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Teknologiateollisuus ry teki keväällä 2010 jäsenyritystensä henkilöstöjohdolle kyselyn, jossa selvitettiin yritys-
ten henkilöstötarpeita Suomessa. Kyselyllä kartoitettiin henkilöstöjohdon näkemyksiä yritysten toimintojen 
ja osaamisvaatimusten muutoksista vuodesta 2009 vuoteen 2013. Kyselyyn vastasi noin 500 yritystä, joiden 

henkilöstön määrä kattaa yhteensä yli 50 % koko Suomessa toimivan teknologiateollisuuden henkilöstöstä. Kyse-
lyn tuloksia käytetään Teknologiateollisuus ry:n koulutuspoliittisten viestien tukena ja nuorisoviestinnässä. Vastaava 
tiedustelu tehtiin edellisen kerran vuonna 2007. 

Vuodesta 2008 vuoteen 2009 teknologiateollisuuden liikevaihto supistui 30 % ja henkilöstön määrä 10 %. Hen-
kilöstön määrä on supistunut hiukan vielä alkuvuonna 2010. Vuonna 2009 teknologiateollisuus työllisti Suomessa 
runsaat 250 000 henkilöä. Tähän kyselyyn vastanneet yritykset arvioivat keväällä 2010, että  henkilöstömäärä kas-
vaa vuodesta 2009 vuoteen 2013 noin 2 %, mikä merkitsee koko alan tasolla noin 5000 henkilöä. 

Tarkastelujaksolla 2010–2013 henkilöstön määrän ennakoidaan lisääntyvän erityisesti myynti- ja markkinointiteh-
täviin sekä asiakastuki-, huolto-, ja kunnossapitotehtäviin. Myös tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä tuotan-
totehtäviin, siellä erityisesti tiiminvetäjätehtäviin lisätään henkilöstöä keskimäärää enemmän. Toimialoista tieto-
tekniikka-ala sekä kone- ja metallituoteteollisuus arvioivat henkilöstömäärän kasvun koko teknologiateollisuuden 
keskimäärää suuremmaksi. Yritysten koon mukainen vertailu osoitti, että kasvu tapahtuu pääasiassa alle 500 hen-
kilöä työllistävissä yrityksissä. Nämä arvioivat lisäävänsä henkilöstöään erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin, 
asiakastukeen sekä myynti- ja markkinointitehtäviin. Korkeakoulututkinnon, erityisesti yliopistotutkinnon suoritta-
neiden määrä kasvaa suhteellisesti eniten, mutta yritykset tarvitsevat lisää myös ammatillisen tutkinnon suoritta-
nutta henkilöstöä.

Eläkkeelle siirtyvien suuri määrä lisää rekrytointitarvetta merkittävästi ja muuttaa sen rakennetta. Teknologiateolli-
suuden henkilöstön nykyisen ikäjakauman perusteella voidaan arvioida, että alan yrityksistä siirtyy eläkkeelle vuosi-
na 2010–2013 kaikkiaan yli 20 000 henkilöä. Eläkkeelle siirtyvissä ikäluokissa on eniten kone- ja metallituoteteolli-
suuden ja metallien jalostajien tuotannon osaajia, mikä vaikuttaa erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
rekrytointitarpeeseen.        

Mikäli kyselyyn vastanneiden yritysten arviot rekrytointitarpeista toteutuvat koko teknologiateollisuudessa, alal-
le on rekrytoitava vuosittain keskimäärin yhteensä noin 6800 henkilöä. Näistä noin 1500 on yliopistotutkinnon, 
1300 ammattikorkeakoulututkinnon ja runsas 4000 toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittanutta. Kone- ja 
metallituoteteollisuuteen sekä metallien jalostukseen rekrytoidaan valtaosa, yhteensä noin 4800 henkilöä. Näistä 
yliopistotutkinnon suorittaneita on noin 400, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita 800 ja toisen asteen 
ammatillisen tutkinnon suorittaneita 3500.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvittavan osaamisen taso nousee edelleen kaikissa tehtävissä ja ammatillista 
peruskoulutusta vailla olevaa henkilöstöä ei juuri olla rekrytoimassa. Osaajien riittävyyden ja nopeasti muuttuvien 
osaamisvaatimusten saavuttamiseksi elinikäisen oppimisen ja koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden merkitys ko-
rostuu kaikilla koulutusasteilla. 

Enemmistö yrityksistä arvioi suomalaisen koulutusjärjestelmän tarjoamien tutkintojen vastaavan heidän tarpeisiinsa 
vähintään melko hyvin. Kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksistä yli 80 % oli vähintään melko tyytyväisiä tek-
niikan alan toisen asteen koulutukseen. Kone- ja metallituoteteollisuuden ja elektroniikka- ja sähköteollisuuden 
yritykset olivat tyytyväisimpiä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoihin. Metallien jalostajat ja tietotekniikka-
alan yritykset olivat tyytyväisimpiä yliopistotutkintoihin. Erinomaisen työelämävastaavuuden saavuttamiseen on 
matkaa. 

Henkilöstötarpeiden arvioinnin tulokset voivat olla vain suuntaa-antavia. Henkilöstöjohto kuitenkin arvioi, että 
rekrytointitarve olisi vilkastumassa ja lähivuosina kasvava. Tämän arvion toteutuminen riippuu suotuisan suhdan-
nekehityksen ohella siitä, kuinka kilpailukykyinen Suomi on yritysten toimintaympäristönä. Osaavan henkilöstön 
saatavuus on yksi perusedellytys sille, että teknologiateollisuuden yritykset voivat toimia Suomessa.

Henkilöstöselvityksen toteutuksesta vastasivat asiantuntija Minna Jokinen ja tutkimusassistentti Jenni-Emilia Ron-
kainen. Teknologiateollisuus ry kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita yrityksiä.

Tiivistelmä
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1. Henkilöstöselvitys 2013 tausta ja toteutus

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

1.1.   Teknologiateollisuus on Suomessa
 merkittävä työllistäjä 

Teknologiateollisuus on Suomen teollisuuden toimialoista 
suurin. Se työllisti Suomessa vuonna 2009 noin 280 000 hen-
kilöä, yli puolet koko teollisuuden henkilöstöstä. Teknologia-
teollisuus muodostuu neljän toimialan kokonaisuudesta, jotka 
ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, tietotekniikka-ala (tie-
tojenkäsittely), kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien 
jalostus. 

Teknologiateollisuuden henkilöstön määrän pitkään jatkunut 
kasvu taittui laman myötä sekä Suomessa että maan rajo-
jen ulkopuolella. Suomessa henkilöstön määrä supistui noin 
kymmenyksellä samanaikaisesti, kun liikevaihto supistui kol-
manneksen. Vuonna 2009 elektroniikka- ja sähköteollisuuden 
Suomen toimipaikoissa työskenteli noin 58 000, tietotekniik-
ka-alalla 51 500, kone- ja metallituoteteollisuudessa noin 
128 000 ja metallien jalostuksessa noin 14 000 henkilöä. 
Henkilöstön määrä supistui vielä alkuvuonna 2010 vajat kol-
me prosenttia. Ulkomaisissa tytäryrityksissä henkilöstön mää-
rä kaksinkertaistui vuodesta 2000 ja oli vuonna 2008 jo noin 
290 000.

1. 2. Henkilöstö on hyvin koulutettua ja
 tutkinnot usein tekniikan alalta

Työntekijöiden suhteellinen osuus teknologiateollisuuden 
koko henkilöstöstä on supistunut selvästi 1990-luvun alusta. 

Tämä johtui erityisesti toimihenkilövaltaisten elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden sekä tietotekniikka-alan kasvusta. Vuonna 
2008 teknologiateollisuuden ylempien ja alempien toimihen-
kilöiden kokonaisosuus oli yli puolet henkilöstöstä.

Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutustaso on noussut 
vuodesta 1990 selvästi. Tilastokeskuksen mukaan ilman am-
matillista tutkintoa teknologiateollisuudessa työskentelevän 
henkilöstön osuus on laskenut 1990-luvun alun kolmannek-
sesta vuoden 2007 viidennekseen. Henkilöstöstä 80 %  oli 
siten suorittanut jonkin tutkinnon peruskoulun tai lukion jäl-
keen. Näistä puolella oli toisen asteen ammatillinen tutkinto 
(perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto). Henkilöstöstä 

Toisen asteen ammatillinen tutkinto:

perustutkinnot (esim. kone- ja metalliala, 

sähköala, tietojenkäsittelyala (nykyinen datanomi), 

ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot

Alin korkea-aste:

Ei tällä hetkellä koulutusta. Esimerkiksi vanha 

teknikkotutkinto, ’vanha’ datanomi, ’vanha’ ra-

kennusmestari

Alempi korkeakoulututkinto:

esim. AMK-tutkinnot, kuten insinööri ja tradenomi,

myös uusi rakennusmestaritutkinto

Ylempi korkeakoulututkinto: esim. maisterit,

diplomi-insinöörit

Yliopiston jatkotutkinnot: lisensiaatti, tohtori
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Metallien jalostus

Kone- ja metalli-

tuoteteollisuus

Tietotekniikka-ala

Elektroniikka- ja

sähköteollisuus

Lähde: Tilastokeskus ja Teknologiateollisuus ry
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40 % oli suorittanut vähintään alimman korkea-asteen tut-
kinnon. Erityisesti yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnon 
(AMK) suorittaneiden osuus kasvoi runsaassa kymmenessä 
vuodessa. Alimman korkea-asteen (esimerkiksi teknikkotut-
kinnon) suorittaneiden osuuden supistuminen johtuu tämän 
asteen koulutuksen loppumisesta. Vuonna 2007 teknologia-
teollisuudessa työskentelevistä 12 % oli suorittanut yliopisto-, 
15 % AMK- ja 12 % alimman korkea-asteen tutkinnon.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä tietotekniik-
ka-alan henkilöstö on teknologiateollisuuden keskimäärää 
korkeammin koulutettua. Tietotekniikka-alalla yli 60 % ja 
elektroniikka- ja sähköteollisuudessa yli puolet vuoden 2007 
henkilöstöstä oli suorittanut vähintään alimman korkea-as-
teen tutkinnon. Runsas viidennes henkilöstöstä oli suorittanut 

yliopistotutkinnon, yhtä moni AMK- tutkinnon ja yli 10 % 
alimman korkea-asteen tutkinnon. Elektroniikka- ja sähköte-
ollisuudessa vajaa kolmannes ja tietotekniikka-alalla joka kym-
menes oli suorittanut toisen asteen ammatillisen tutkinnon. 
Tietotekniikka-alalle on ominaista, että siellä työskentelee var-
sin vähän toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita 
ja neljännekseltä puuttuu yleissivistävän koulutuksen jälkeinen 
tutkinto tai sen suorittaminen on kesken.

Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallin jalos-
tuksen henkilöstön tutkinnot olivat valtaosaltaan toisen 
asteen ammatillisia tutkintoja. Korkea-asteen tutkintoja oli 
suorittanut yhteensä noin neljännes: yliopistotutkinnon oli 
suorittanut noin viisi prosenttia ja noin viidennes AMK- tai 
alimman korkea-asteen (teknikot jne.) tutkinnon.

Teknologiateollisuuden henkilöstön tutkinnot 1990–2007

Lähde:Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden henkilöstön rakenne 1990–2008

Lähde: Tilastokeskus
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Toimihenkilöt

Työntekijät

Tutkija- ja ylempi 
korkeakouluaste
(esim. DI, lis. tri)

Alempi korkea-aste 
(AMK)

Alin korkea-aste
(esim. teknikko)

Toisen asteen am-
matillinen koulutus

Muu pätevöityminen

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

1990 1995 2000 2005 2006 2007

Teknologiateollisuus yhteensä

 Elektron. Tieto- Kone- ja Metallien
 & sähköt. tekniikka metallituote jalostus

Teknologiateollisuuden toimialat 2007
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Tutkinto usein tekniikan alalta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 teknologiateollisuu-
den henkilöstön suorittamista tutkinnoista 70 % oli tekniikan 
alalta. Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallin jalos-
tuksen henkilöstön tutkinnoista 80 % oli tekniikan alalta. 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tutkinnoista tekniikan alan 
tutkintoja oli runsaat kaksi kolmannesta. Tietotekniikka-alalla 
tutkintojen kirjo on laajempi. Tutkinnoista vain 40 % oli tek-
niikan alalta, kolmannes kaupan alalta ja viidennes luonnon-
tieteissä. 

Teknologiateollisuuden henkilöstön tekniikan tutkintojen 
yleisin opintoala vaihtelee koulutusasteen mukaan. Vuonna 
2007

•  toisen asteen ammattioppilaitoksissa suoritetuista tek-
niikan alan tutkinnoista (perus-, ammatti- ja erikoisam-
mattitutkinnoista) yli 40 % oli kone- ja metalli- ja ener-
giatekniikan alan tutkintoja ja vajaa viidennes sähkö- ja 
automaatiotekniikan tutkintoja. 

• Insinööritutkinnoista kolmannes oli kone-, energia ja 
kuljetustekniikan alalta. Sähkö- ja automaatiotekniikan 
insinöörejä oli 23 %, tieto- ja tietoliikennetekniikan 
alojen tutkintoja oli 29 %. Nämä kolme alaa kattoivat 
90 % insinööritutkinnoista. 

•  Yliopistotason diplomi-insinööritutkinnoista sähkö- ja 
automaatiotekniikan alan tutkintoja oli yli neljännes. Yh-
dessä tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkintojen kanssa 
ne kattoivat puolet DI-tutkinnoista. Kone- ja energiatek-
niikan alan tutkintoja oli neljännes. 

 

Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutusalat 2007

Lähde: Tilastokeskus

 Teknologiateollisuus Elektron. Tieto- Kone- ja Metallien
 yhteensä & sähköt. tekniikka metallituotet. jalostus

Muu

Luonnontiet.

Kaupallinen ja 
yhteiskuntatiet.

Tekniikan ala

Yleissivistävä
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                                  Yrityksen koko, henkilöä

       Osuus teknologia-
       teollisuuden
       Suomen
       henkilöstöstä, % 
Toimiala 1-49 50-99 100-249 250-499 500- Yht. (Tilastokeskus)

Elektroniikka- ja
sähköteollisuus (N= 85) 875 652 4 124 1 605 36 301 43 557 69 %

Tietotekniikka-ala (N= 63) 538 433 1 967 3 855 11 583 18 376 42 %

Kone- ja metalli-
tuoteteollisuus (N=319) 3 613 2 897 10 775 8 497 31 190 56 972 46 %

Metallien jalostus (N=33) 258 128 1 353 2 561 10 723 15 023 83 %

Teknologiateollisuuden
henkilöstö  yhteensä 5 284 4 110 18 219 16 518 89 797 133 928 54 %

Yrityksiä (N)  229 57 117 47 50 500 

Osuus teknologia-
teollisuuden Suomen
henkilöstöstä, %
(Tilastokeskus) 8 % 20 % 49 % 56 % 94 % 54 %    

Henkilöstöselvitys 2013 -kyselyyn vastanneiden yritysten henkilöstömäärä 2008

1. 3.  Henkilöstöselvitys 2013 tavoitteet ja toteutus

Teknologiateollisuus ry selvitti jäsenyritystensä näkemyksiä 
Suomessa toimivan henkilöstömäärän keskipitkän aikavälin 
kehittymisestä.  Tavoitteena on muodostaa kuva yritysten toi-
mintojen painopisteiden muutoksista, sen myötä muuttuvista 
osaamistarpeista ja heijastumisesta yritysten henkilöstön kou-
lutusta koskeviin painotuksiin. Kysely lähetettiin huhtikuussa 
2010. Siinä tiedusteltiin yritysten Suomessa toimivan henki-
löstön määrää vuonna 2009 toiminnoittain ja koulutustaustan 
mukaan sekä vastaavaa arviota vuodelle 2013. Lisäksi tiedus-
teltiin yritysten arviota nykyisten tutkintojen työelämävastaa-
vuudesta. Selvitys on jatkoa edellisen kerran kolme vuotta 
sitten tehtyyn tiedusteluun. 

Kysely lähetettiin Teknologiateollisuus ry:n kaikille jäsenyrityk-
sille, joita rekisterin poimintahetkellä oli 1371 ja joissa työs-
kenteli vuonna 2008 yhteensä 193700 henkilöä. Kyselyyn 
vastasi 500 yritystä, joissa työskenteli vuonna 2008 yhteen-
sä noin 134 000 henkilöä. Tilastokeskuksen yritysrekisterin 
mukaan vuonna 2008 teknologiateollisuuden toimialoilla oli 
lähes 16 500 yritystä, joissa työskenteli noin 250 000 henki-
löä. Siten kyselyn henkilöstökattavuus koko perusjoukosta oli 
54 % ja Teknologiateollisuus ry:n jäsenistöstä 69 %.

Suuret yritykset, metallien jalostajat ja elektroniikka- ja sähkö-
teollisuuden yritykset olivat aineistossa vahvemmin edustettui-
na kuin koko teknologiateollisuudessa keskimäärin. PK-yrityk-
set, tietotekniikka-alan sekä kone- ja metallituoteteollisuuden 
yritykset olivat keskimäärää heikommin edustettuna. 

Tarkastelu tehdään pääsääntöisesti edellisten selvitysten tut-
kimusten tapaan:

• tuloksia tarkastellaan pääsääntöisesti sellaisenaan yleis-
tämättä niitä koko alalle;

• henkilöstön koulutus- ja tehtäväjakautumiltaan saman-
kaltaiset metallien jalostus sekä kone- ja metallituo-
teteollisuus yhdistetään yhdeksi tarkasteluryhmäksi,  
tietotekniikka-ala sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus 
toiseksi ryhmäksi; 

• kokoluokkatarkastelu rajoitetaan kahteen luokkaan, yli 
500 henkilöä työllistäviin ja alle 500 henkilöä työllistä-
viin yrityksiin.
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Vastanneiden yritysten henkilöstöjohto arvioi, että teknolo-
giateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa keskipitkällä 
aikavälillä kääntyy lievään parin prosentin kasvuun. Kolme 
neljännestä vastanneista yrityksistä arvioi henkilöstönsä mää-
rän kasvavan vuoteen 2013 mennessä. Mikäli yritysten arviot 
toteutuvat kansallisella tasolla, se merkitsee koko alalle yh-
teensä noin 5000 henkilön lisäystä neljän vuoden aikana. 

Henkilöstön määrän muutosodotukset olivat kahdella tarkas-
tellulla toimialakokonaisuudella 
– elektroniikka- ja sähköteollisuus sekä tietotekniikka-ala, 

2. Teknologiateollisuuden henkilöstömäärän
 arvioidaan pysyvän Suomessa nykytasolla

– kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus, 
keskimäärin samansuuruiset, noin 2 % vuodesta 2009 vuo-
teen 2013. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ja tietotekniik-
ka-alan yrityksissä tämä merkitsee seuraavan neljän vuoden 
aikana yhteensä noin 2200 henkilön lisäystä alan yrityksiin. 
Kone- ja metallituoteteollisuuteen ja metallien jalostukseen 
se merkitsee vastaavasti noin 3000 henkilön lisäystä. Kasvuo-
dotukset olivat suuremmat kone- ja metallituoteteollisuuden 
ja tietotekniikka-alan yrityksissä kuin metallien jalostajilla tai 
elektroniikka- ja sähköteollisuudessa. Kasvu painottuu alle 
500 hengen yrityksiin toimialasta riippumatta.

Teknologiateollisuuden yritysten arvioimat henkilöstömäärän muutokset Suomessa, %

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla
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Henkilöstö

Suomessa

Henkilöstö

tytäryrityksissä 

ulkomailla

Henkilöstö

Suomessa 2013 

(arvio)
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 – -20 -20 – -11 -5 – -10  – -5 0 – 5 +5 – +10 +11 – +20 +21 – +30 +31 – +40 +41 –

Vastanneet yritykset/konsernit yhteensä 450Lukumäärä

Henkilöstönmäärän muutos, %

+ 2 %

Lähde: Tilastokeskus, ennuste Teknologiateollisuus

Muutos keskimäärin
2009-2013: + 2%
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Teknologiateollisuuden toimintojen painopisteet henkilöstön 
määrällä mitattuna ovat tuotteiden ja palvelujen tuotannossa 
sekä tutkimus- ja kehitystoiminnoissa. Runsas puolet vastan-
neiden yritysten henkilöstöstä toimi vuonna 2009 tuotan-
totehtävissä, tiiminvetäjinä kolme prosenttia. Tutkimus- ja 
kehitystehtävät työllistivät kuudenneksen henkilöstöstä. Asia-
kastuki-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä, samoin johdon ja 
taloushallinnon sekä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä toi-
mi 7-8 %, hankintatehtävissä 3 % ja muissa tehtävissä 6 % 
henkilöstöstä. 

Toimintojen rakenne vaihteli voimakkaasti yrityksen toimialan 
ja koon mukaan.

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä tietotekniik-
ka-alalla tutkimus ja kehitys on vahvassa asemassa. Keski-
määrin yli neljännes vastanneiden yritysten henkilöstöstä 
työskenteli T&K-tehtävissä. Erityisesti elektroniikka- ja sähkö-
teollisuudessa näiden toimintojen merkitys näkyy vahvana. 
Tuotantotehtävissä työskenteli keskimäärin yli 40 % henkilös-
töstä. Tietotekniikka-alan erilaisissa sisältö-, ohjelmisto- ja pal-
velutuotantotehtävissä toimi yli puolet henkilöstöstä. Johto- ja 
hallintotehtävät sekä myynti- ja markkinointitehtävät työllisti-
vät noin 7-8 %, asiakastuki-, huolto- ja kunnossapitotehtävät 
noin 4 % ja hankintatoimi pari prosenttia henkilöstöstä. Suu-
rimmissa, yli 500 henkilöä työllistävissä yrityksissä T&K-toimin-
not korostuvat, sillä keskimäärin lähes kolmannes henkilöstös-
tä työskenteli näissä tehtävissä. Alle 500 henkilöä työllistävissä 
yrityksissä T&K-tehtävissä toimi 14 % henkilöstöstä.

Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalos-
tuksen yrityksissä painopiste on selvästi valmistuksessa, jossa 

3. Globaali rakennemuutos muuttaa
 ammattirakenteita

työskenteli yli 60 % vastanneiden yritysten henkilöstöstä, tii-
minvetäjinä 4 %. Huolto- ja kunnossapitotehtävät työllistivät 
11 % ja johto- ja taloushallinnon tehtävät vajaan 8 % hen-
kilöstöstä. Myynti- ja markkinointitehtävät ja T&K työllistivät 
molemmat noin 6 %, hankintatehtävät ja muut toiminnot 
3–4 % henkilöstöstä. Toimintojen rakenne ei vaihdellut yri-
tysten koon mukaan aivan yhtä voimakkaasti kuin elektroniik-
ka- ja sähköteollisuuden ja tietotekniikka-alan yrityksissä. Alle 
500 henkilöä työllistävissä yrityksissä henkilöstö työskenteli 
tuotantotehtävissä suhteessa useammin ja vastaavasti har-
vemmin asiakastukitehtävissä sekä T&K-tehtävissä kuin yli 500 
henkilöä työllistävissä yrityksissä.

3.1. Ratkaisumyynti- ja markkinointitehtävät 
 kasvavat suhteellisesti eniten

Yritysten arvion mukaan henkilöstön määrä kasvaa tarkastelu-
jaksolla 2009–2013 kaikissa muissa toiminnoissa paitsi johto- 
ja taloushallintotehtävissä. Myynti- ja markkinointitehtävissä 
sekä asiakastukitehtävissä toimivian henkilöstön määrä kas-
vaa suhteellisesti eniten. Tuotannossa toimivien henkilöiden 
määrä kasvaa yritysten arvion mukaan absoluuttisesti eniten. 

Ratkaisumyynti- ja markkinointitehtävissä toimivan hen-
kilöstön määrän arvioidaan lisääntyvän keskimäärin 7 %, alle 
500 henkilöä työllistävissä yrityksissä viidenneksen. Myynti ja 
markkinointitehtävissä toimivien henkilöiden määrä kasvaa 
absoluuttisesti toiseksi eniten tuotannon jälkeen tulevalla ne-
livuotiskaudella. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä tie-
totekniikka-alan yritykset arvioivat näissä tehtävissä toimivan 
henkilöstön määrän nousevan keskimäärin pari prosenttia ja 

Henkilöstö toiminnoittain teknologiateollisuuden toimialoilla 2009, osuus %
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kasvu painottuu tietotekniikka-alan yrityksiin. Kone- ja metal-
lituoteteollisuuden yritykset sekä metallien jalostajat arvioivat 
lisäävänsä myynti- ja markkinointitehtävissä toimivien henki-
löiden määrää keskimäärin 10 %. 

Huolto, kunnossapito, ylläpito ja asiakastukitehtävät 
työllistävät yritysten arvioiden mukaan vuonna 2013 keski-
määrin 4 % enemmän henkilöstöä kuin vuonna 2009. Kasvu 
tapahtuu pääsääntöisesti alle 500 hengen yrityksissä. Elekt-
roniikka- ja sähköteollisuudessa ja tietotekniikka-alalla asia-
kastuen henkilöstön määrä kasvaa keskimäärin 5 %. Kasvu on 
varsin voimakasta kaikenkokoisissa elektroniikka- ja sähköte-
ollisuuden yrityksissä. Kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä 
metallien jalostuksessa asiakastuen henkilöstön määrä kasvaa 
keskimäärin 3 %, vahvimmin kone- ja metallituoteteollisuu-
den alle 500 hengen yrityksissä.  

Tuotantotehtävissä toimivien määrä lisääntyy yritysten ar-
vioiden mukaan koko alalla keskimäärin 2 %. Se merkitsee 
muihin toimintoihin verrattuna suurinta absoluuttista henki-
löstömäärän lisäystä. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa ja 
tietotekniikka-alalla kasvu on keskimäärin 3 % ja painottuu 
vahvemmin tietotekniikka-alan palvelutuotantotehtäviin. 
Kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä metallien jalostuk-
sessa ennakoidaan keskimäärin vain lievää tuotantohenkilös-
tön määrän kasvua lähinnä alle 500 hengen yrityksissä. 

Tiiminvetäjä- ja työnjohtotehtävissä toimivan henki-
löstön määrää tiedusteltiin tässä selvityksessä osana 
tuotantohenkilöstöä. Tiiminvetäjien määrän arvioi-
daan kasvavan tuotantohenkilöstön keskimäärää 
enemmän, 5 %. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa 
ja tietotekniikka-alalla tiiminvetäjien määrän arvioitiin 
lisääntyvän 7 %. Kone- ja metallituoteteollisuudessa 
ja metallien jalostuksessa tiiminvetäjien määrän arvi-
oidaan lisääntyvän 4 % painopisteen ollessa kone- ja 
metallituoteteollisuuden yrityksissä.

Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä toimivan henkilöstön 
määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2013 mennessä 2 %. 
Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostuksen 
yrityksissä kasvu on keskimäärin 8 % ja näkyy varsin vahvana 
kaikenkokoisissa kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä.  
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä tietotekniikka-alan 
T&K-henkilöstön määrä on yritysten arvioiden mukaan keski-
määrin myös nouseva alle 500 hengen yrityksissä tapahtuvan 
voimakkaan kasvun myötä.

Hankinta-, osto- ja logistiikkatehtävissä toimivan henki-
löstön määrän arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 %. Elekt-
roniikka- ja sähköteollisuudessa sekä tietotekniikka-alalla 
parin prosentin kasvu painottuu tietotekniikka-alan yrityksiin. 
Kone- ja metallituoteteollisuudessa ja metallien jalostuksessa 
kasvu painottuu kone- ja metallituoteteollisuuden kaikenko-
koisiin yrityksiin.  

Johto- ja taloushallinnon tehtävissä toimivien määrän ar-
vioidaan pysyvän koko teknologiateollisuudessa keskimäärin 
jokseenkin ennallaan, vaikka yli 500 henkilöä työllistävät yri-
tykset vähentävät näissä tehtävissä toimivien henkilöidensä 
määrää toimialasta riippumatta. Elektroniikka- ja sähköteol-
lisuudessa sekä tietotekniikka-alalla pienemmissä yrityksissä 
tapahtuva kasvu ei täysin riitä korvaamaan suurimmissa yri-
tyksissä tapahtuvaa supistamista.  

Muissa tehtävissä toimivien henkilöiden määrä supistuu 
koko teknologiateollisuudessa keskimäärin noin 3 %. Vain 
elektroniikka- ja sähköteollisuuden ja tietotekniikka-alan 
pienissä yrityksissä muissa tehtävissä työskentelevien määrä 
lisääntyy selvästi. Tämä johtuu osittain sellaisten, esimerkiksi 
konsultointipalvelutehtävien lisääntymisestä, joita yrityksissä 
ei haluttu luokittaa ehdotettuun toimintorakenteeseen.  

3.2. Henkilöstömäärän kasvu painottuu
 alle 500 henkilöä työllistäviin yrityksiin

Teknologiateollisuuden alle 500 henkilöä työllistävät yrityk-
set arvioivat lisäävänsä henkilöstöään Suomessa keskimäärin 
11 % vuoteen 2013 mennessä. Yritysten arvion mukaan 
henkilöstöä lisätään kaikkiin toimintoihin, suhteellisesti eni-
ten asiakastukitehtäviin, T&K-tehtäviin sekä myynti- ja mark-
kinointitehtäviin. Näissä toiminnoissa henkilöstön määrän 
arvioidaan kasvavan noin viidenneksellä. Elektroniikka- ja 
sähkö- sekä tietotekniikka-alan alle 500 henkilön yritykset ar-
vioivat kasvattavansa henkilöstön määrää keskimäärin 16 %. 
Painopiste on asiakastuen ja T&K-toiminnan ohella ohjelmis-
to-, sisältö- ja palvelutuotantotoimintojen henkilöstömäärän 
lisäämisessä. Kone- ja metallituoteteollisuuden ja metallien 
jalostuksen alle 500 henkilön yritykset arvioivat henkilöstön 
määrän kasvavan 9 %. Näissä yrityksissä vahvistetaan juuri 
myynnin ja markkinoinnin, T&K-toimintojen sekä huolto- ja 
korjaustoimintojen henkilöresursseja.  

Suurimmissa, yli 500 henkilöä työllistävissä teknologiateolli-
suuden yrityksissä henkilöstön määrän arvioidaan supistuvan 
keskimäärin pari prosenttia. Johto- ja taloushallintotehtävissä 
toimivien henkilöiden määrät supistuvat kesimäärää enem-
män.  Myynti- ja markkinointihenkilöstön sekä tiiminvetäjien 
määrän arvioidaan kasvavan näissäkin yrityksissä. Elektroniik-
ka- ja sähköteollisuuden ja tietotekniikka-alan suurissa yrityk-
sissä henkilöstön määrän arvioidaan supistuvan hiukan. Hen-
kilöstömäärän muutokset ovat muutoin samansuuntaiset kuin 
koko teknologiateollisuudessa, mutta tietotekniikka-alasta 
johtuen tuotantohenkilöstön määrän ei odoteta juurikaan 
vähenevän. Toiminnoista myynti- ja markkinointi sekä tuotan-
non tiiminvetäjien määrän oletetaan kasvavan. Suuret kone- 
ja metallituoteteollisuuden yritykset sekä  metallien jalostajat 
arvioivat henkilöstön määrän supistuvan keskimäärin kolme 
prosenttia. Myynti- ja markkinointitehtävissä sekä tutkimus- ja 
kehitystehtävissä toimivien henkilöiden määrä kasvaa näissä 
yrityksissä selvästi muiden toimintojen supistuessa. 
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Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus

Teknologiateollisuuden Suomen henkilöstön määrä toiminnoittain 2009 ja 2013*
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Elektroniikka- ja sähköteollisuus sekä tietotekniikka-ala

Koko teknologiateollisuus

Vastanneet yritykset työllistävät n. 129 000 henkilöä

Muutos yht. 2009-2013: +2 % 2009 2013

Muutos yht. 2009-2013: +2 % 2009 2013

Vastanneet yritykset työllistävät yhteensä n. 61 000 henkilöä

Vastanneet yritykset työllistävät yhteensä n. 68 000 henkilöä

Muutos yht. 2009-2013: +2 % 2009 2013

* kyselyyn vastanneet yritykset
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Teknologiateollisuuden henkilöstön määrän muutos Suomen toiminnoissa 2009 ja 2013, %*
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Kyselyssä yrityksiltä tiedusteltiin myös henkilöstön koulutusas-
tetta: yliopiston jatkotutkintoja, maisteritutkintoja, ammatti-
korkeakoulututkintoja sekä toisen asteen tutkintoja. Alimman 
korkea-asteen (teknikkotason) tutkinnon suorittaneiden mää-
riä ei eritelty, vaan yhdistettiin ammatilliseen koulutukseen. 
Koulutusalaa ei myöskään tiedusteltu.

Yritysten henkilöstön koulutusrakenne vaihtelee toimialan 
ohella yrityksen koon mukaan. Pääsääntöisesti PK-yrityksissä 
on suhteellisesti vähemmän korkea-asteen tutkinnon suoritta-
neita ja enemmän ilman muodollista tutkintoa pätevöityneitä. 
Kyselyyn vastanneissa teknologiateollisuuden yrityksissä oli 
paljon suuria yrityksiä ja elektroniikka- ja sähköteollisuuden 
yrityksiä. Siten vastanneiden yritysten henkilöstön koulutusta-

4. Tarvittavan osaamisen taso nousee kaikissa tehtävissä

so on edellä esitettyä, Tilastokeskuksen tietoihin perustuvaa, 
koko teknologiateollisuuden keskimäärää korkeampi metalli-
en jalostajia lukuun ottamatta. 

Vastanneissa yrityksissä yliopistotutkinnon tai AMK-tutkinnon 
suorittaneita oli kumpaistakin runsas viidennes vuonna 2009. 
Toisen asteen ammatillinen tutkinto tai teknikkotutkinto oli 
noin runsaalla kolmanneksella. Ilman ammattitutkintoa työs-
kenteli vajaa viidennes henkilöstöstä.  Eri toimialoilla toimivi-
en vastanneiden yritysten henkilöstön koulutusrakenne erosi 
toisistaan kuten koko alalla. Oheisissa kuvissa on esitetty tar-
kemmin vastanneiden yritysten henkilöstön koulutusrakenne 
vuonna 2009 toimialoittain ja kokoluokittain

 Henkilöstön koulutusrakenne 2009, vastanneissa yrityksissä
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4.1. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden
 osuus kasvaa edelleen

Yritysten arvion mukaan teknologiateollisuuden koko hen-
kilöstön määrä kasvaa 2 % vuosien 2009-2013 välisenä ai-
kana. Globaali yritysten toimintatapojen ja työnjaon muutos 
muuttavat myös henkilöstön tehtäväkuvia. Yritykset ennakoi-
vat tarvittavan osaamisen tason nousevan edelleen kaikissa 
tehtävissä. Yritykset arvioivat, että Suomessa korkeakoulutut-
kinnon suorittaneen henkilöstön määrä kasvaa suhteellisesti 
muita enemmän. Kasvu suuntautuu suhteellisesti suurimpana 
yliopistotutkinnon suorittaneisiin. Sen sijaan ilman tutkintoa 
olevan henkilöstön määrä supistuu. 

Yliopistotutkintoja suorittaneen henkilöstön määrän arvioi-
daan kasvavan keskimäärin 11 %, alle 500 hengen yrityksis-
sä neljänneksen. Määrällisesti valtaosa näistä on maisteri- tai 
DI-tutkinnon suorittaneita. Jatkotutkintoja suorittaneen hen-
kilöstön määrä on toistaiseksi varsin matala. Sen arvioidaan 
kasvavan suhteellisesti yhtä voimakkaasti tai voimakkaammin 
kuin maisteritutkinnon suorittaneiden.  

Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostajat arvioi-
vat yliopistotutkintoja suorittaneiden määrän kasvavan, keski-
määrin 11 %. Yliopistotutkinnon suorittaneiden määrän enna-
koidaan lisääntyvän molemmilla toimialoilla ja kaikenkokoisissa 
yrityksissä. Alle 500 hengen yrityksissä kasvu arvioidaan suh-
teellisesti suuremmaksi. Niissä yliopistotutkintoja suorittaneita 
lisätään noin viidenneksellä ja jatkotutkintoja suorittaneiden 
määrän ennakoidaan yli puolitoistakertaistuvan. 

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa ja tietotekniikka-alalla 
yliopistotutkinnon suorittaneiden määrän arvioidaan lisäänty-
vän myös keskimäärin runsaan kymmenyksen, alle 500 hen-
kilöä työllistävissä yrityksissä miltei kolmanneksen. Kasvu on 
selvää molemmilla toimialoilla. Tietotekniikka-alan yritykset 
ennakoivat lisäävänsä suhteellisesti erityisesti jatkotutkintoja 
suorittanutta henkilöstöä. 

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrän ar-
vioidaan lisääntyvän keskimäärin 6 % koko teknologiateolli-

suudessa, alle 500-henkilöä työllistävissä yrityksissä runsaan 
viidenneksen. 

Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostajien 
kaikenkokoiset yritykset arvioivat lisäävänsä AMK-tutkinnon 
suorittaneiden määrää, keskimäärin kymmenyksellä. Alle 500 
henkilöä työllistävissä yrityksissä AMK-tutkinnon suorittanei-
den määrän arvioidaan kasvavan viidenneksellä

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä tietotekniikka-alan 
yritykset arvioivat AMK-tutkinnon suorittaneiden määrän kas-
vavan keskimäärin 3 %. AMK-tutkinnon suorittaneiden mää-
rän kasvu painottuu tietotekniikka-alalle ja alasta riippumatta 
voimakkaana alle 500 henkilöä työllistäviin yrityksiin.

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden mää-
rän arvioidaan kasvavan keskimäärin 3 % ja kasvu painottuu 
toimialasta riippumatta alle 500 hengen yrityksiin. Niissä ta-
pahtuva ammattilaisten lisäys korvaa suuremmissa yrityksissä 
tapahtuvan vähenemisen. 

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset ja metallien jalosta-
jat arvioivat lisäävänsä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden 
määrää keskimäärin 4 %. Kasvu painottuu metallien jalosta-
jien ohella pienempiin kone- ja metallituoteteollisuuden yri-
tyksiin.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus ja tietojenkäsittelyala arvi-
oivat toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrän hiukan 
vähenevän. Supistuminen koskee lähinnä tietotekniikka-alan 
yrityksiä.   

Ilman tutkintoa työskentelevien määrän arvioidaan eläköity-
misen myötä supistuvan keskimäärin 15 %, enimmillään nel-
jänneksen. Vain yksittäiset yritykset ilmoittivat palkkaavansa 
ilman muodollista tutkintoa olevia henkilöitä. Vaikka yrityksis-
sä henkilön osaaminen on ratkaisevampi valintaperuste, kuin 
suoritettu tutkinto, tutkinto antaa rekrytointitilanteessa yhden 
lisätakuun oppimisvalmiudesta ja mahdollisuudesta pätevöi-
tyä tuleviin tehtäviin. 
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Teknologiateollisuuden Suomen henkilöstön koulutustausta 2009 ja 2013*
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Yliopistotutkinnot AMK-tutkinnot Ammatillinen tutkinto Muu pätevöityminen

+11 % +6 %

+3 %

-15 %
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Yliopistotutkinnot AMK-tutkinnot Ammatillinen tutkinto Muu pätevöityminen

+10 %

+3 %

-1 %

-14 %
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Yliopistotutkinnot AMK-tutkinnot Ammatillinen tutkinto Muu pätevöityminen

+11 %
+11 %

+4 %

-15 %

Muutos yht. 2009-2013: +2 % 2009 2013

Vastanneet yritykset työllistävät yhteensä n. 127 000 henkilöä

Muutos yht. 2009-2013: +2 % 2009 2013

Vastanneet yritykset työllistävät yhteensä n. 60 000 henkilöä

Muutos yht. 2009-2013: +2 % 2009 2013

Vastanneet yritykset työllistävät yhteensä n. 67 000 henkilöä

Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus sekä tietotekniikka-ala

Koko teknologiateollisuus

* kyselyyn vastanneet yritykset
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Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset arvioivat työllistä-
vänsä vuonna 2013 noin 12 % enemmän henkilöstöä kuin 
vuonna 2009.

Kasvun painopiste on korkeakoulututkinnon, erityisesti yli-
opistotutkinnon suorittaneissa. Heidän määränsä kasvaa kes-
kimäärin neljänneksen, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa 
sekä tietotekniikka-alalla yhteensä keskimäärin kolmannek-
sen.

AMK-tutkinnon suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan 
runsaan viidenneksen ja tämäkin kasvu on voimakasta kaikilla 
toimialoilla.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrän arvioidaan 
kasvavan maltillisemmin, keskimäärin 14 %. Tietotekniikka-
alan yrityksissä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrän 
kasvaa arviolta alle 10 %. 

Ilman ammatillista tutkintoa työskentelevien määrän arvioi-
daan pk-yrityksissä supistuvan keskimäärin 6 %. Näiden hen-
kilöiden määrä supistuu  tietotekniikka-alaa lukuun ottamatta 
kaikilla muilla toimialoilla. 

Yli 500 henkilöä työllistävät yritykset arvioivat työllistä-
vänsä vuonna 2013 pari prosenttia vähemmän henkilöstöä 
kuin vuonna 2009. 

Yliopistotutkinnon suorittaneen henkilöstön määrä lisääntyy 
suurissakin yrityksissä selvästi toimialasta riippumatta, keski-
määrin 7 %.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä kasvaa 
keskimäärin pari prosenttia, sillä suuret kone- ja metallituote-
teollisuuden yritykset sekä metallien jalostajat lisäävät AMK-
tutkinnon suorittaneen henkilöstönsä määrää. Elektroniikka- 
ja sähköteollisuuden suurissa yrityksissä näiden määrä sen 
sijaan supistuu.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrän arvioidaan su-
pistuvan suurissa yrityksissä keskimäärin 3 %. Toimialakohtai-
set erot ovat suuria: metallien jalostajat ennakoivat ammatilli-
sen tutkinnon suorittaneiden määrän kasvavan pari prosenttia 
kun taas tietotekniikka-alan yritykset  ennakoivat 8 % supis-
tumista.

Ilman tutkintoa työskentelevien määrän arvioidaan supistuvan 
viidenneksen.
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Teknologiateollisuuden Suomen henkilöstön määrän muutos
koulutustaustan mukaan 2009-2013, %*
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Yliopistotutkinnot AMK-tutkinnot Ammatillinen tutkinto Muu pätevöityminen Yhteensä

Yliopistotutkinnot AMK-tutkinnot Ammatillinen tutkinto Muu pätevöityminen Yhteensä
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Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus sekä tietotekniikka-ala

Koko teknologiateollisuus

* kyselyyn vastanneet yritykset

Yli 500 Alle 500

Yli 500 Alle 500

Yli 500 Alle 500

%

%

%
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Eläketurvakeskuksen mukaan yksityiseltä sektorilta jäätiin 
vuonna 2009 eläkkeelle keskimäärin 59,8-vuotiaana.  Tilasto-
keskuksen tietojen mukaan teknologiateollisuuden henkilös-
töstä 14 % oli täyttänyt 55-vuotta vuonna 2007. Toimialoittain 
vaihtelu on suurta: kone- ja metallituoteteollisuudessa ja me-
tallien jalostuksessa 55-vuotta täyttäneitä oli miltei viidennes 
kun tietotekniikka-alalla ja elektroniikka- ja sähkö-teollisuu-
dessa heitä oli alle kymmenesosa. Henkilöstön ikäjakauman 
ja Eläketurvakeskuksen tietojen perusteella voidaan arvioida, 
että teknologiateollisuuden yrityksistä siirtyy eläkkeelle vuosi-
na 2009–2013  noin 22 000 henkilöä, vuosittain keskimäärin 
noin 5600 henkilöä.

Eläköitymisen vaikutus näkyy ensimmäisenä kone- ja metalli-
tuoteteollisuudessa ja metallien jalostuksessa, joiden henkilös-
tö on iältään vanhempaa. Vanhimmissa ikäluokissa on eniten 
toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita sekä ilman 

5. Teknologiateollisuuden osaajatarve pysyy korkeana

muodollista tutkintoa olevaa henkilöstöä. He toimivat usein 
tuotantotehtävissä. Vastanneet yritykset arvioivat tuotanto-
tehtävien tulevina vuosina säilyvän, jopa hieman lisääntyvän 
Suomessa. Siten henkilöstön ikääntyminen lisää ensivaiheessa 
erityisesti toisen asteen kone- ja metallialan ammatillisen tut-
kinnon suorittaneiden rekrytointitarvetta. 

Yritysten ennakoimien henkilöstön määrän muutosten sekä 
Tilastokeskuksen koko Suomen teknologiateollisuuden hen-
kilöstöä koskevien tietojen perusteella arvioitiin koko alan 
henkilöstömäärä vuonna 2013. Kun laskelmissa otettiin lisäksi 
huomioon eläkkeelle siirtyvien määrä, saatiin arvio Suomen 
teknologiateollisuuden yritysten henkilöstön lisäystarpeiden 
suuruudesta Suomessa koulutusasteittain. Näiden tietojen 
pohjalta tehtiin myös arvio koulutusalakohtaisista rekrytoin-
titarpeista. 

Arvio teknologiateollisuuden Suomen henkilöstön eläköitymisestä
koulutusaloittain ja -tasoittain keskimäärin/vuosi, vuosina 2010-2013

Lähde: Tilastokeskus ja Eläketurvakeskus

Teknologiateollisuus ry:n jäsenistön henkilöstön eläkkeelle siirtyminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Toteutunut

eläköityminen

Arvioitu

eläköityminen

Toimihenkilöt

Työntekijät

Henkilöä

Arvio alalta eläköityvien määrästä keskimäärin 2010-2013 / vuosi:
Elektroniikka ja sähköteollisuus sekä tietotekniikka-ala yht. n. 1500
Kone- ja metallituoteteollisuus sekä  metallien jalostus yht. n. 4100
Koko teknologiateollisuus n. 5600/vuosi

Elektroniikka- ja 

sähköteollisuus ja 

tietotekniikka-ala

Kone- ja metalli-

tuoteteollisuus ja 

metallien jalostus

’) Ammatillinen toinen aste sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon

 DI Muu yliopisto Insinööri Muu AMK Teknikko Muu alin Ammatil. Ammatil. Ei tutkintoa
       Tekniikka*) muu
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*) Ammatillinen toinen aste sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon

Arvio Suomen teknologiateollisuuden henkilöstön vuotuisesta rekrytointitarpeesta 2010-2013

*) Ammatillinen toinen aste sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon

Vuoteen 2013 mennessä teknologiateollisuuden yritysten arvioidaan rekrytoivan vuosittain seuraavasti

Yhteensä rekrytointitarve on noin 6800 henkilöä vuosittain. Näis-
tä elektroniikka- ja sähköteollisuus yhdessä tietotekniikka-alan 
kanssa rekrytoi noin 2000 henkilöä ja kone- ja metallituoteteolli-
suus yhdessä metallien jalostajien kanssa noin 4800 henkilöä.
 
Toisen asteen tutkinnon suorittaneita rekrytoidaan ylivoimai-
sesti eniten, yhteensä yli 4000 henkilöä vuosittain. Näistä noin 
3300 on tekniikan alan tutkinnon suorittaneita ja noin 800–900 
muiden alojen (ml. tietojenkäsittelyala ja kaupallinen) tutkinnon 
suorittaneita. Elektroniikka- ja sähköteollisuuteen sekä tieto-
tekniikka-alalle rekrytoidaan vajaa 600 toisen asteen tutkinnon 
suorittanutta, joista noin 300 tekniikan alalta. Kone- ja metalli-
tuoteteollisuuden yritykset ja metallien jalostajat palkkaavat 3500 
toisen asteen tutkinnon suorittanutta, joista 3000 tekniikan alal-
ta.

Tässä yhteydessä todettakoon, että kone- metallialan toisen as-
teen tutkinnon on suorittanut alle 2500 henkilöä vuosittain koko 
2000 luvun ajan. Tämän tutkinnon suorittaneista ’nuorimmista’, 
eli viiden viimeisen vuoden aikana tutkinnon suorittaneista työl-
listyneistä 60 % työskentelee teknologiateollisuuden yritysten 
palveluksessa. Vaikka tämän koulutuksen aloittaneiden määrä 

on lähes kaksinkertaistunut vuoden 2004 jälkeen tasolle 5700, 
muutos ei ole ehtinyt vuoteen 2008 mennessä näkyä tutkintojen 
määrän kasvuna.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita palkataan noin 
1300 vuosittain, joista insinöörejä on vajaa 1000. Kone- ja me-
tallituoteteollisuus sekä metallien jalostus rekrytoi arviolta 800 
AMK-tutkinnon suorittanutta ja näistä yli 600 on insinöörejä. 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuteen sekä tietotekniikka-alalle 
palkataan noin 500 AMK-tutkinnon suorittanutta, joista 300 on 
suorittanut tekniikan alan tutkinnon.

Yliopisto-, maisteri- tai jatkotutkinnon suorittaneita palka-
taan yhteensä noin 1500, joista noin 800 on tekniikan alan tut-
kinnon suorittaneita. Kone- ja metallituoteteollisuus ja metallien 
jalostajat palkkaavat vajaan 400 yliopistotutkinnon suorittanutta, 
näistä runsas puolet tekniikan alalta. Elektroniikka- ja sähköteolli-
suus sekä tietotekniikka-ala rekrytoi yhteensä noin 1100 yliopisto-
tutkinnon suorittanutta, näistä runsas 500 tekniikan alalta ja noin 
600 muilta esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen tai kaupallisen alan 
tutkinnon suorittaneita.

Elektroniikka- ja 

sähköteollisuus ja 

tietotekniikka-ala

Kone- ja metalli-

tuoteteollisuus ja 

metallien jalostus

Rekrytointitarve yhteensä: n. 6800 henkilöä, joista
Elektroniikka ja sähköteollisuuteen ja tietotekniikka-alalle n. 2000
Kone- ja metallituoteteollisuuteen ja metallien jalostukseen n. 4800

Elektroniikka- ja 

sähköteollisuus ja 

tietotekniikka-ala

Kone- ja metalli-

tuoteteollisuus ja 

metallien jalostus

Rekrytointitarve yhteensä: n. 6800 henkilöä, joista
Elektroniikka ja sähköteollisuuteen ja tietotekniikka-alalle n. 2000
Kone- ja metallituoteteollisuuteen ja metallien jalostukseen n. 4800

Henkilöstön määrän arvioitu kasvu
yhteensä 2 % aikavälillä 2010-2013

Henkilöstön määrän arvioitu kasvu
yhteensä 2 % aikavälillä 2010-2013

 Yliopistotutkinto yhteensä AMK yhteensä Ammatillinen yhteensä

DI  Muu yliopisto Insinööri Muu AMK Ammatillinen, Ammatillinen,
     Tekniikka *) Muu *)

Koulutusasteittain

Koulutusaloittain
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Yrityksillä on hyvä tuntuma eri koulutusasteiden tutkintojen 
tuottamaan osaamiseen. Yli 90 % vastanneista yrityksistä 
toimi toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työnantajana. 
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita oli palkannut yli 
90 % yrityksistä toimialasta riippumatta. Yliopistotutkintojen 
kohdalla toimialoittainen vaihtelu oli voimakkaampaa. Kes-

6. Tutkintojen työelämävastaavuutta tulee
 ylläpitää ja kehittää edelleen

kimäärin 75 % vastanneista työllisti maisteritason tutkinnon 
suorittaneita, tietotekniikka-alan yrityksistä yli 90 %, kone- ja 
metallituoteteollisuuden yrityksistäkin vajaa 70 %. Yliopiston 
jatkotutkinnon suorittaneita työllistäviä yrityksiä oli keskimää-
rin viidennes, tietotekniikka-alan yrityksistä puolet, kone- ja 
metallituoteteollisuuden yrityksistä joka kymmenes.   

Kyselyyn vastanneet teknologiateollisuuden yritykset, joiden palveluksessa oli
kyseisen koulutusasteen tukintoja suorittaneita henkilöitä 2009. Osuus, %

ES=Elektroniikka- ja sähköteollisuus, KM=Kone- ja metallituoteteollisuus, MJ=Metallien jalostus, TT=Tietotekniikka-ala
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 Toinen aste AMK Maisteri Jatkotutkinto

ES KM MJ TT Yht. ES KM MJ TT Yht. ES KM MJ TT Yht. ES KM MJ TT Yht.

Yritysten arviot kaupan-, tekniikan ja tietojenkäsittelyalan tut-
kintojen työelämävastaavuudesta vaihtelivat koulutusalasta 
sekä erityisesti koulutusasteesta ja yritysten toimialasta riip-
puen. Enemmistö vastanneista katsoi työelämävastaavuuden 
vähintään melko hyväksi. Merkille pantavaa on, että yrityk-
set arvioivat hiukan useammin AMK-tutkintojen tai yliopiston 
maisteritutkintojen vastaavan vähintään melko hyvin tarpei-
taan, kuin toisen asteen tutkintojen.  

Toisen asteen tutkintojen työelämävastaavuutta piti vähin-
tään melko hyvänä keskimäärin 77 % yrityksistä, tekniikan 
alan tutkintojen 79 %. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yri-
tyksistä noin 80 % arvioi toisen asteen tutkintojen vastaavan 
tarpeisiinsa vähintään melko hyvin koulutusalasta riippumatta. 
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset olivat tyytyväisim-
piä tekniikan alan tutkintoihin. Yrityksistä 86 % katsoi niiden 
vastaavan tarpeisiinsa vähintään melko hyvin. Kaupan alan ja 
tietojenkäsittelyalan tutkinnoille vastaavan arvion antoi noin 
80 % yrityksistä. Metallien jalostajien arviot vaihtelivat voi-
makkaammin koulutusalan mukaan.  Heiltä parhaimman ar-
vion sai kaupan sekä tietojenkäsittelyalan tutkinnot. Tekniikan 
alan tutkintojen työelämävastaavuutta piti vähintään melko 
hyvänä 71 %. Tässä yhteydessä on todettava, että puhtaasti 
metallien jalostuksen ammatteihin valmentava toisen asteen 
perustutkinto puuttuu. Tietotekniikka-alan yritykset arvioivat 
muita toimialoja harvemmin toisen asteen tutkintojen vastaa-
van tarpeitaan.
 

Ammattikorkeakoulututkintojen työelämävastaavuutta 
piti vähintään melko hyvänä keskimäärin 84 % yrityksistä, 
tekniikan alan tutkintojen 85 %. Elektroniikka- ja sähköte-
ollisuuden yrityksistä noin 85 % arvioi AMK-tutkinnon työ-
elämävastaavuuden vähintään melko hyväksi koulutusalasta 
riippumatta. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset olivat 
useimmin tyytyväisiä insinööritutkintoihin. Heistä 89 % arvioi 
sen vastaavan vähintään melko hyvin tarpeitaan. Vastaavan 
arvion kaupan alan tutkinnoille antoi 84 % ja tietojenkäsitte-
lyalan tutkinnolle 80 % vastanneista yrityksistä. Metallien ja-
lostajien arviot vaihtelivat koulutusalan mukaan, samoin kuin 
toisen asteen tutkinnoissa. Insinööritutkintojen työelämävas-
taavuutta piti vähintään melko hyvänä 74 %, mutta kaupan 
ja tietojenkäsittelyalan yli 90 % vastanneista yrityksistä. Tie-
totekniikka-alan yrityksistä 83 % arvioi tietojenkäsittelyalan 
AMK-tutkinnon työelämävastaavuuden vähintään melko hy-
väksi, kaupan alan sekä insinööritutkinnon selvästi harvempi. 

Yliopiston maisteri- tai DI-tutkintojen työelämävastaavuu-
den arvioi vähintään melko hyväksi keskimäärin 80 % vastan-
neista. Tekniikan alan tutkinto arvioitiin useimmin vähintään 
melko hyväksi (84 %). Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yri-
tyksistä keskimäärin 85 % piti DI-tutkinnon ja 79 % kaupan 
sekä tietojenkäsittelyalan työelämävastaavuutta vähintään 
melko hyvänä. Kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksistä 
keskimäärin 83 % piti DI-tutkinnon työelämävastaavuutta 
vähintään melko hyvänä. Metallien jalostajat arvioivat edelli-

%
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Toisen asteen ammatillisen koulutuksen vastaavuus hyvä tai melko hyvä,%

Maisteritutkintojen vastaavuus hyvä tai melko hyvä, %

Ammattikorkeakoulututkintojen vastaavuus hyvä tai melko hyvä, %

ES=Elektroniikka- ja sähköteollisuus, KM=Kone- ja metallituoteteollisuus, MJ=Metallien jalostus, TT=Tietotekniikka-ala

ES=Elektroniikka- ja sähköteollisuus, KM=Kone- ja metallituoteteollisuus, MJ=Metallien jalostus, TT=Tietotekniikka-ala

ES=Elektroniikka- ja sähköteollisuus, KM=Kone- ja metallituoteteollisuus, MJ=Metallien jalostus, TT=Tietotekniikka-ala

ES KM MJ TT Yht. ES KM MJ TT Yht. ES KM MJ TT Yht.
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 Kaupallinen ala Tekniikan ala Tietojenkäsittelyala
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ES KM MJ TT Yht. ES KM MJ TT Yht. ES KM MJ TT Yht.

 Kaupallinen ala Tekniikan ala Tietojenkäsittelyala
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ES KM MJ TT Yht. ES KM MJ TT Yht. ES KM MJ TT Yht.

 Kaupallinen ala Tekniikan ala Tietojenkäsittelyala

%

%

%

Tutkintojen vastaavuus yritysten tarpeisiin*

* Vaihtoehdot hyvä, melko hyvä, melko huono, huono
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siä toimialoja useammin maisteritason tutkintojen vastaavan 
tarpeitaan. Parhaaksi arvioitiin KTM-tutkinto, jonka työelämä-
vastaavuutta piti vähintään melko hyvänä yli 90 % metallien 
jalostajista. Tietotekniikka-alan  yritysten arviot maisteritutkin-
tojen työelämävastaavuudesta olivat toimialoista parhaat. Yri-
tyksistä 95 % arvioi tietojenkäsittelyalan, 92 % kaupan alan 
ja 88 % tekniikan alan tutkintojen vastaavan ainakin melko 
hyvin tarpeitaan.  

Yliopiston jatkotutkintojen työelämävastaavuus arvioitiin 
yrityksissä keskimäärin muita tutkintoja heikommaksi. Keski-
määrin puolet vastanneista yrityksistä piti tohtori- ja lisensiaat-
titutkintojen työelämävastaavuutta vähintään melko hyvänä. 
Tekniikan alan tutkinto arvioitiin työelämävastaavuudeltaan 
vähintään melko hyväksi useammin kuin muiden koulutusalo-
jen tutkinnot.  Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa tekniikan 
alan jatkotutkinnon arvioi vähintään melko hyväksi keskimää-
rin 64 % vastanneista. Kaupan ja tietojenkäsittelyalan saamat 
arviot olivat tekniikan alaa heikommat. Kone- ja metallituote-
teollisuuden yritysten arviot olivat samansuuntaiset. Tekniikan 
alan tutkintojen saama arvio oli paras. Keskimäärin 50 % yri-
tyksistä piti tutkinnon työelämävastaavuutta vähintään melko 
hyvänä. Metallien jalostajat antoivat jatkotutkinnoille, erityi-
sesti tekniikan ja kaupan alan tutkinnoille muita toimialoja 
paremman arvion. Keskimäärin lähes 70 % metallien jalosta-
jista katsoi näiden alojen jatkotutkinnon vastaavan yrityksensä 
tarpeita vähintään melko hyvin. Tietotekniikka-alan yritykset 
arvioivat erityisesti tietojenkäsittelyalan jatkotutkinnon vastaa-
van usein tarpeitaan vähintään melko hyvin.  

• • • • • •

Edellä esitetyt keskimääräiset arviot tutkintojen työelämävas-
taavuudesta paranivat hieman, mikäli yrityksellä oli kyseisen 
koulutusasteen tutkintoja suorittaneita palveluksessaan. Toi-
sen asteen tutkintojen ja ammattikorkeakoulututkintojen koh-
dalla arviointien ero oli varsin vähäinen, keskimäärin vain parin 

prosenttiyksikön luokkaa, sillä näitä tutkintoja suorittaneita oli 
yritysten palkkalistoilla varsin yleisesti. Erot kasvoivat siirryttä-
essä yliopistokoulutuksen tutkintojen arviointiin. Yliopistojen 
maisteritason tutkintoja suorittaneita palkanneista yrityksistä 
87 % arvioi näiden tutkintojen vastaavan vähintään melko 
hyvin tarpeitaan, keskimäärän ollessa 80 %. Jatkotutkintojen 
arvioissa erot olivat suurimmillaan. Keskimäärin puolet kaikis-
ta vastanneista yrityksistä arvioi jatkotutkintojen vastaavan 
vähintään melko hyvin tarpeitaan, mutta kolme neljännestä 
niistä yrityksistä, joiden palveluksessa oli jatkotutkinnon suo-
rittaneita. On todettava, että kaikilla toimialoilla jatkotutkin-
toja palkanneet yritykset arvioivat omalle alalleen keskeisen 
jatkotutkinnon työelämävastaavuuden jopa paremmaksi, kuin 
vastaavat toisen asteen tutkintoa arvioineet yritykset. 

Valtaosa yrityksistä piti tutkintojen työelämälähtöisyyttä vä-
hintään melko hyvänä, mutta erinomaisuuteen on matkaa. 
Tässä selvityksessä työelämävastaavuus saattoi parhaimmil-
laan saada arvosanan hyvä. Toimialakohtainen vaihtelu oli 
suurta, mutta tämän arvion antoi toisen asteen tutkinnoille 
keskimäärin neljännes kaikista teknologiateollisuuden yrityk-
sistä, useimmin tekniikan alan tutkinnoille (30 % yrityksistä). 
Ammattikorkeakoulututkintojen työelämälähtöisyyden arvioi 
hyväksi keskimäärin 30 % ja tekniikan alan tutkinnot 36 % 
yrityksistä. Nämä arviot eivät juuri muuttuneet, vaikka tarkas-
teluun olisi otettu vain ne yritykset joilla oli palveluksessaan 
tämän asteen tutkinnon suorittaneita. Yliopistotutkintojen 
osalta arviot erosivat hieman enemmän. Maisteritason tutkin-
toja piti työelämävastaavuudeltaan hyvinä keskimäärin 35 % 
yrityksistä mutta näitä tutkintoja suorittaneita palkanneista 
39 %. Maisteritason tutkinnoista DI-tutkintojen saamat arvi-
ot olivat parhaat, 40 % ja 44 %. Jatkotutkintojen arvioissa 
erot kasvoivat. Keskimäärin viidennes kaikista yrityksistä arvioi 
jatkotutkintojen työelämävastaavuuden hyväksi, mutta yli kol-
mannes näitä tutkintoja suorittaneita palkanneista yrityksistä.  
Yritykset arvioivat useimmin tekniikan alan jatkotutkinnon 
työelämävastaavuuden hyväksi (22 % / 48 % yrityksistä).  

Jatkotutkintojen vastaavuus hyvä, melko hyvä, %

ES=Elektroniikka- ja sähköteollisuus, KM=Kone- ja metallituoteteollisuus, MJ=Metallien jalostus, TT=Tietotekniikka-ala
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 ES KM MJ TT Yht. ES KM MJ TT Yht. ES KM MJ TT Yht.

 Kaupallinen ala Tekniikan ala Tietojenkäsittelyala
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Työelämävastaavuuden huiput eri toimialojen yritysten arvioimina. *
Useimmin työelämävastaavuudeltaan hyväksi arvioidut tutkinnot koulutusasteen mukaan
Kaikki vastanneet yritykset, osuus (%) / kyseiseltä koulutusasteelta henkilöstöä palkanneet, osuus (%).

Koulutusaste Elektroniikka- ja Kone- ja metalli- Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Koko
 sähköteollisuus tuoteteollisuus   teknologiateollisuus

Ammatillinen koulutus Tekniikan ala Tekniikan ala Tietojenkäsittely Tekniikan ala Tekniikan ala
 (31 %/ 33 %) (31 % / 31 %) (31 % / 33 %) (26 % / 31 %)  (29 % / 30 %)

Ammattikorkeakoulu Tekniikan ala  Tekniikan ala Kaupallinen Tietojenkäsittely Tekniikan ala
 (39 % / 40 %) (37 % / 38 %) (34 % / 37 %) (33 % / 36 %)  (34 % / 36 %)

Yliopistotutkinto Tekniikan ala  Tekniikan ala  Kaupallinen Tietojenkäsittely Tekniikan ala
 (53 % / 55 %) (36 % / 43 %) (52 % / 57 %) (49 % / 49 %)  (40 % / 44 %)

Yliopiston jatkotutkinto Tekniikan ala  Tekniikan ala  Tekniikan ala Tietojenkäsittely Tekniikan ala
 (32 % / 48 %) (16 % / 47 %) (35 % / 73 %) (31 % / 39 %) (22 % / 48 %)  
    Tekniikka
    (30 % / 39 % )
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 Toinen aste AMK Yliopisto Jatkotutkinto

Kaupal- Teknil- Tietojen- Kaupal- Teknil- Tietojen- Kaupal- Teknil- Tietojen- Kaupal- Teknil- Tietojen- 
linen linen käsittely linen linen käsittely linen linen käsittely linen linen käsittely

Kyseisen koulutusasteen tutkinnon suorittaneita palkanneet yritykset (%)
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 Toinen aste AMK Yliopisto Jatkotutkinto

Kaupal- Teknil- Tietojen- Kaupal- Teknil- Tietojen- Kaupal- Teknil- Tietojen- Kaupal- Teknil- Tietojen- 
linen linen käsittely linen linen käsittely linen linen käsittely linen linen käsittely

* Vaihtoehdot hyvä, melko hyvä, melko huono tai huono, %

Kaikki vastanneet yritykset (%)

Vastaavuus

melko hyvä

Vastaavuus

hyvä

Koulutuksen vastaavuus koko teknologiateollisuuden tarpeisiin*

Vastaavuus

melko hyvä

Vastaavuus

hyvä
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Yritysten henkilöstöjohto arvioi keväällä 2010 Suomessa toi-
mivan teknologiateollisuuden henkilöstön määrän kasvavan 
noin 2 % vuodesta 2009 vuoteen 2013. Koko alan tasolla se 
tarkoittaisi henkilöstön määrän kasvua yhteensä noin 5 000 
henkilöllä neljän vuoden aikana. Yrityksiltä saadun tiedon mu-
kaan henkilöstömäärän kasvu kohdistuu erityisesti myynti- ja 
markkinointitoimintaan sekä asiakastukeen, mutta myös T&K-
toimintaan sekä tuotantoon, erityisesti tiiminvetäjiin. 

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus koko henkilös-
töstä tulee edelleen kasvamaan teknologiateollisuuden kai-
killa toimialoilla. Yritysten rekrytointikuvaan vaikuttaa kuiten-
kin voimakkaasti eläkkeelle siirtyvien suuri määrä.  Valtaosa 
lähivuosina eläkkeelle siirtyvistä työskentelee kone- ja metal-
lituoteteollisuuden tai metallien jalostuksen tuotannollisissa 
tehtävissä. He ovat hankkineet ammatillisen osaamisensa 
työelämässä tai heillä on toisen asteen ammatillinen tutkinto.  
Siksi myös kone- ja metallialan toisen asteen tutkinnon suo-
rittaneiden tarpeen arvioidaan säilyvän korkeana lähivuosina. 
Yritykset toivat selkeästi esiin myös tiiminvetäjien ja työnjoh-
tajien lisääntyvän tarpeen. 

7.  Yhteenveto

Nuorten ikäluokkien pienentyminen ja eläkkeelle siirtyvien 
suuri määrä asettaa koulutukselle entistä suurempia vaati-
muksia kaikilla koulutussektoreilla, jotta työelämän tarpeet 
voidaan turvata. Koulutettavien vähetessä aloituspaikat tulisi 
suunnata aloille, joissa työvoiman tarve on suurin. Samalla on 
huolehdittava entistä tehokkaammin siitä, että mahdollisim-
man moni opiskelija myös suorittaa tutkintonsa ja siirtyy  osaa-
vana työelämään. Tavoitteena on oppiminen ja siksi huomio 
on kiinnitettävä sellaisiin opetusmenetelmiin ja oppimisympä-
ristöihin, jotka hyödyntävät monipuolisesti erilaisia oppimisen 
muotoja. Opiskelijoiden opintojen ohjaus on myös tärkeässä 
asemassa, sillä osaamisen taso ei saa laskea. On muistettava 
myös opiskelijaa opiskeluun kannustavat ja keskeyttämistä 
vähentävät toimenpiteet. Ne ovat sitä tehokkaammat ja pit-
källä aikajänteellä halvemmat, mitä varhaisemmin ongelmiin 
puututaan. 

Työelämän osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti teknologian, 
toimintamallien ja globaalin työnjaon muuttuessa. Koulutuk-
sen sisältö ja vaatimustaso tulisi määrittää entistä tiiviimmäs-
sä yhteistyössä työelämän kanssa. Koulutuksen tulisi tarjota 
riittävän laaja-alainen ja vahva osaamisperusta ja joustavien 
koulutusrakenteiden tulisi tukea tehokkaasti elinikäistä oppi-
mista. 
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Teknologiateollisuus ry: Henkilöstöselvitys 2013
Selvitys koskee jäsenyritystemme Suomen toimintoja.
Kyselyssä on kaksi sivua. Voit sivun alalaidassa olevan painikkeen takaa jatkaa vastaamista myöhemmin tai välittää
kyselyn edelleen, joko kirjoittamalla sähköpostiosoite jatkamislinkkiä varten tai kopioimalla annettu jatkolinkki.

Yrityksen taustatiedot
1. Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen nimi __________________________________________
Vastaajan nimi _________________________________________  
Puhelinnumero _________________________________________

2. Vastaus koskee konsernin / yrityksen
 Kaikkia liiketoimintayksiköitä / toimipaikkoja
 Seuraavia yksiköitä:______________________________

3. Yrityksen toimiala
 Elektroniikka- ja sähköteollisuus
 Kone- ja metallituoteteollisuus
 Metallien jalostus
 Tietotekniikka-ala
 Jokin muu, mikä_________________________________

4. Henkilöstön määrä vastaajayrityksessä 2009
 1-49
 50-99
 100-249
 250-499
 500-

Yrityksen henkilöstön määrä 2009 ja arvio vuodelle 2013
5. Yrityksen henkilöstö toiminnoittain Suomessa: Määrä 2009 ja arvio vuodelle 2013

 Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä
 2009  2013

Johto ja hallinto (esim. talous-,
rahoitus-, henkilöstöhallinto ____________________ ____________________ 
viestintä jne.)

Myynti ja markkinointi ____________________ ____________________

Tutkimus ja tuotekehitys ____________________ ____________________

Hankinnat, osto ja logistiikka ____________________ ____________________

Tuotanto (tuotteiden ja ____________________ ____________________
palvelujen valmistus)

- joista työnjohto tiiminvetäjät ____________________ ____________________

Huolto, kunnossapito,  ____________________ ____________________
ylläpito, asiakastuki

Muu ____________________ ____________________

Henkilöstö yhteensä ____________________ ____________________
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6. Yrityksen henkilöstön koulutustausta Suomessa: Määrä 2009 ja arvio vuodelle 2013

 Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä
 2009 2013

Yliopisto, jatkotutkinto
(tohtori, lisensiaatti) ____________________ ____________________

Yliopisto, maisterit (DI, FM, KTM)  ____________________ ____________________

Ammattikorkeakoulututkinto
(insinöörit, tradenomit) ____________________ ____________________

Ammatillinen tutkinto
(ml. teknikot)  ____________________ ____________________ 

Muu tutkinto

Henkilöstö yhteensä ____________________ ____________________

Miten hyvin suomalaiset, eri koulutusasteiden ja koulutusalojen tutkinnot vastaavat
yrityksenne tarpeisiin?

7. AMMATILLISET TUTKINNOT vastaavat tarpeisiimme

 Hyvin  Melko hyvin Melko huonosti Huonosti

Tekniikan ala

Tietojenkäsittelyala

Kaupallinen ala

8. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT vastaavat tarpeisiimme

 Hyvin  Melko hyvin Melko huonosti Huonosti

Tekniikan ala

Tietojenkäsittelyala

Kaupallinen ala

9. YLIOPISTOJEN MAISTERITUTKINNOT (DI, FM, KTM..) vastaavat tarpeisiimme

 Hyvin  Melko hyvin Melko huonosti Huonosti

Tekniikan ala

Tietojenkäsittelyala

Kaupallinen ala

10. JATKOTUTKINNOT (tohtori, lisensiaatti) vastaavat tarpeisiimme

 Hyvin  Melko hyvin Melko huonosti Huonosti

Tekniikan ala

Tietojenkäsittelyala

Kaupallinen ala

Kommenttinne tähän kyselyyn
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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