa tutkimuksessa 
(Tulevaisuuden toimistotyö) kartoitettiin asiantuntija- 
ja toimistotyöntekijöiden näkemyksiä tulevaisuuden 
työelämästä. Vastanneet henkilöt ennakoivat viettä-
vänsä jatkossakin suuren osan työajasta toimistolla. 
Tämän lisäksi paikasta riippumaton työ koetaan tär-
keänä lisänä. Tällä tarkoitetaan työn tekemistä joko 
kotoa, autosta, junasta tai esimerkiksi työpaikan ulko-
puolella sijaitsevasta ”toimistohubista” käsin. Toimis-
totyön tekemiseen liittyy myös perinteinen ristiriita. 
Yhtäältä etenkin avokonttorissa työn tekeminen koe-
taan toisinaan rauhattomana. Toisaalta haasteena – 
etenkin asiantuntijatyössä -  nähdään liian vähät mah-
dollisuudet tavata muita työntekijöitä ja vaihtaa tietoa.

Niin hallinto kuin toimistotyössä on havaittavissa tiet-
tyjä geneerisiä piirteitä. Suomalaisten yritysten haki-
essa kasvua ja kansainvälistymistä sekä ulkomaisten 
firmojen tullessa Suomeen lisääntyy monikansallisuus 
työpaikoilla entisestään. Tämä tarkoittaa, että työpai-
koilla puhutaan eri kieliä ja että ihmisten käyttäytymi-
seen vaikuttavat kulttuurisidonnaiset asiat. Näiden 
tekijöiden ymmärtäminen ja huomioiminen korostuu 
tulevaisuudessa. 

Osaamistarpeet ja erityispiirteet 

• Työntekijän joustavuus, tietotekniset taidot 
sekä informaatiovirtojen hallintaosaaminen 
tärkeää

• Kielitaito tärkeä kilpailukykytekijä yritysten 
siirtyessä lisääntyvässä määrin englanninkie-
len käyttöön

• Kielitaidon rinnalla lisääntyy sosiaalisten ja 
kulttuurisidonnaisten asioiden ymmärtämisen 
merkitys 

Työvoiman tarjonta ja kysyntä 
Pirkanmaalla

Hallinto- ja toimistotyön alalla olevien työttömien työ-
hakijoiden määrän kehitys Pirkanmaalla on esitetty 
kuvassa 28. Tarkastelu on jaettu ryhmään, joista suu-
rimpana erottuu selvästi yleissihteerien ryhmä. Muut 
ryhmät ovat suuruusjärjestyksessä hallinnolliset ja 
erikoistuneet sihteerit, palkanlaskijat, vakuutuskäsit-
telijät ym., muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät, 
rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät sekä ryhmä 
”muut”. Yleishavaintona voisi ehkä todeta, että hal-
linto- ja toimistoalalla vaihtelu ei ole ollut niin suurta 
työttömien työhakijoiden määrässä kuin aloilla. Kun 
vuonna 2006 työttömiä työnhakijoita oli kaikkiaan 
em. ryhmissä 1 900 oli tämä muuttunut vuoteen 2017 
mennessä niin, että se oli 1 600. Kaikissa luokissa 
on nähtävissä käänne vuodesta 2016 vuoteen 2017 
jolloin työttömien työnhakijoiden määrä on kääntynyt 
laskuun. Mielenkiintoisena nyanssina voidaan huo-
mata, että rahaliikenteen asiakaspalvelussa toimivien 
työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut lähes 
nollaan.
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Kuva 28. Hallinto- ja toimistotyöalan työttömät työnhakijat Pir-
kanmaalla 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). (Työnväli-
tystilastot, ToimialaOnline)

Kuvassa 29 esitetään avoimien työpaikkojen määrän 
kehitys hallinto- ja toimistoalalla. Vuosittain kuvaajis-
sa esiintyy kokonaisuuden osalta kausivaihtelua, niin 
avoimien työpaikkojen määrän kehitystrendi näyttäisi 
olevan kasvava. Vuodelle 2017 erityisesti voidaan ha-
vaita avoimien työpaikkojen määrän lähes kaksinker-
taistuneen. Vuonna 2017 avoimia paikkoja oli tarjol-
la 130, joista suurin osa ryhmässä ”muut toimisto- ja 
asiakaspalvelutyöntekijät”. Toisena suurena ryhmänä 
nousee esille yleissihteerien ryhmä.   

Kuva 29. Hallinto- ja toimistotyöalan avoimet työpaikat Pirkan-
maan TE-toimistossa 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). 
(Työnvälitystilastot, ToimialaOnline)
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4.6  Tietotekniikka-ala

Tietotekniikka-alan yritykset valmistavat ohjel-
mistoja sekä tarjoavat tietotekniikan käyttämi-
seen liittyviä palveluja, konsultointia, tietokan-
tapalveluita ja sisällön tuotantoa. Työllistäjiä 
ovat alan yritysten ohella myös esimerkiksi tie-
toliikenneoperaattorit, alan tukku- ja vähittäis-
kauppa sekä laitteiden asennuksiin, huoltoon 
ja korjaukseen erikoistuneet yritykset. Lisäksi 
työpaikkoja on myös tietotekniikkaa käyttävien 
yritysten ja organisaatioiden kuten virastojen 
ja oppilaitosten atk-keskuksissa, IT-osastoissa, 
tietotekniikkaosastoissa ja vastaavissa. (Perus-
tuen: Ammattinetti.fi)

Alan yleiset kehitysnäkymät ja trendit

Tietotekniikka on ala, jonka vaikutus näkyy kaikilla 
muilla toimialoillakin. Nykyään on vaikea määritellä, 
mikä on puhdasta tietotekniikkaa ja mikä on tietotek-
niikan mahdollistamaa palvelua esimerkiksi kiinteis-
tönhuollossa tai verkkokaupassa. Esimerkiksi teolli-
suudessa tuotantoprosesseista yhä suurempi osa on 
tietotekniikkaohjattua. Ja viidennen sukupolven (5G) 
verkon uskotaan mahdollistavan itsestään liikkuvat 
kulkuneuvot.  

Tällainen nopea kehitys edellyttää jatkuvaa osaami-
sen uusiutumista. Työvoiman saatavuuden kannalta 
tämä on haaste. Se on myös haaste alan yritysten 
kasvulle. Pulaa tietotekniikka-alan osaajista on medi-
assa olleiden uutisten mukaan ainakin pääkaupunki-
seudulla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla 
sekä Pirkanmaalla. Nokialla on ollut kaikilla näillä alu-
eilla toimintaa. Monet Nokialta vapautuneista osaajis-
ta ovat perustaneet uusia yrityksiä ja työllistäneet it-
sensä lisäksi muita. Toisaalta joukossa on myös niitä, 
jotka eivät ole työllistyneet korkeasta koulutuksesta 
sekä mittavasta työhistoriasta huolimatta.    

Yksi mahdollisuus saada lisää työvoimaa alalle olisi 
työllistää naisia. Erityisesti ohjelmistoalalla naisia on 
edelleen hyvin vähän. Toinen mahdollisuus ovat yli 
50-vuotiaat. Pirkanmaalla toimiva BearIT on työllistä-
nyt pääasiassa keski-ikäisiä työttömiä työnhakijoita, 
ja palkittiin tammikuussa 2018 maakunnan parhaana 
työnantajana (Aamulehti 27.3.2018). Tietotekniikka-
alan lisäksi muillakin toimialoilla on tarvetta pidentää 
työuria.  

• Toimialan nopea muutos haastaa koulutuk-
sen suunnittelun

• Toimialalla edellytetään osaamisen jatkuvaa 
kehittämistä

• Haasteena osaavan työvoiman saatavuus

Työvoiman tarjonta ja kysyntä 
Pirkanmaalla

Kuvassa 30 esitetään tietotekniikka-alan työttömi-
en työnhakijoiden määrän kehitys. Ala koostuu ICT-
erityisasiantuntijoista, systeemityön erityisasian-
tuntijoista, tietokantojen, verkkojen ja ohjelmistojen 
erikoisasiantuntijoista, ICT-alan teknikoista ja käyt-
täjätukihenkilöistä sekä elektroniikka ja tietoliikenne-
asentajista ja korjaajista. Kuten kuva 30 kertoo, on 
näissä kaikissa ryhmissä työttömien työnhakijoiden 
määrä kasvanut vuodesta 2006 vuoteen 2016 ja sit-
ten kääntynyt laskuun vuodelle 2017. Erityisen mer-
killepantavaa on työttömien työnhakijoiden määrän 
kehitys luokassa ”systeemityön erityisasiantuntijat”. 
Tässä ryhmässä kasvu on ollut lähes 400%.  

  

Osaamistarpeet ja erityispiirteet 
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Kuva 30. Tietotekniikka-alan työttömät työnhakijat Pirkanmaal-
la 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). (Työnvälitystilastot, 
ToimialaOnline) 

Kuvassa 31 on esitetty avoimien työpaikkojen mää-
rän kehitys tietotekniikka-alalla. Keskimäärin tarkas-
teluperiodilla näyttäisi olleen työpaikkoja avoinna 
noin neljäkymmentä. Tästä poikkeava määrä on vuo-
sina 2008, 2016 ja 2017 ja erityisesti kahtena viime 
vuonna, jolloin avoinna olevien työpaikkojen koko-
naismäärässä liikutaan noin sadan paikan tienoilla. 
Suurimpana ryhmänä näyttäytyy systeemityön eri-
tyisasiantuntijat. Tämä on sama ryhmä, joka oli suurin 
myös työttömien työnhakijoiden osalta.

Kuva 31. Tietotekniikka-alan avoimet työpaikat Pirkanmaan 
TE-toimistossa 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). (Työn-
välitystilastot, ToimialaOnline)

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2153 ICT-alan erityisasiantuntijat

251 Systeemityön erityisasiantuntijat

252 Tietokantojen,- verkkojen ja ohjelmistojen er.

351 ICT-alan teknikot ja käyttäjätukihenkilöt

742 Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korj.

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013 2014

2015
2016

2017
0

20

40

60

80

100

120

742 Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korj.
351 ICT-alan teknikot ja käyttäjätukihenkilöt
252 Tietokantojen,- verkkojen ja ohjelmistojen er.
251 Systeemityön erityisasiantuntijat
2153 ICT-alan erityisasiantuntijat



40

4.7 Kuljetus-, liikenne- ja varastointiala

Kuljetus-, liikenne- ja varastointiala pitää tässä 
yhteydessä sisällään lento-, meri-, rautatie- ja 
tieliikenteen sekä posti- ja logistiikkapalvelut. 
Kuljetusalan toimijat hoitavat henkilö- ja tavara-
kuljetuksia kotimaassa ja ulkomaille. Logistiik-
kapalvelut sisältävät erityisesti asiantuntijatöitä 
suunnittelussa ja varastointitöitä. (Perustuen: 
Ammattinetti.fi)

Suomessa alan kehitykseen vaikuttanee myös rau-
tateiden henkilöliikenteen avautuminen kilpailulle. 
Valtion rautateillä on yksinoikeus rautateiden kauko-
liikenteeseen vuoden 2024 loppuun saakka. Kilpailu 
voi kuitenkin avautua aikaisemmin, koska liikenne- ja 
viestintäministeriön tavoitteena on nopeuttaa proses-
sia. Kilpailu henkilöliikenteen matkustajista on alen-
tanut lippujen hintoja kuluttajille. Samaan aikaan niin 
VR kuin yksityiset linja-autoyritykset ovat vähentä-
neet henkilöstöä osin kiristyneestä kilpailutilanteesta 
ja osin digitalisaatiosta johtuen. Toisaalta esimerkiksi 
kaupan alalla tapahtuva verkkokaupan kasvu lisää lo-
gistiikan ja varastoinnin kysyntää. 

Digitalisaation ja automaation pitkän tähtäimen vai-
kutuksia on vaikea arvioida. Erilaiset lajittelu- ja va-
rastointijärjestelmät pystyvät korvaamaan ihmisen te-
kemän työn. Sen sijaan tavarakuljetuksia ei Suomen 
kaltaisessa pitkien välimatkojen maassa voida auto-
matisoida lyhyellä aikavälillä. Työvoiman kysyntä voi 
jopa lisääntyä, jos suoraan ovelle toimitettavien kulje-
tusten kysyntä lisääntyy. Autonomiset autot tulevat lii-
kenteeseen jollakin aikajänteellä. Sitä ennen kuljetuk-
sia tullaan jo tekemään saattueajona, jossa useampi 
rekka ajaa peräkkäin ja vain ensimmäisessä on kuljet-
taja. Sensorit, anturit ja tehokkaat tietoliikenneyhtey-
det varmistavat, että ensimmäisen rekan takana tu-
levat yksiköt seuraavat kuljettajan reagointia. Tämän 
suuntaista kehitystä tukevat myös paineet alan ympä-
ristöystävällisyyden (sensoriteknologian avulla rekat 
voivat ajaa lähellä toisiaan, jolloin ilmanvastus ja tätä 
kautta myös energiankulutus on pienempi) paranta-
miseksi sekä kustannusten (yksi kuljettaja voi vastata 
usean rekan saattueesta) alentamiseksi.  

Alan yleiset kehitysnäkymät ja trendit

Kuljetus-, liikenne- ja varastointiala on suhdanneherk-
kä. Orastava talouskasvu oli havaittavissa jo vuonna 
2016, ja vuoden 2017 osalta esimerkiksi Helsingin sa-
taman kautta kulkeva vienti lisääntyi lähes 15 prosent-
tia edelliseen vuoteen verrattuna (Helsingin sataman 
vuosikertomus 2017). Kasvu syntyi niin kontti- kuin 
kumipyöräliikenteen osalta. Rautateillä tapahtuvissa 
kuljetuksissa pitkän aikavälin volyymien muutos on 
ollut Liikenneviraston tilastojen mukaan maltillista. 
Vuonna 1990 raiteilla kuljetettiin 34,5 tonnin edestä 
tavaraa, ja vuonna 2016 vastaava luku oli 36,1 tonnia. 
Huippuvuonna 2006 lukema ylitti 43,5 tonnia.  

Maailmankin mittakaavassa suurilla liikennehankkeil-
la on vaikutusta Suomessa kuljetettavien tavaroiden 
tai Suomen läpi tapahtuvien kuljetusten määrään. 
Koillisväylän avautuminen ja liikennemäärien lisään-
tyminen tarjoavat Suomelle mahdollisuuden kiinnittyä 
huomattavasti nykyistä suurempiin kuljetusvolyymei-
hin. Tämä edellyttää kuitenkin investointeja nykyisen 
tie- ja raideinfrastruktuuriin. Toinen mahdollisuus on 
raideliikenteen kasvu Venäjän ja Kazakstanin läpi Kii-
naan. Liikennöinti Kouvolan rail-road terminaalista 
Kiinan Xi’aniin alkoi marraskuussa 2017 (Yle uutiset 
10.11.2017).  
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Kuva 32. Kuljetus-, liikenne- ja varastointialan työttömät työn-
hakijat Pirkanmaalla 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). 
(Työnvälitystilastot, ToimialaOnline) 

Kuvassa 33 esitetään avoimien työpaikkojen mää-
rän kehittyminen kuljetus-, liikenne- ja varastointia-
lalla vuodesta 2006 vuoteen 2017 Pirkanmaalla. Ala 
näyttäisi kehittyneen kovaan kasvuun kahden viimei-
sen vuoden aikana, sillä vuodesta 2015 vuoteen 2017 
avoimien työpaikkojen määrä on kolminkertaistunut 
ollen yli 250 vuoden 2017 lopussa. Eniten tarvitaan 
rahdinkäsittelijöitä ja varastotyöntekijöitä (109). Myös 
työkoneiden kuljettajien ja raskaiden moottoriajoneu-
vojen kuljettajia kysytään kohtuullisesti. Molemmissa 
on avoinna noin 50 paikkaa vuoden 2017 lopussa. 
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834 Työkoneiden kuljettajat

833 Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat

832 Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkulj.

• Alan kehitys on riippuvaista maailmantalou-
den suhdanteista sekä kotimaisista investoin-
neista infrastruktuuriin

• Kuljetuksissa ja logistiikassa on kasvun mah-
dollisuuksia Koillisväylän ja Venäjän läpi Kii-
naan tapahtuvien kuljetusten osalta. Suomen 
osalta haasteena on, että tehtävät päätökset 
ovat vahvasti sidoksissa suurempien maiden 
poliittisiin päätöksiin  

• Varastoinnissa automatisaatio ja käsittely 
robotein tulee yleistymään

• Alalle työllistymisessä tulee korostumaan 
henkilön persoona ja luotettavuus.

Työvoiman tarjonta ja kysyntä 
Pirkanmaalla

Kuvassa 32 on esitetty työttömien työhakijoiden mää-
rän kehittyminen kuljetus-, liikenne- ja varastointia-
lalla. Tämän alan tarkastelu tehdään kuudessa ryh-
mässä: kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät, 
henkilö-, paketti- ja moottoripyörän kuljettajat, raskai-
den moottoriajoneuvojen kuljettajat, rahdinkäsittelijät 
ja varastotyöntekijät ym. sekä ryhmä ”muut”. Näistä 
kaksi isointa ryhmää ovat raskaiden moottoriajoneu-
vojen kuljettajat ja työkoneiden kuljettajat joissa mo-
lemmissa oli noin kolmesataa työtöntä työnhakijaa 
tarkasteluperiodin alkupuolella. Tämän jälkeen mo-
lemmissa luokissa on koettu voimakas kasvu työttömi-
en työnhakijoiden määrässä aina vuoteen 2016 saak-
ka ja tämän jälkeen voimakas lasku vuodelle 2017. 
Sama kehitys, mutta vaimeampana, näkyy muissa 
ryhmissä. Kaikkiaan vuoden 2017 lopussa työttömiä 
työhakijoita oli alalla 1 600.

Kuva 33. Kuljetus-, liikenne- ja varastointialan avoimet työpai-
kat Pirkanmaan TE-toimistossa 2006–2017 (kuukausittainen 
keskiarvo). (Työnvälitystilastot, ToimialaOnline) 
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4.8  Kiinteistöpalvelu- ja vartiointiala

Kiinteistöpalveluala pitää sisällään erilaisia 
kiinteistöjen korjaus-, kunnossapito- ja ylläpi-
topitotöistä vastaavia yrityksiä. Usein yritykset 
tarjoavat myös muun muassa isännöinti-, turval-
lisuus- ja teknisiä palveluita. Vartiointialalla työ-
paikkoja tarjoavat mm. turvallisuusalaan erikois-
tuneet yritykset ja vartioimisliikkeet sekä muiden 
toimialojen yritykset ja julkishallinnon organisaa-
tiot. (Perustuen: Ammattinetti.fi)

Alan yleiset kehitysnäkymät ja trendit 

Kiinteistöpalveluissa muhii eräänlainen pommi – suo-
malaisten taloyhtiöiden korjausvelka. Kääntäen tä-
mä näkyy talonrakennusalan yritysten lisääntyvissä 
rakennusurakoissa, jotka ovat lisääntyneet vuosina 
2012-2016 (Tilastokeskus, rakennusalan korjaukset 
2016. Helsinki 8.12.2017). Korjausvelan lisääntymi-
nen lisää painetta kiinteistöpalvelualan – erityisesti 
isännöintitoimistojen – suhteen, jotka ovat taloyhtiöi-
den kumppani ja tietolähde korjaustoimenpiteiden 
ajoituksessa sekä suunnittelussa.   

Lisääntynyt turvattomuuden tunne yhteiskunnassa on 
omiaan lisäämään vartiointialan palveluiden kysyn-
tää. Kysynnän kasvua edistävät myös kaupan alalta 
tulevat viestit näpistyksistä ja varkauksista. Myöskään 
vartiointiala ei ole turvassa digitalisaation vaikutuksil-
ta. Henkilöstö käyttää lisääntyvässä määrin älylaittei-
ta, ja digitalisaation myötä uusien työkalujen käyttöön-
otto on mahdollista.  

Vartijoiden työnkuva on myös laajentumassa uusil-
le toimialoille. Esimerkiksi kiinteistönhuollon puolella 
vartijan tulee ymmärtää kohteiden kiinteistö- ja raken-
nusautomaatiojärjestelmistä saatavaa informaatiota. 
Samoin nähtävissä on siirtymä hoivapuolelle, jossa 
terveyden seurantaan liittyvän henkilövalvonnan ar-
vioidaan yleistyvän. Jo nyt tietyissä kohteissa vartijat 
avustavat terveydenhuollon ammattilaisia mm. tarjo-
amalla nostoapua.  
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Työvoiman tarjonta ja kysyntä 
Pirkanmaalla

Kiinteistö- ja vartiointialan työttömien työnhakijoiden 
määrän tarkastelu Pirkanmaalla on esitetty kolmessa 
luokassa kuvassa 34. Luokat ovat: kiinteistöhuollon ja 
siivoustyön esimiehet, suojelu ja vartiointityöntekijät 
sekä koti-, hotelli- ja toimistosiivoajat. Yleisesti ottaen 
näyttäisi työttömien työnhakijoiden määrä vaihtelun 
olevan matillisempaa kuin esimerkiksi aikaisemmin 
esittelyllä teollisuuden alalla. Suurimpana ryhmänä on 
koti-, hotelli ja toimistosiivoajat, jossa työttömiä työha-
kijoita on ollut tarkasteluperiodilla kuuden- ja kahdek-
san sadan välillä liikkuvat määrä ja joka on kääntynyt 
voimakkaaseen laskuun viimeisen vuoden aikana. 
Kahdessa muussa pienemmässä luokassa työttömi-
en määrän kehitys on ollut nousujohteista viime vuo-
teen saakka.

Kuva 34. Kiinteistöpalvelu- ja vartiointialan työttömät työnha-
kijat Pirkanmaalla 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). 
(Työnvälitystilastot, ToimialaOnline) 
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• Digiosaaminen korostuu – työkalut kehittyvät 
ja uusiutuvat nopeissa sykleissä

• Vartijan työ palveluna – asiakkaan auttami-
nen esimerkiksi kiinteistön ylläpidon varmis-
tamisessa

Kuvassa 35 on esitetty avoimien työpaikkojen kehitys 
kiinteistöpalvelu- ja vartiointialalla Pirkanmaalla. Täs-
säkin kuvaajassa pistää silmään, että finanssikriisin 
alkamisen jälkeen vuonna 2009 avoimien työpaikko-
jen määrä on ollut alhaisimmillaan noin 150 avoimen 
paikan tasolla. Vuonna 2017 avoimia paikkoja oli jo 
lähes 450 kpl. Suurimpana ryhmänä koti-, hotelli- ja 
toimistosiivoajien ryhmä.

Kuva 35. Kiinteistöpalvelu- ja vartiointialan avoimet työpaikat 
Pirkanmaan TE-toimistossa 2006–2017 (kuukausittainen keski-
arvo). (Työnvälitystilastot, ToimialaOnline) 
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4.9  Matkailu- ja ravitsemisala

Matkailu- ja ravitsemisalalla toimii kahviloita, 
ravintoloita, työpaikkaruokaloita, catering-alan 
yrityksiä, hotelleja, matkatoimistoja ja erilaisia 
kokous- ja ohjelmapalveluita tarjoavia yrityksiä. 
Matkailu- ja ravitsemisala on merkittävä pal-
velualan työllistäjä, jossa voidaan toimia hyvin 
erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa työsuhteissa 
(esim. osa-aikainen työ ja sesonkityö). (Perustu-
en: Ammattinetti.fi)

Alan yleiset kehitysnäkymät ja trendit 

Matkailu- ja ravitsemisalalla on merkittävä työllistävä 
vaikutus ja liiketaloudellinen merkitys. Alalla on Suo-
messa 25 000 toimipaikkaa, jotka työllistävät satoja-
tuhansia suomalaisia. Kotimaisten matkailijoiden ku-
lutus ylläpitää monipuolista palvelutarjontaa, vaikka 
matkailu maan rajojen sisällä ei ole kasvanut merkit-
tävästi vuosina 2006-2016. Sen sijaan ulkomaisten 
vierailijoiden yöpymiset ovat kasvussa, ulottuen 7,7 
miljoonaan henkilöön vuonna 2016. Kansainvälinen 
matkailu ei ole hiipumassa. YK:n matkailujärjestö 
UNWTO ennustaa vähintään yhden yön sisältävien 
matkojen kasvavan 1,8 miljardiin matkaan vuoteen 
2030 mennessä (1,32 miljardia matkaa vuonna 2017). 
Erityisesti aasialaisten ja kehittyvistä maista tulevien 
matkailijoiden määrän uskotaan nousevan.  

Suomessa rannikko / saaristo houkuttelee kokonai-
suutena eniten matkailijoita (6,3 miljoonaa matkaili-
jaa vuonna 2016). Järvi-Suomen suuralueella, johon 
myös Pirkanmaan lasketaan kuuluvan, vastaava lu-
ku oli noin 6 miljoonaa. Ulkomaisten matkailijoiden 
osalta jäätiin alle miljoonaan (0,9). Helsingin seudulla 
rekisteröitiin noin 4,8 miljoonaa yöpymistä, josta puo-
let olivat ulkomaisia matkailijoita. Lapissa yllettiin 3,2 
miljoonaan matkailijaan. (Visit Finland. Matkailuvuosi 
2016. Matkailun suuralueet ja maakunnat)

Uudenmaan (2,4 miljoonaa) jälkeen Lappi on maa-
kunnista selkeä kakkosen reilulla 1,2 miljoonalla ul-
komaalaisella vierailijalla. Top5:een yltävät myös Ah-
venanmaa (n. 243 000), Varsinais-Suomi (n. 220 000) 
ja Pirkanmaa (n. 209 000). Pirkanmaalla ulkomaiset 
yöpymiset pysyivät edellisvuoden tasolla. Ulkomaisia 
matkailijoita tulee Suomeen (järjestys ja maat vaih-
televat hieman maakunnittain) muun muassa Eng-
lannista, Saksasta, Ruotsista, Kiinasta ja Venäjältä. 
Vaikka Venäjän ruplan heikentyminen ja Ukrainan 
kriisi ovat väliaikaisesti heikentäneet venäläisten mat-
kailijoiden määrän kasvua, uskoo MARA kasvunäky-
mien olevan pidemmällä aikavälillä suotuisat. Usko 
tulevaan näkyy myös matkailualan pk-yritysten kes-
kuudessa, jotka arvioivat lähiajan yleiset suhdanne-
näkymät selvästi toiveikkaammiksi kuin muut toimialat 
(TEM toimialakatsaus).

Suomi on viime vuosina saanut näkyvyyttä kansainvä-
lisessä mediassa. Vastaavaa huomiota kaivataan jat-
kossakin, jotta matkailun potentiaali saadaan hyödyn-
nettyä. Näkyvyyden maksimoimiseksi on hyödynnetty 
myös sosiaalista mediaa (suosittujen bloggaajien tuo-
minen Suomeen, jotta he kirjoittaisivat kokemuksis-
taan blogi-kirjoituksia, joita lukevat sadat tuhannet 
ihmiset eri puolilla maailmaa). Näkyvyyden lisäksi 
tarvitaan lisäpanostuksia myös matkakokemusten 
parantamiseksi. Tällä tarkoitetaan niin matkaketjuja 
(liikkuminen paikasta toiseen on helppoa kuljetus-
muodosta riippumatta), kestävyyttä (ekologisuus va-
linnoissa) kuin digitalisuutta (tiedon ja palvelujen tulee 
olla helposti saatavilla).     

Pirkanmaalla matkailu- ja ravitsemisala seuraa kan-
sallisen tason trendiä. Ravintola-alalla yhtenä haas-
teena maakunnassa on tunnistettu eläköityminen ja 
se, että valmistuneet nuoret ihmiset eivät pysy alu-
eella. Matkailualalla vastaavaa tilannetta ei ainakaan 
toistaiseksi ole.  
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Työvoiman tarjonta ja kysyntä 
Pirkanmaalla

Majoitus- ja ravitsemisala työllisti Pirkanmaalla noin  
7 100 henkilöä vuonna 2015. Kasvua työllisten mää-
rässä on ollut vuosituhannen vaihteesta noin 15 pro-
senttia. Matkailu- ja ravitsemisalan työttömien työn-
hakijoiden määrä Pirkanmaalla nousi vuodesta 2012 
alkaen vuoteen 2016 saakka. Vuonna 2017 työttömi-
en työnhakijoiden määrä kääntyi kuitenkin voimak-
kaaseen laskuun. Suurin alan työttömien työnhakijoi-
den ryhmä on ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden 
ryhmä.

Kuva 36. Matkailu- ja ravitsemisalan työttömät työnhakijat Pir-
kanmaalla 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). (Työnväli-
tystilastot, ToimialaOnline) 
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• Erottautumisesta tulee yhä tärkeämpi kilpai-
lutekijä – räätälöidyt ravintola- ja elämysmat-
kakokemukset lisääntyvät  

• Alan osaajien keskuudessa tarvetta palvelu-
muotoiluosaamiselle

• Kausiluonteisella ja suhdanneherkällä (eri-
tyisesti matkailu) alalla tulisi pohtia mahdolli-
suuksia monialayrittäjyyden tukemiseen 

Alan työttömät työnhakijat Pirkanmaalla ovat nuo-
ria. Vuoden 2015 lopussa heistä 37 prosenttia oli 
15–29-vuotiaita. Yli 44-vuotiaiden osuus on vain 31 
prosenttia. Ammattiluokituksesta johtuen tiedot alan 
työttömien työnhakijoiden koulutustasosta ovat va-
javaiset. Avustavien keittiö- ja ruokatyöntekijöiden 
osalta (94) 66 prosenttia on suorittanut keskiasteen 
koulutuksen ja 68 prosenttia vähintään keskiasteen 
koulutuksen. Vastaava osuus kaikista työttömistä 
työnhakijoista on 74 prosenttia. 

Samanaikaisesti kun työttömien määrä alalla on nous-
sut selvästi, avoimien työpaikkojen määrä alalla on 
ollut jo neljän vuoden ajan tasaisesti korkeampi kuin 
vuonna 2008. Vuodelle 2017 avoimien työpaikkojen 
määrässä tapahtui hyppäys noin 200 avoimesta pai-
kasta 300 avoimeen paikkaan. Vuonna 2017 avoimet 
työpaikat jakautuivat siten, että avustavien keittiö- ja 
ruokatyöntekijöiden paikkoja oli auki 94 paikkaa, tar-
joilutyöntekijöiden paikkoja oli auki 87 paikkaa, ravin-
tola- ja suurtaloustyöntekijöiden paikkoja oli auki 106 
paikkaa ja muita alan paikkoja auki 10 paikkaa.

Kuva 37. Matkailu- ja ravitsemisalan avoimet työpaikat Pirkan-
maan TE-toimistossa 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). 
(Työnvälitystilastot, ToimialaOnline) 
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Osaamistarpeet ja erityispiirteet 

Työvoiman tarjonta ja kysyntä 
Pirkanmaalla

Majoitus- ja ravitsemisala työllisti Pirkanmaalla noin  
7 100 henkilöä vuonna 2015. Kasvua työllisten mää-
rässä on ollut vuosituhannen vaihteesta noin 15 pro-
senttia. Matkailu- ja ravitsemisalan työttömien työn-
hakijoiden määrä Pirkanmaalla nousi vuodesta 2012 
alkaen vuoteen 2016 saakka. Vuonna 2017 työttömi-
en työnhakijoiden määrä kääntyi kuitenkin voimak-
kaaseen laskuun. Suurin alan työttömien työnhakijoi-
den ryhmä on ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden 
ryhmä.

Kuva 36. Matkailu- ja ravitsemisalan työttömät työnhakijat Pir-
kanmaalla 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). (Työnväli-
tystilastot, ToimialaOnline) 
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• Erottautumisesta tulee yhä tärkeämpi kilpai-
lutekijä – räätälöidyt ravintola- ja elämysmat-
kakokemukset lisääntyvät  

• Alan osaajien keskuudessa tarvetta palvelu-
muotoiluosaamiselle

• Kausiluonteisella ja suhdanneherkällä (eri-
tyisesti matkailu) alalla tulisi pohtia mahdolli-
suuksia monialayrittäjyyden tukemiseen 

Alan työttömät työnhakijat Pirkanmaalla ovat nuo-
ria. Vuoden 2015 lopussa heistä 37 prosenttia oli 
15–29-vuotiaita. Yli 44-vuotiaiden osuus on vain 31 
prosenttia. Ammattiluokituksesta johtuen tiedot alan 
työttömien työnhakijoiden koulutustasosta ovat va-
javaiset. Avustavien keittiö- ja ruokatyöntekijöiden 
osalta (94) 66 prosenttia on suorittanut keskiasteen 
koulutuksen ja 68 prosenttia vähintään keskiasteen 
koulutuksen. Vastaava osuus kaikista työttömistä 
työnhakijoista on 74 prosenttia. 

Samanaikaisesti kun työttömien määrä alalla on nous-
sut selvästi, avoimien työpaikkojen määrä alalla on 
ollut jo neljän vuoden ajan tasaisesti korkeampi kuin 
vuonna 2008. Vuodelle 2017 avoimien työpaikkojen 
määrässä tapahtui hyppäys noin 200 avoimesta pai-
kasta 300 avoimeen paikkaan. Vuonna 2017 avoimet 
työpaikat jakautuivat siten, että avustavien keittiö- ja 
ruokatyöntekijöiden paikkoja oli auki 94 paikkaa, tar-
joilutyöntekijöiden paikkoja oli auki 87 paikkaa, ravin-
tola- ja suurtaloustyöntekijöiden paikkoja oli auki 106 
paikkaa ja muita alan paikkoja auki 10 paikkaa.

Kuva 37. Matkailu- ja ravitsemisalan avoimet työpaikat Pirkan-
maan TE-toimistossa 2006–2017 (kuukausittainen keskiarvo). 
(Työnvälitystilastot, ToimialaOnline) 
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4.10  Toimialojen ja työmarkkinoiden yleiset kehitysnäkymät

Seuraavassa on nostettu esiin joitakin kirjoittajien aja-
tuksia koko työmarkkinoiden muutoksesta perustuen 
tilastoanalyysiin, aiempaan tutkimukseen, järjestet-
tyyn työpajaan ja haastatteluihin. Vaikka siis taustalla 
on mm. koko aineiston analyysi niin tässä ei seikka-
peräisesti perustella esitettyjä näkemyksiä vaan pi-
kemminkin esitetään ajatukset lyhyen ytimekkäästi. 
Tämän jälkeen esitetään vielä toimialakohtainen yh-
teenvetotaulukko työllistymisnäkymistä.  

1. Suuri kuva viimeisen parin vuosikymmenen ajal-
ta Suomen talouden rakenteessa on yksityisten 
palveluiden kasvu ja teollisuustyön väheneminen. 
Yksi syy muutokselle on se, että palvelusektorin 
dynamiikka on ollut selvästi teollisuutta voimak-
kaampaa – uusia työpaikkoja on sekä syntynyt et-
tä hävinnyt huomattavasti teollisuutta nopeammin.

2. Alustataloudella tarkoitetaan internetin myötä ke-
hittynyttä liiketoiminnan organisointimallia, jossa 
verkossa toimiva palvelu kohtauttaa tarjonnan ja 
kysynnän. Vaikka esim. keikkatyön välittämisessä 
alustojen volyymit ovat pieniä voi alustojen mer-
kityksen kasvu muuttaa työelämää. Joudutaan 
miettimään esim. onko alustan kautta toimiva hen-
kilö yrittäjänä liikkeellä vai alustan palveluksessa. 
On mahdollista, että entistä enemmän työ teh-
dään oman yrityksen kautta tai freelancerina jol-
loin substanssiosaamisen lisäksi korostuvat yrittä-
jyystaidot (esim. talous-, hallinto- ja myyntitaidot).

3. Entistä enemmän yrittäjyyden saralla on mahdol-
lisuuksia luoda ns. skaalatutuvia liiketoimintamal-
leja. Näissä tyypillisesti IT-toimialalla esiintyvissä 
malleissa kustannusten lisäys toiminnan kasvat-
tamisesta on suhteellisesti hyvin pieni. Monesti 
uudet mallit haastavat perinteisiä malleja luoden 
todellista kilpailua talouteen. Työntekijän osalta 
kilpailun lisääntyminen merkitsee sitä, että työn-
tekijän itse on oltava kilpailukykyinen. Tärkeim-
miksi työelämätaidoiksi muodostuvat ketteryys, 
oma-aloitteisuus, sosiaaliset taidot, monialaisuus, 
muutosvalmius ja oppimaan oppiminen. 

4. Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keski-
suuriin yrityksiin kun isoissa yrityksissä erikoistu-
taan ja ulkoistetaan palveluita.  Pk-yritysten kas-
vanut merkitys uusien työpaikkojen luomisessa 
asettaa haasteita työvoimakoulutukselle, koska 
pienissä yrityksissä ei ehkä ole samanlaista osaa-
mista koulutus- ja henkilöstöasioiden hoitoon kuin 
suurissa yrityksissä. Miten tunnistetaan yritysten 
tuleva työvoiman tarve ja miten tieto työvoima-
koulutuksen mahdollisuuksista tavoittaa yritykset? 
Pystyvätkö yritykset ylipäänsä hahmottamaan 
osaamistarpeitansa pidemmällä aikavälillä? Miten 
vältetään liian spesifi yrityskohtainen koulutus, jo-
ta ei voi soveltaa muissa työpaikoissa tai toisaalta 
koulutus, jolla ei ole riittävää rajapintaa käytännön 
työhön?

5. Tutkintotavoitteinen koulutus on perusteltua, kos-
ka tutkinnon kautta henkilö saa sertifikaatin omal-
le osaamiselleen. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa on 
paljon maahanmuuttajia, ollaan panostamassa 
sertifiointi-ideaan, jotta maahanmuuttajia saatai-
siin nopeasti integroitua työmarkkinoille. On kui-
tenkin vaara, että tutkintoihin kiinnitetään liikaa 
huomiota. Teknologian nopea kehittyminen ja 
muutos yhteiskunnassa edellyttää myös koulut-
tautumisen nopeuttamista. Tähän sopivat ehkä 
paremmin erilaiset kurssit ja lyhyet koulutusjaksot 
kuin kokonaiset tutkinnot.        

Yhteenvetona toimialojen tämänhetkisestä työmarkki-
natilanteesta voidaan sanoa, että vuodesta 2016 vuo-
teen 2017 on tapahtunut positiivinen käänne. Toisaal-
ta avoimien työpaikkojen määrä on ollut nousussa ja 
toisaalta työttömien työnhakijoiden määrä on ollut las-
kussa.  Taulukossa 2 esitetään kunkin toimialan osalta 
arvio työllisyysnäkymistä sanallisen selitteen kera.
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Taulukko 2. Yhteenveto eri alojen työllisyysnäkymistä.

Teollisuusalat

+/-
Teollisuus on edelleen suurin yksittäinen työllistäjä Pirkanmaalla, mutta sen osuus työpaikoista on laskenut 
selvästi 2000-luvun aikana. Viimeisten vuosien tilastot osoittavat, että teollisuus reagoi nopeasti muuttunee-
seen suhdannetilanteeseen uusien työpaikkojen muodossa. Teollisuus luo tarvetta täydentäville palveluille.

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

+
Alan työvoiman tarve tulee kasvamaan ennen kaikkea sosiaalipalveluissa (erit. vanhuspalvelut). Alan työpaik-
kojen kasvua hillitsevät kuitenkin palveluiden digitalisoitumisen ja keskittämisen kaltaiset trendit sekä julkisen 
talouden niukat resurssit. Sote-uudistus luo epävarmuutta toimialan kehitykseen. 

Kaupan ala

+

Kaupan alan kasvu seuraa pitkällä aikavälillä melko hyvin kansantalouden ja ostovoiman kasvua. Luottamus-
barometrit osoittavat kuluttajien luottamuksen olevan korkealla keväällä 2018. Tämä heijastunee kasvavina 
kulutusmenoina ja sitä kautta lisääntyvänä työvoiman tarpeena. Pidemmällä aikavälillä työvoimatarve saattaa 
vähentyä (tai muuttaa muotoaan) verkkokaupan kasvun myötä. 

Rakennusala

+

Rakennusalan työttömyys on laskenut Pirkanmaalla nopeasti ja avoimien työpaikkojen määrä kasvanut. 
Suuret rakennushankkeet kuten raitiotie, kansi ja areena sekä Ranta-Tampella näkyvät etenkin Tampereen 
katukuvassa. Uudisrakentamisen ohella korjausrakentaminen jatkuu vilkkaana 1970-luvulla rakennettujen 
asuinrakennusten tullessa korjausikään. Työvoiman kysynnän arvioidaan kasvavan maltillisesti.

Hallinto- ja toimistotyö

+/-

Hallinto- ja toimistotyön tulevaisuusnäkymät ovat kaksijakoiset. Hallinto- ja tukipalveluiden ennustetaan kas-
vavan selvästi vuoteen 2030 mennessä, mutta tämä kategoria käsittää selvästi suuremman osan ammateis-
ta kuin hallinto- ja toimistotyön kategoria tässä raportissa. Toisaalta alan ammatit ovat erityisessä vaarassa 
kadota tietoteknisen kehityksen myötä. 

Tietotekniikka-ala

+

Alan kasvu tulee erittäin todennäköisesti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Koulutus- ja osaamistarpeiden en-
nustaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä alalla taidot vanhenevat nopeasti ja yritykset pyrkivät houkuttelemaan 
ennen kaikkea huippuosaajia. Myös Tietotekniikka-alalla työttömyys on pienentynyt ja avoimien työpaikkojen 
määrä kasvanut viimeisen vuoden aikana.

Kuljetus, liikenne ja varastointi

+/-

Kuljetus- liikenne- ja varastointialan kehitys on vahvasti sidoksissa alueen yleiseen talouskehitykseen ja 
keväällä 2018 osaavat henkilöt työllistyvät nopeasti. Lisääntyvä verkkokauppa kasvattaa kuljetuspalveluiden 
kysyntää. Vuoden 2018 kesällä Taksi-alan toiminta vapautuu määrällisestä ja hinnallisesta sääntelystä. Näh-
täväksi jää onko tällä positiivisia vaikutuksia palveluiden kysyntään.

Kiinteistöpalvelu- ja vartiointiala

+

Alan työllisten määrä tullee kasvamaan jopa epäedullisilla odotuksilla. Alan kasvu perustuu mm. rakennetun 
ympäristön laajenemiseen, kiinteistöjen huoltopalveluiden tarpeeseen sekä uusiin turvallisuustarpeisiin. Ala ei 
ole erityisen herkkä suhdanteille, mikä näkyy nykyisessä hyvässä suhdannetilanteessa maltillisena avoimien 
työpaikkojen kasvuna.

Matkailu- ja ravitsemisala

+

Vaikka Venäjän ruplan heikentyminen ja Ukrainan kriisi ovat väliaikaisesti heikentäneet venäläisten matkai-
lijoiden määrän kasvua, uskoo MARA kasvunäkymien olevan pidemmällä aikavälillä suotuisat. Pirkanmaa 
kuuluu top5:n joukkoon Suomessa ulkomaisten matkailijoiden määrässä. Positiivinen suhdannekehitys alalla 
jossain määrin lisääntyneinä avoimina työpaikkoina ja työttömyyden laskuna. 
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5. Tiivistelmä ja lähdeluettelo
Tässä raportissa tarkastellaan ajankohtaista talousti-
lannetta ja työmarkkinatilannetta sekä työvoimakou-
lutuksen muutoksia ja toteutumista. Tarkastelu koh-
distuu pääasiassa vuosiin 2017 ja 2018 ja erityisenä 
kiinnostuksen kohteena on Pirkanmaan alue. 

Ajankohtainen taloustilanne vaikuttaa monien analy-
soitujen mittarien valossa hyvältä, vaikkakin kokonais-
taloudelliset mittarit (BKT per henkilö ja huoltosuhde) 
ovat kehittyneet heikosti viimeisten saatavilla olevien 
vuosien osalta. Pirkanmaalla väestö jatkoi kasvuaan, 
ja vuoden 2016 väkimäärä lisääntyi noin 3 000 hen-
gellä eli kuudella prosentilla. Väestönkehitys on yhte-
ydessä positiiviseen talouskehitykseen. Toisaalta, kun 
jollakin alueella yritysten toiminta kasvaa, tarvitaan 
enemmän ihmisiä tekemään niissä töitä, ja toisaalta, 
kun väestöä muuttaa alueelle, tarvitaan entistä enem-
män palveluita tyydyttämään uusien tulijoiden erilaisia 
tarpeita.

Pirkanmaan ajankohtaisessa suhdannetilanteessa 
merkittävä muutos tapahtui vuoden 2016 viimeisellä 
neljänneksellä, jolloin tilanne kääntyi talouden osalta 
nopeaan kasvuun. Vuoden 2017 alkupuoliskon mer-
kittävimmät Pirkanmaan taloutta kasvu-uralle ohjan-
neet toiminnot olivat asunto- ja korjausrakentaminen, 

liike-elämän palvelut sekä teollisuus. Aluekohtainen 
Pk-yritysbarometri ennustaa keväälle 2018 edelleen 
hyviä suhdannenäkymiä. Pirkanmaan pk-yrityksistä 
suhdanteiden paranemista odottaa 46 prosenttia ja 
vain 8 prosenttia odottaa niiden huonontumista. Alu-
eella on eniten Suomessa mahdollisuuksien salliessa 
kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (38 %). Ainoastaan 
2 prosenttia kyselyyn vastaajista ennakoi yritystoimin-
nan loppumista. Noin kolmasosalla pk-yrityksistä on 
ollut tarvetta rahoitukselle, ja ne ovat myös saaneet 
sitä (ELY, 2018).

Työttömien työnhakijoiden määrästä kertova tilas-
to kertookin nopeasta muutoksesta vuosien 2017 ja 
2018 aikana: työttömien määrä väheni Pirkanmaalla 
vuodesta 2017 vuoden 2018 alkuun 8 022 henkilöl-
lä ja oli vuoden 2018 tammikuussa 27 517 henkilöä. 
Laskua vuositasolla tapahtui siten peräti 23 prosent-
tia. Työttömyysaste oli 11,3, joka on hieman korke-
ampi kuin koko maan vastaava luku, 10,9 prosenttia. 
Hyvä tilanne työmarkkinoilla heijastunee kuluttajien 
luottamusindikaattoriin. Se oli tammikuussa 2018 mit-
taushistorian korkein (24,2), kun se vielä vuotta aiem-
min oli huomattavasti matalammalla tasolla (21,0).
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Suhdanteiden nopea paraneminen heijastuu toimi-
aloittaisissa työttömien työnhakijoiden määrässä ja 
avointen työpaikkojen määrässä. Kuvassa 38 on 
taulukoitu aiemmin tarkastelussa olleiden yhdeksän 
toimialan työttömien työnhakijoiden % muutos (vaa-
ka-akseli) ja avoimien työpaikkojen % muutos (pys-
tyakseli) vuodesta 2016 vuoteen 2017 jotta saataisiin 
muodostettua yhteenveto ajankohtaisesta tilantees-
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Kuva 38. Valittujen yhdeksän alan työttömien työnhakijoiden määrän % muutos ja avoimien työpaikkojen määrän % 
muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 toisiinsa verrattuna (vaaka-akselilla työttömien työnhakijoiden määrän muutos 
ja pystyakselilla avoimien työpaikkojen muutos)

ta. Kuten kuva osoittaa ovat kaikki alat kiinni positii-
visessa kehityksessä (työttömyys alenee ja avoimet 
työpaikat lisääntyvät). Esimerkiksi Teollisuudessa ja 
rakentamisessa, jotka toimialoina reagoivat nopeas-
ti suhdannemuutoksiin, on työttömien työnhakijoiden 
määrän väheneminen noin 30 % luokkaa ja avoimien 
työpaikkojen määrän kasvu 70 % tasolla. Voidaan siis 
yhteenvetona todeta tilanteen olevan hyvä.

Työvoimakoulutuksen osalta vuosi 2018 on ollut muu-
tosten aikaa. Tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuk-
sen rahoitus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön pää-
luokkaan ja valtionosuusjärjestelmän piiriin ja toisen 
asteen ammatillisen koulutuksen reformin käytännön 
toteutus on alkanut vuoden alusta koko maassa. Re-
formin yleiset tavoitteet tukevat hyvin myös työvoima-
koulutuksen toteuttamista ja vastaavat pääosin niitä 
periaatteita, joita työvoimakoulutuksessa on jo pitkään 
pidetty tärkeinä (osaamisperusteisuus, yksilöllinen 
opintopolku, henkilökohtaistaminen, näyttötutkinnot, 
koulutuksen toteutuksen ympärivuotisuus, tiivis yritys-
yhteistyö ja työllisyysvaikutusten huomioon ottaminen 
rahoituksessa). 

Muutoksista huolimatta työvoimakoulutuksen toteut-
tamisedellytykset ovat siis kunnossa. Uusia avauksia 
itse toteuttamiseen voisi löytyä esimerkiksi 26.3.2018 
järjestetyn kehittämistyöpajan annista. Lyhyesti sanot-
tuna anti kiteytyy seuraaviin teemoihin: digitalisaatio 
ja yksilöllisyys, palvelusopimus ja brändäys, palvelu-
muotoilu ja monialayrittäjyys, työssäoppiminen, kan-
sainvälisyys ja rekrytoitumiskoulutus, muuntokoulutus 
ja yrittäjyys, hyvän tyypin todistus ja suppiloperiaate 
sekä erityisen tuen tarjoaminen ja valmentava ote. 
Haastamme kaikki ottamaan koppia näistä teemoista 
ja miettimään, kuinka ne käytännöllistyisivät työvoi-
makoulutuksen toimintamalleissa!
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