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Etelä-Karjalan metalli- ja konepaja-alan 
toimialakartoitustulokset 

Metalli- ja konepaja-alan toimialakartoituksessa haastateltiin eteläkarjalaisia alan yrityksiä. Tavoitteena oli kartoit-

taa yritysten tilannetta, tulevaisuusnäkymiä sekä osaamis- ja rekrytointitarpeita ja -haasteita. Haastatteluja suori-

tettiin maaliskuun 2021 aikana yhteensä 24 yrityksessä. Haastattelijoina toimi Etelä-Karjalan alueen oppilaitosten 

edustajia sekä TE-toimiston asiantuntijoita. 

Yleistä alasta 

Tässä toimialakartoituksessa metalli- ja konepaja-alaan lasketaan kuuluvaksi Tilastokeskuksen toimialaluokituk-

sista seuraavat alat: C24 Metallien jalostus, C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet), C28 Muiden 

koneiden ja laitteiden valmistus, C29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus, C30 Mui-

den kulkuneuvojen valmistus sekä C33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus. Esimerkiksi metallien 

louhinta ja kaivosala on siis jätetty kartoituksen ulkopuolelle.  

Konepaja- ja metalliala on Suomelle merkittävä toimiala, onhan se suurin teknologiateollisuuden työllistäjä. 

Teknologiateollisuuden mukaan koko alalla työskenteli vuonna 2020 Suomessa reilut 310 000 henkilöä, joista noin 

131 000 oli töissä kone- ja metallituoteteollisuudessa. Metallien jalostus työllisti lisäksi reilut 16 000 työntekijää. 

Yleisin tutkintotausta kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa on toisen asteen ammatilli-

nen tutkinto. Korkeakoulutettuja työntekijöistä on selvä vähemmistö. 

Kone- ja metallituoteteollisuus on teknologiateollisuuden suurin työllistäjä myös ulkomaisissa tytäryrityksissä. 

Nykyisin alan henkilöstöä on Suomessa vähemmän kuin ulkomaisissa tytäryrityksissä. Muutos tapahtui vuonna 

2016. Suurin osa ulkomailla työskentelevistä on Aasiassa ja Euroopassa. Metallien jalostuksessa Suomessa oleva 

henkilöstömäärä on ulkomaista suurempi. Ala on hyvin miesvaltainen, vuonna 2019 metallien jalostuksessa työs-

kentelevistä miehiä oli 92 % ja kone- ja metallituoteteollisuudessakin miehiä on 88 %. Koko teknologiateollisuuden 

henkilöstössä miesten osuus on 78 %. Ainakin Teknologiateollisuus ry toivoo alalle enemmän naisia ja se näh-

dään myös yhtenä ratkaisuna osaajapulaan. 

Uusimman Ammattibarometrin (I / 2021) mukaan alan ammattien tilanne Etelä-Karjalassa vaihtelee pohditta-

essa työvoiman kysyntää ja tarjontaa. Ammattitaitoisista konetekniikan asiantuntijoista on pulaa Imatran seudulla, 

konetekniikan erityisasiantuntijoista Lappeenrannan seudulla. Ohutlevyseppiä on liikaa Imatran seudulla ja Lap-

peenrannan seudulla osaavista on pulaa. Myös osaavista paksulevysepistä ja rautarakennetyöntekijöistä on Lap-

peenrannan seudulla pulaa. Koko Etelä-Karjalassa on pulaa osaavista hitsaajista. Koneenasettajista ja koneista-

jista on Lappeenrannan seudulla paljon pulaa ja Imatran seudullakin osaavista CNC-koneistajista. Imatran seu-

dulla on liikaa konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoita. 

Alaan liittyvistä ammateista Imatran seudulla on liikaa laborantteja sähkötekniikan asiantuntijoita. Lappeenran-

nan seudulla sähkötekniikan asiantuntijoista on puolestaan pulaa. Myös muista sähköasentajista on pulaa Lap-

peenrannan seudulla. 

Tilanne siis vaihtelee Etelä-Karjalan sisälläkin ja samoista ammattiryhmistä on toisaalla pulaa ja toisaalla ylitar-

jontaa. Pula-ammatit korostuvat Lappeenrannan seudulla ja ylitarjonta-ammatit Imatran seudulla. 

TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Etelä-Karjalan metallialan yrityksiin (em. toimi-

alaluokat) uusia avoimia työpaikkoja vuonna 2020 keskimäärin 15 kuukaudessa. Alan paikkojen osuus oli 2,1 % 

kaikista työpaikoista. Edellisen vuoden, 2019, keskiarvon mukaan uusia paikkoja oli ollut auki saman verran, mutta 

paikkojen osuus oli pienempi, noin 1,7 % kaikista työpaikoista. Etelä-Karjalassa alan paikkojen osuus on ollut suu-

rempi kuin koko Suomessa (2020: 1,3 %, 2019: 1,5 %).  

Vuoden 2020 keskiarvon mukaan työttömänä tai lomautettuna on Etelä-Karjalassa ollut kuukaudessa 494 me-

talli- ja konepaja-alan työntekijää (Ammattinimikkeet: 2144 Konetekniikan erityisasiantuntijat, 3115 Konetekniikan 

asiantuntijat, 3122 Teollisuuden työnjohtajat, 3135 Metallien jalostuksen prosessinhoitajat, 7132 Ruiskumaalaajat 

ja -lakkaajat, 7211 Muotin- ja keernantekijät, 7212 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat, 7213 Ohutlevysepät, 7214 Paksu-

levysepät ja rautarakennetyöntekijät, 7223 Koneenasettajat ja koneistajat, 7224 Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat, 

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/


 

 

7412 Muut sähköasentajat, 8121 Metalliteollisuuden prosessityöntekijät, 8122 Metallien teolliset päällystäjät ja vii-

meistelijät, 8211 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat). Se on noin kuusi prosenttia kaikista työttömistä. 

Vuonna 2019 osuus oli vähän suurempi, 6,2 %. Koko maassa alan työttömien osuus kaikista työttömistä oli Etelä-

Karjalaa matalampi (2020: 4,5 %, 2019: 4,4 %).  

Vuonna 2020 metallialan työttömillä yleisin koulutustausta oli toisen asteen tutkinto (Etelä-Karjala: 62 %, koko 

Suomi 63 %). Yleisimmät ammatit olivat ohutlevyseppä (Etelä-Karjala: 102 työtöntä/kk, koko Suomi: 2 446) ja ko-

nepaja- ja metallituotteiden kokoonpanija (E-K: 92, Suomi: 2 333). Kaikkien alan työttömien määrä oli Etelä-Karja-

lassa vuodesta 2019 vuoteen 2020 noussut 29 %. Koko Suomessa tilanne oli heikompi, kasvua alan työttömien 

määrässä oli 46 %. 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut toimialoittaisia koulutustarvearvioita vuoteen 2035 (OEF:n 

koulutustarvekortit). Arvioiden mukaan metallialan työllisten määrä kasvaa vuosien 2017 ja 2035 välillä. Kasvun 

lisäksi alalla on myös poistumaa, joten uutta työvoimaa tarvitaan melko paljon. Uuden työvoiman tarve alalla vuo-

sina 2017–2035 on 81 800 henkilöä. Metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistukseen tarvitaan 66 500 

henkilöä ja malmien louhintaan ja metallien jalostukseen 15 300. Valtaosa työntekijätarpeesta keskittyy ammatti-

koulutettuihin (metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus: yliopisto 22 %, AMK 35 %, ammatillinen 43 

%, malmien louhinta ja metallien jalostus: yliopisto 19 %, AMK 20 %, ammatillinen 61 %). 

Metalliala kärsii melko suurista vetovoimaongelmista. Esimerkiksi alan ammattitutkintoihin on haastavaa saada 

motivoituneita hakijoita. Vuonna 2021 kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoihin oli Opetushallinnon tilastopalvelu 

Vipusen mukaan koko Suomessa yhteensä 1 101 ensisijaista hakijaa, kun aloituspaikkoja oli 1 960. Etelä-Karja-

lassa ensisijaisia hakijoita oli 33 ja koulutuspaikkoja 66. 

Metalli- ja konepaja-alaan, kuten toki moneen muuhunkin, vaikuttaa useita murrostekijöitä. Esimerkiksi digitali-

saatio ja teknologian kehitys, vihreä siirtymä ja kansainvälistyminen ovat jo muuttaneet alaa ja tulevat vaikutta-

maan siihen myös tulevaisuudessa. 

Yli vuoden myllertänyt koronatilanne ja sen vaikutukset nostettiin esiin monesta haastattelusta ja sen vaikutuk-

sia myös alan tulevaisuuteen pohdiskeltiin. Useampi haastateltu kertoi koronan vaikeuttaneen oman yrityksen toi-

mintaa, mutta oli joukossa myös niitä, joilla meni tällä hetkellä hyvin. Haastateltujen yritysten ajatuksia alan mur-

roksesta ja tulevaisuudesta avataan tarkemmin raportin tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa. 

Haastatelluista yrityksistä 

Tilastokeskuksen mukaan metalli- ja konepaja-alalla toimi Etelä-Karjalassa vuonna 2019 yhteensä 264 yritystä. 

Kartoituksessa haastatellut yritykset (24 kpl) kattavat siis 9 % koko alueen yrityskannasta. Etelä-Karjalan metalli- 

ja konepajayrityksistä suurin osa toimi metallituotteiden valmistuksen (38 %) tai koneiden ja laitteiden korjauksen, 

huollon ja asennuksen parissa (38 %). Valtakunnallisesti suurin osa toimialan yrityksistä on metallituotteiden val-

mistuksessa toimivia (45 %). 

Maakunnassa oli vuonna 2018 metallialan työllisiä 2887 henkilöä (Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto). Alueella 

alan työllisiä on alan yrityskantaan suhteutettuna saman verran kuin valtakunnallisesti (11 työllistä per alan yritys). 

Alan työllisistä metallien jalostuksen tekijöitä oli Etelä-Karjalassa koko maata enemmän (E-K: 22 % Suomi: 10 %). 

Myös koneiden ja laitteiden korjauksen, huollon ja asennuksen työllisten osuus oli Etelä-Karjalassa koko maata 

suurempi (E-K: 30 %, Suomi: 15 %). Edellä mainittu oli eteläkarjalaisten metallialan työllisten yleisin toimiala-

luokka. Koko Suomessa eniten alan työllisiä toimi muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (33 %). Etelä-Kar-

jalassa heidän osuutensa oli matalampi (24 %). 

Metalli- ja konepaja-alan yritysten osuus eteläkarjalaisesta yrityskannasta oli vuonna 2019 noin 3,4 %, kun 

koko Suomessa vastaava osuus oli 2,9 %. Viidessä vuodessa Etelä-Karjalan metallialan yritysten osuus on kasva-

nut hieman; valtakunnallisesti osuus on laskenut (Suomi: 3,1 % → 2,9 %, Etelä-Karjala: 3,2 % → 3,4 %). Alan yri-

tysten lukumäärä on kasvanut sekä Etelä-Karjalassa että valtakunnallisesti. Vuodesta 2014 vuoteen 2019 metalli-

alan yritysmäärässä on Etelä-Karjalassa kasvua 8 % ja koko Suomessa 6 %. Kaikkien yritysten määrä kasvoi koko 

Suomessa kymmenen prosenttia ja Etelä-Karjalassa neljä prosenttia. 

Kartoittamamme yritykset ovat monen kokoisia. Joukossa on useita yksinyrittäjiä ja suurimmat yritykset ovat 

useamman sadan työntekijän kokoisia. Keskimäärin haastattelemissamme yrityksissä työskentelee vajaat neljä-

kymmentä työntekijää. Luku ei pidä sisällään esimerkiksi kausityöntekijöitä tai harjoittelijoita.  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillisen%20koulutuksen%20ja%20lukiokoulutuksen%20yhteishaku%20-%20koulutusala.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillisen%20koulutuksen%20ja%20lukiokoulutuksen%20yhteishaku%20-%20koulutusala.xlsb
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Suurin osa (vajaat 80 %) haastatelluista yrityksistä toimi metalli- ja konepaja-alalla valmistuksen parissa. Muu-

tamat tekivät metallien työstöä tai koneiden ja laitteiden huoltoa, korjausta ja asennusta. Osan yrityksistä toiminta-

kenttään kuului useampi edellä mainituista (esimerkiksi valmistuksen lisäksi myös asennus ja kunnossapito). 

Maantieteellisyys on huomioitu yrityksiä valitessa, haastateltavia on eri puolilta Etelä-Karjalaa. Yritykset ovat myös 

monen ikäisiä, vanhin on perustettu 1930-luvulla ja tuorein on vuodelta 2018.  

Haastatelluissa yrityksissä työskenneltiin monenlaisissa tehtävissä, tärkeimpiä ammattinimikkeitä kysyttäessä 

yritykset listasivat yhteensä liki neljäkymmentä eri työtä. Yleisimpiä työtehtäviä olivat hitsaaja (9 yritystä mainitsi), 

levyseppähitsaaja (6), asentaja (5), koneistaja (5), myyntihenkilö (3) ja levyseppä (3). Kahdesta yrityksestä mainit-

tiin yrittäjän, koneasentajan, tuotantopäällikön, rahoituksen ja taloushallinnon sekä tuotekehittäjän ammattinimik-

keet. 

Nykyisen henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeet 

Haastattelussa kysyttiin yritysten nykyhenkilöstön lisä- tai jatkuvan kouluttautumisen tarpeista. Osaamistarpeisiin 

oli annettu kymmenen valmista vaihtoehtoa (1. Tuotteet ja palvelut, 2. Myynti ja markkinointi, 3. Tuotteiden ja pal-

veluiden tuotanto, 4. Talousasiat, 5. Johtaminen, 6. Työhyvinvointi, 7. Kv-osaaminen, 8. Yleiset työelämävalmiu-

det, 9. Tietotekniset taidot ja 10. Muu), joista kaikki paitsi työhyvinvointi saivat mainintoja. Erityisesti yleisiin työelä-

mävalmiuksiin ja tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyvät tarpeet nousivat esiin. 

Viidestä yrityksestä kerrottiin, ettei heillä ole koulutustarpeita. Näissä järjestettiin jo laajaa sisäistä koulutusta ja 

tehtiin yhteistyötä esimerkiksi laitetoimittajien kanssa. Yksi yritys kertoi, etteivät he ole oikeastaan miettineet koko 

osaamistarveasiaa. 

1. Tuotteet ja palvelut (2 mainintaa) 

Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät osaamistarpeet mainittiin kahdesta yrityksestä. Lisäkoulutustarvetta oli yrittäjällä ja 

levyseppähitsaajalla. Yrittäjä kaipasi lisäosaamista teknisten innovaatioiden kaupallistamiseen ja kertoi, että poik-

keusolojen aikana sille ei ole ollut aikaa. 

2. Myynti ja markkinointi (3 mainintaa) 

Myyntiin ja markkinointiin liittyen lisäosaamista tarvittiin sekä yrittäjille että toimihenkilöille. Eräs yritys suunnitteli 

kouluttavansa vuoden päästä kaikki toimihenkilönsä tästä teemasta. Yksi yrittäjä toivoi itselleen parempaa myyn-

nin ja markkinoinnin osaamista ja toinen apuja innovaatioiden kaupallistamiseen (mainittu myös tuotteita ja palve-

luita koskevana tarpeena). 

3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (11 mainintaa) 

Tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyvät osaamistarpeet olivat yhdellätoista maininnallaan toiseksi yleisen kou-

lutustarve. Eräässä yrityksessä tätä tehtiin oman Team Leader -mallin kautta, joka oli koettu hyväksi uusien työn-

tekijöiden kouluttamisessa. Toisessa yrityksessä asentajat kaipasivat osaamista prosessiteollisuuden kunnossapi-

dosta ja tähän oli ratkaisuna oppisopimus yhdessä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa. Erään yrityksen le-

vyseppähitsaajat kaipasivat lisäkoulutusta CADista ja 3D-osaamisesta. Yhdestä yrityksestä koulutustarpeena nos-

tettiin laserhitsaus. 

Tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyviä osaamistarpeita oli myös koneistajilla, menetelmäsuunnittelijoilla, 

kokoonpanijoilla sekä laadunvarmistajalla. 



 

 

4. Talousasiat (1 maininta) 

Talousasioihin liittyen lisäosaamistarpeita oli yhden yrityksen omistajalla. 

5. Johtaminen (2 mainintaa) 

Johtamisosaamista kaivattiin sekä johdolle että koko henkilöstölle. Tarkempana tarpeena kerrottiin muutosjohtami-

nen ja muutoksen jalkauttaminen. 

6. Työhyvinvointi (ei mainintoja) 

Työhyvinvointi ei tullut esiin nykyhenkilöstön koulutustarpeina, mutta haastatteluiden perusteella aihe kuitenkin 

kiinnosti yrityksiä ja esimerkiksi hyvänä työnantajana toimiminen henkilöstön kansainvälistyessä koettiin tärkeäksi. 

7. Kv-osaaminen (1 maininta) 

Kansainvälisyyteen liittyvälle osaamiselle nähtiin tarvetta yhdessä haastatellussa yrityksessä. Lisäosaamista toi-

vottiin koko yrityksen henkilöstölle. 

8. Yleiset työelämävalmiudet (13 mainintaa) 

Yleiset työelämävalmiudet olivat haastatteluiden yleisin lisäosaamistarve, ne mainittiin yrityksistä kolmetoista ker-

taa. Tarvetta oli koneistajilla, menetelmäsuunnittelijoilla, kokoonpanijoilla, laadunvarmistajilla, hitsaajilla ja asenta-

jilla. Yksi yritys kertoi koko henkilöstönsä kaipaavan lisäosaamista tässä.  

Tarkempina tarpeina nostettiin työntekijöiden yleistä kehittymistarvetta ja -halua, jotta voidaan paremmin pal-

vella sekä omaa työuraa että työnantajaa. Useammasta yrityksestä kerrottiin myös työntekijöiden, etenkin vasta-

valmistuneiden, puutteellisesta perusosaamisesta, työnteon vieroksumisesta, haasteista noudattaa työaikaa ja 

motivaation puutteesta.  

9. Tietotekniset taidot (6 mainintaa) 

Koulutustarpeista kolmanneksi eniten mainintoja saivat tietoteknisiin taitoihin liittyvät asiat, jotka mainittiin kuusi 

kertaa. Tarvetta oli useammissa yrityksissä ja erilaisissa työtehtävissä. Erikseen ammateista mainittiin toimihenki-

löt, koneistaja, menetelmäsuunnittelija, kokoonpanija ja laadunvarmistaja. 

10. Muu (4 mainintaa) 

Edellä mainittujen lisäksi muuna osaamistarpeena mainittiin erilaisia "täsmäkoulutuksia", kuten ensiapukurssi sekä 

tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutukset. Eräässä yrityksessä hitsaajille kaivattiin lisäosaamista erikoismetallien 

käsittelystä ja yksi yrittäjä toivoi koko henkilöstöllensä parempaa englannin kielen osaamista, jotta yrityksen kan-

sainvälisyyspotentiaali paranisi. 

Maahanmuuttajataustaisten osaaminen 

Osaamistarpeista kysyttiin myös maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin liittyen. Enimmäkseen osaamisvaati-

mukset olivat samoja kuin suomalaistaustaisilla työntekijöillä. Tärkeimmiksi taidoiksi nostettiin oman alan koulutus 
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ja osaaminen, hyvä asenne ja alan työkokemus. Monesti ihan perustaidot tuntuivat riittävän, oli kyseessä suoma-

lais- tai ulkomaalaistaustainen työntekijä. Muutamissa yrityksissä rekrytoitiin jo kv-osaajia ja osassa se oli työvoi-

mapulan vuoksi suunnitelmissa. 

Myös kielitaito nousi vastauksissa vahvasti esiin. Miltei 80 % haastatelluista kertoi, että yrityksessä vaaditaan 

suomen kielen osaamista. Muutamissa riitti heikompi osaamistaso: "kunhan ohjeistukset ymmärtää", osassa vaa-

dittiin hyvää suomen kielen osaamista, sillä oltiin kontaktissa asiakkaiden kanssa ja kielitaitovaade tuli sieltä. 

Kolme haastatelluista yrityksistä kertoi, että heillä ei maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ole. 

Kolmessa yrityksessä ei vaadittu suomen kielen osaamista ja näissä työkielenä, tai ainakin yhtenä työkielistä, 

oli englanti. Yhdestä kerrottiin, että ammattitaidolla kompensoidaan kielitaitoa ja yrityksessä onkin maahanmuutta-

jataustaisia työntekijöitä niin suorittavalla kuin esimiestasolla. Yksi yritys koki suomen kielen osaamisen auttavan 

maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä viihtymään työssä. Yrityksestä kerrottiin, että tehtävien hoidon kannalta 

suomen kielen taito ei ole oleellista, mutta olisi hyvä, että työntekijällä olisi ainakin halu oppia kieltä ja näin sitoutua 

ja tulla paremmin osaksi työyhteisöä. Kielitaito auttaa myös osaajia jäämään Suomeen. Yksi haastatelluista yrityk-

sistä oli todella kansainvälinen. Työntekijöitä oli useasta eri maasta ja yritys teki omaa rekrytointitoimintaa esimer-

kiksi Intiassa ja Ukrainassa. Kv-rekrytointi koettiin helpoksi ja työpaikan sisäisiin kulttuurieroihin tartuttiin oman 

koulutuspaketin avulla. 

Kahdessa yrityksessä koettiin työntekijöiden kansainvälisyys etuna esimerkiksi vientimarkkinoita ajatellen. 

Maahanmuuttajataustaisen työntekijän osaaminen ja tausta voi tuoda etua ja lisää osaamista jollekin tietylle mark-

kina-alueelle suunnatessa. 

Tulevaisuus & rekrytointitarpeet 

Haastatteluissa kysyttiin yrityksen arviota toimialan suhdannetilanteesta vuoden kuluttua. Suhdannearviot hajosi-

vat hieman, joskin suurin osa yrityksistä ennakoi tilanteen olevan positiivinen (nousu alkaa: 29 %, nousukausi 38 

%, nousukausi jatkuu 21 %, korkeasuhdanne 4 %, laskukausi alkaa 4 %, lama 4 %). Monella suhdannearvioon 

liittyi varaus koronatilanteen kehittymisestä ja esimerkiksi asiakasyritysten ja muiden toimialojen pärjäämisestä.  

Poikkeusolot, kiristynyt kilpailu ja osaavan työvoiman saatavuushaasteet koettiin monessa yrityksessä turhaut-

taviksi ja ne nähtiin merkittävinä epävarmuustekijöinä yrityksen menestymiselle, kasvamiselle ja alan positiiviselle 

suhdannekehitykselle. Myös julkishallinnon toimien (esimerkiksi tuet, verotus) nähtiin vaikuttavan alan tulevaisuu-

teen. 

Koronan vaikutukset olivat näkyneet monessa yrityksessä. Osalla liikevaihto oli pudonnut jopa puoleen ja työn-

tekijöitä oli pitänyt lomauttaa. Esimerkiksi asennustyöt suoraan asiakkaille olivat siirtyneet ja asiakasyrityksissä oli 

epävarman tilanteen vuoksi siirretty investointeja. Osa kertoi, että vuosi 2020 oli sujunut hyvin aiemmin sovittujen 

projektien hoitamisen parissa, mutta tällä hetkellä tarjouskyselyt eivät liikkuneet.  

Osalla nousu oli jo alkanut ja korona-aikana oli panostettu esimerkiksi digimarkkinoinnin ja verkkokaupan ke-

hittämiseen. Muutamassa yrityksessä tilauskannat olivat hyvällä mallilla ja liikevaihto kasvoi. Yhdessä yrityksessä 

kerrottiin 2021 maaliskuun olleen kaikkien aikojen ennätyskuukausi tilausmäärien suhteen. 

Alaan vaikuttavat trendit, tulevaisuuden osaamistarpeet 

Haastatellut yritykset ennakoivat tulevaa muutenkin kuin vain koronatilanteen vaikutusten osalta. Haastatteluissa 

kysyttiin tarkempia kysymyksiä kahdesta suuresta työhön vaikuttavasta ilmiöstä, ekologisesta kestävästä kehityk-

sestä ja digitalisaatiosta. Niihin pureudutaan syvemmin alla omissa luvuissaan.  

Digitalisaation ja ekologisen kestävän kehityksen lisäksi työnteon tapoja, osaamistarpeita ja toimialojen tule-

vaisuuksia murtaa ja muuttaa toki moni muukin ilmiö. Globalisaatio ja kansainvälistyminen, verkostojen tärkeys, 

palvelullistuminen, luovuuden ja innovaatioiden tärkeys, väestörakenteen muuttuminen (väestön vanheneminen, 

maahanmuutto, kaupungistuminen – ilmiölistaa voisi jatkaa pitkälle. Edellä kuvatut muutosilmiöt linkittyvät vahvasti 

toinen toisiinsa ja voi olla jopa mahdotonta tunnistaa mikä on seurausta mistäkin. Tekijät muodostavat myös yh-

dessä uudenlaisia ilmiöitä ja vaikutuksia. 



 

 

Osa ilmiöistä vaikuttaa suoraan konepaja-alan työhön ja työnteon tapoihin. Esimerkiksi työntekoa automatisoi-

daan ja ohjelmoidaan, päästöjä seurataan, tuotteen lisäksi saatetaan tuottaa myös palvelua ja asiakasprojektit py-

ritään hoitamaan jouhevasti alusta loppuun – yksin tai yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. 

Toisaalta ilmiöt vaikuttavat alaan myös välillisesti tai ulkoapäin. Esimerkiksi nuorten ikäluokkien pienenemisen, 

pienemmistä kaupungeista poismuuton ja väestön ikääntymisen myötä alalta eläköityvien tilalle on haastavaa löy-

tää uusia tekijöitä. Toisaalta kansainvälistyminen on ollut apuna tässä ja rekrytointeja on tehty myös ulkomailta. 

Monella pienemmällä paikkakunnalla muutosta rajoittaa vielä toistaiseksi kielitaito, mutta tämän suhteen tunnutaan 

elettävän murrosaikaa ja moni muu toimiala sekä isompi kaupunki on muuttanut linjauksiaan suomen kielen osaa-

misen tarpeellisuudesta. Kansainvälisen työvoiman määrä kasvanee tulevaisuudessa myös metalli- ja konepaja-

alalla. Työvoimapulaa helpottamaan alalle kaivattaisiin myös enemmän naisia, tällä hetkellä naisten osuus on 

alalla selvästi koko teknologiateollisuutta matalampi.  

Kansainvälistymiseen liittyen moni suomalainen metallialan toimija on siirtänyt toimintaansa ulkomaille ja esi-

merkiksi alihankintana ostetaan monesti työtä tai tuotteita ulkomaisilta yrityksiltä. Etenkin itäeurooppalaisten yritys-

ten tunnutaan vallanneen teollisuuden kunnossapidon markkinoita hinnoittelullaan. Ulkomaalaisten toimijoiden 

määrä kasvanee yhä tulevaisuudessa ja samanaikaisesti tarvitaan myös tarkempaa valvontaa esimerkiksi työehto-

jen noudattamisesta. Eräs haastateltu yritys kertoo koko toimialan muuttuvan tulevaisuudessa siten, että isot 

markkinat, kuten Kiina, tulevat hallitsemaan toimialaa ja Suomelle jää pienempi siivu kakusta. Suomalaisen työn 

vahvuutena on joustavuus, joka on merkittävä tekijä myös tulevaisuudessa. Myös tuotekehitys-, tutkimus- ja suun-

nitteluosaaminen on korkeakoulutetussa Suomessa vahvaa. 

Monialaisuus ja toimialoja ja toimintatapoja yhdistelevä työ on kasvava trendi tulevaisuudessa. Pelkän metalli-

alan verkostoitumisen lisäksi yrityksille voi olla hyödyllistä tehdä yhteistyötä myös muiden toimialojen yritysten 

kanssa niin alueellisesti, kansallisesti kuin globaalistikin. Esimerkiksi digimarkkinointiin, asiakassuhteiden hoitami-

seen, tuotekehitykseen tai ympäristöasioiden huomioimiseen liittyen muiden alojen toimijoilla voi olla paljon annet-

tavaa. 

Trendit vaikuttavat myös siihen, millaisia tuotteita kannattaa valmistaa tai palveluita kehittää. Esimerkiksi hyö-

tykasvikuivureiden valmistuksen kannattavuus kasvanee luonto-, ympäristö- ja lähiruoka-arvojen merkityksen kas-

vaessa. Väestön vanhentuessa voi vaikkapa terveydenhuollossa tulla uudenlaisia innovaatioita, joihin tarvitaan 

metallialan osaamista joko innovaatioon itseensä tai esimerkiksi sen tuotantolinjaston rakentamiseen. Etelä-Karja-

lassa on erityisen vahvaa yhteistyötä metallialan ja metsäteollisuuden välillä. Siksi se, mitä metsäteollisuudessa 

tapahtuu, vaikuttaa suoraan myös siihen, mitä monen konepajayrityksen kannattaa tehdä.  

Jotta yllä kuvattuihin ilmiöihin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin pystyy vastaamaan, tulee pysyä ajan hermoilla, 

olla muutoskyvykäs, ideoida uudenlaisia ratkaisuja ja palveluita sekä yhdistellä erilaisia osaamisia ja toimintoja.  

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut tärkeimpiä osaamistarpeita toimialoittain (Osaamiskortit 

2035). Metallialalle (metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus sekä malmien louhinta ja metallien ja-

lostus) tärkeimmiksi osaamistarpeiksi on nostettu erityisesti digitaalisuuteen ja teknologiaan (diagnostiikka-, kor-

jaus- ja huoltotoiminnan hallinta etäyhteyksillä; digitaalisten työkalujen soveltamiskyky; digitaalisen sisällön uudel-

leenjalostamis- ja integrointitaidot; digitaalisen teknologian luova käyttötaito; etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta; 

ohjelmointiosaaminen; tiedon digitaaliset jakamistaidot), alaan ja tekniikkaan (automaatiotekniikan ja sähköteknii-

kan osaaminen; automaatioiden hallintaosaaminen; GPS- ja paikkatietojärjestelmien hallinta; koneiden ja laitteiden 

korjaus- ja huoltotaidot; koneohjaus (2D-ja 3D-osaaminen); rikastusprosessiosaaminen; robotiikkateknologian 

käyttötaidot; teknisten ongelmien ratkaisutaidot), ihmistaitoihin (asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen; 

asiakaspalvelutaidot; ihmisten ja osaamisen johtamis- ja valmentamistaidot; markkinointiosaaminen; myyntiosaa-

minen; ryhmätyöskentelytaidot), oman työnhallintaan (henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen; 

innovaatio-osaaminen; moniammatillinen osaaminen; ongelmanratkaisutaidot; reagointikyky; tiedon arviointitaidot; 

tiedon hallinta- ja analysointitaidot) sekä yleiseen osaamiseen tai ilmiöihin liittyviä tarpeita (energiatehokkuuden ja 

taloudellisuuden kehittäminen; liiketoimintaosaaminen; monikulttuurisuustaidot; työturvallisuusosaaminen; ympä-

ristöosaaminen). 

Yleisesti voinee sanoa, että tulevaisuudessa kaivataan yhä enemmän kykyä jatkuvaan oppimiseen, oman alan 

sekä työn murroksen kehityskulkujen seuraamiseen ja murroksessa mukana pysymiseen. Osaamista hankitaan 

sekä itsenäisesti että virallisia reittejä (esim. oppilaitokset) pitkin. Myös oppisopimuksia käytettäneen tulevaisuu-

dessa enemmän. Jatkuvan oppimisen taitoja ja kykyä kehittää omaa toimintaa pidettiin myös haastatelluissa yri-

tyksissä tärkeänä pelkän substanssiosaamisen rinnalla. Eräs yritys halusi korostaa kaikissa ammateissa oman 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
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osaamisen ja työelämävalmiuksien kehittymisen tärkeyttä. Sitä kautta saadaan paitsi lisättyä yritystoiminnan kan-

nattavuutta, myös parannettua yksilön oman työuran kehittymistä. 

Ekologinen kestävä kehitys 

Haastatelluilta yrityksiltä kysyttiin, miten ekologinen kestävä kehitys on näkynyt tai näkyy yrityksen toiminnassa, ja 

millaisia tarpeita (esimerkiksi osaamiseen tai rekrytointeihin liittyen) yrityksellä on ilmiöön liittyen ollut tai tulee ole-

maan. Neljä yritystä mainitsi, ettei ilmiö näy heillä. Osassa koettiin, ettei ilmiöstä ole löydetty liiketoiminnallista hyö-

tyä, joten siihen ei ole satsattu. Kaksi yritystä, joissa ilmiö ei näy, halusi kuitenkin korostaa, että omistajat kokevat 

ekologiset arvot muuten tärkeiksi. 

Kahdeksan haastateltua kertoi, että ekologisuus on yrityksessä todella tärkeä tekijä ja näkyy miltei kaikessa. 

Se koettiin kilpailukykytekijäksi ja oli tuonut jopa lisää liiketoimintaa. Useammassa yrityksessä kestävä kehitys oli 

yksi yrityksen tavoitteista tai keskeisistä arvoista. Toiminnassa etsittiin uusia materiaaleja ja vastuullisia toimintata-

poja ja kestävyyden kerrottiin näkyvän kaikessa toiminnassa. Monessa yrityksessä hiilijalanjälki oli todella pieni ja 

tavoiteltiin jopa nollapäästöjä. Käytössä oli ympäristösertifikaatteja. Useammalla myös yritysten tuotteet liittyivät 

teemaan. Saatettiin esimerkiksi pyrkiä muokkaamaan veden käytön ympäristövaikutuksia myönteisemmiksi ja 

erään yrityksen tuotekehityksen kautta voi löytyä esimerkiksi merkittävä tekijä kehitysmaiden juomavesien puhdis-

tukseen. Yksi yritys kertoi tekevänsä tuotteita, jotka liittyvät energian säästöön. 

Monet yrityksen kertoivat valinnoista, joilla pyrittiin kestävämpään toimintaan. Kierrätys oli yleistä ja esimerkiksi 

energiankäyttöä pohdittiin tarkkaan. Aurinkopaneelivaihtoehtoja oli tutkittu, lämmön ja savukaasujen lämmöntal-

teenotto oli käytössä ja muutenkin pyrittiin minimienergiankulutukseen. Hankintoja pohdittiin tarkkaan ja monessa 

toiminnassa pyrittiin saamaan raaka-aineet käyttöön uudelleen. Esimerkkinä mainittiin hiekkapuhallushiekan puh-

distus. 

Muutaman yrityksen tavoitteena oli olla alan kärkeä kestävän kehityksen huomioimisessa. Yhdellä yrityksellä 

oli suunnitelmissa korvata teräksen valmistuksessa käytetty hiilidioksidi ja maakaasu vedyllä. Tästä oli jo rahoitus-

päätöksiäkin vireillä. Vetyteknologia on tulevaisuudessa kasvava energiankäyttömuoto.  

Asiakkaiden merkitys nostettiin esiin useista yrityksistä. Asiakasyritykset pyrkivät hiilineutraaliuteen ja se vai-

kuttaa niiden palvelutarpeisiin. Esimerkiksi voimalat ja polttoaineiden valmistukseen keskittyvät asiakkaat tilaavat 

aiheeseen liittyviä tuotteita ja palveluja ja haastateltu yritys on mukana tuotekehityksessä. Asiakkaat vaativat myös 

konepajayrityksiltä yhä useammin laatu- ja ympäristöjärjestelmän sertifiointia. Yritysasiakkaiden lisäksi myös kulut-

taja-asiakkaat vaikuttavat yritysten toimintaan. Eräästä yrityksestä kerrottiin hyötykasvien suosion kasvun lisäävän 

yrityksen markkinapotentiaalia. Koronan myötä ympäristön ja puhtauden arvostuksen koetaan lisääntyneen ja se 

tulee vaikuttamaan alaan ja toimintatapoihin tulevaisuudessa. 

Kolmasosa haastatelluista yrityksistä kertoi, ettei kestävään kehitykseen liittyviä tarpeita ole. Yksi näistä tosin 

mainitsi, että teemasta voisi olla hyvä kouluttaa, mutta ekologisuus ei ole yrityksessä kovin korkealla tärkeysjärjes-

tyksessä, sillä se ei suoraan hyödytä tai tuo kannattavuutta liiketoimintaan. Toinen kertoi, että heillä seurataan ti-

lannetta ja reagoidaan, mikäli tarpeita ilmenee myöhemmin. 

Osaamis- ja koulutustarpeita oli ilmennyt useissa yrityksissä. Eräästä kerrottiin, että automaation ja perustek-

niikan ammatillisen osaamisen tasovaatimukset kasvavat. Toisessa koettiin, että energiaan liittyvälle osaamiselle, 

materiaalien kautta tehtävälle jätteenminimoimiselle ja esimerkiksi kemikaaliosaamiselle olisi tilausta. Yksi yritys 

kertoi, että uusien vaatimusten täyttäminen voi vaatia osaamisen päivittämistä ja toinen toivoi koulutusta, jossa 

ilmiötä konkretisoitaisiin käytännön teoiksi. 

Muutamassa yrityksessä oli tarpeita liittyen lämmöntalteenottoon sekä lämmitys- ja ilmanvaihtotekniikan pa-

rantamiseen. Niihin liittyen oli tehty suunnitelmia, selvitelty hankeavustusmahdollisuuksia sekä sovittu ulkopuolinen 

kartoituskäynti. Eräs toinenkin yritys mainitsi ilmiöön liittyen tarpeekseen hankerahoituksen. 

Digitalisaatio 

Digitalisaation merkitys ja vaikutus tunnistettiin haastatelluissa yrityksissä laajasti. Osa kertoi elävänsä digitalisaa-

tion ytimessä ja esimerkiksi eräs yritys mainitsi olevansa edelläkävijä prosessiteollisuuden kunnossapidon ja val-

vontajärjestelmien kehitystyössä ja heillä on omia digitaalisia järjestelmiä ja työkaluja. Suurimmassa osassa yrityk-

siä digitalisaatio vaikutti jollain tapaa, muttei ollut suoraan yritystoiminnan ytimessä. Yksi yritys kertoi, että digitali-

saation suhteen edetään varovaisin askelin. Toisen mukaan digitalisaatio on tulevaisuutta ja toistaiseksi käytössä 



 

 

on "paperitoimintamalli". Eräs yrittäjä kertoi, että digi ei vaikuta niinkään työntekijäportaaseen, vaikka toki tehtaiden 

vaatimat koulutukset käydään. 

Yhdessä yrityksessä oli panostettu digimarkkinointiin ja sitä kautta on odotettavissa maltillista kasvua, sillä uu-

sia asiakaskontakteja on syntynyt. Toinenkin yritys kertoi panostaneensa digimarkkinointiin ja kehittäneensä verk-

kokauppaa entisestään. Niiden kautta yritys oli saanut lisätilauksia uusiltakin markkinoilta. Muissakin yrityksissä 

koettiin, että digitalisaatio on osaltaan nostamassa alaa ja muuttamassa toimintaa entistä menestyneemmäksi.  

Neljässä yrityksessä kerrottiin lisääntyneestä etätyöstä ja kokousten siirtymisestä verkkoon. Työn hallinnointi 

oli digitalisoitu monessa yrityksessä. Iso osa liiketoiminnasta hoidettiin sähköisesti: viestintä, projektinhallinta, si-

säinen tiedonjako, taloushallinto ja asiakasrajapinta (asiakkuuksienhallinta sekä tilaus-toimitusketjut) olivat kaikki 

hoidettavissa diginä. Yksi yritys kertoi aikovansa panostaa tulevaisuudessa erityisesti sähköiseen vientimarkki-

nointiin. Moni yritys koki, että konepajoilla on vielä paljon tehtävää, jotta viiveet, häiriöt, hidastukset ja moninaiset 

välikädet poistuisivat toiminnasta. Tämä tehostaisi toimintaa paljon. 

Työn koettiin digitalisoituneen jo melko paljon ja teknologinen kehitys oli osaltaan muuttanut alalla tehtävää 

työtä ja ilmiö näkyi vahvasti työmenetelmissä. Yrityksissä koettiin myös, että alalla eletään murrosvaihetta ja digita-

lisaation myötä monet työtavat tulevat muuttumaan myös tulevaisuudessa. Uusia ohjelmistoja, koneita ja laitteita 

oli otettu käyttöön ja esimerkiksi uudenlaisia digitaalisia kunnossapitojärjestelmiä käytettiin. 

Automaatioon kerrottiin panostetun jo pitkään. Sitä hyödynnettiin laajasti sekä kunnossapito- että tuotantopuo-

lella. Hitsausautomaatio on tullut tuotantoon ja esimerkiksi hitsausrobotteja oli yrityksissä käytössä. Digitalisaation 

kerrottiinkin näkyvän erityisesti koneistuspuolella. Erilaisia robottisovelluksia oli tullut myös tuotekehittelyn ja suun-

nittelun avuksi. Erilaisista IoT-ratkaisuista kerrottiin useammista yrityksistä. Teollisuuden putkistoihin liittyvissä ti-

lauksissa lisääntyy CAD-, 3D-, laser- ja plasmatekniikoiden osaamisen merkitys. Myös hitsauskoneissa käytetään 

3D- ja laserohjausta. CNC-koneistuksen kerrottiin digitalisoituvan jatkuvasti. 

Muutamassa yrityksessä raportoinnit hoidettiin jo tekoälyn avulla ja tiedon koettiin olevan helpommin saata-

villa. Myös etävalvonnan ja -raportoinnin uskotaan yleistyvän ja sitä onkin jo jonkun verran käytössä. Pitkällä aika-

välillä tekniikan kunnossapidon tarve vähentyneekin valvontajärjestelmien automatisoitumisen ja mekaanisen kehi-

tyksen myötä. Muutamassa yrityksessä oli käytössä myös pilvipalvelut ja niiden teknologioiden sekä osaamisen 

koettiin kehittyvän jatkuvasti.  

Kolmasosalla haastatelluista ei ollut erityisiä digitalisaatioon liittyviä tarpeita. Tarpeista kertoneet yritykset näki-

vät esimerkiksi korkeakouluilla ison mahdollisuuden tarjota digiosaamista erityisesti toimihenkilöille, jotta tekemistä 

saadaan tehokkaammaksi. Koulutuksenjärjestäjille lähetettiin terveisiä myös ammatilliselle puolelle ja toivottiin, 

että jatkossa pystyttäisiin tuottamaan viime aikoja paremmin metallitekniikan perusosaajia ja alan nopeasti kehitty-

vää automaation hallitsevia tekijöitä. Myös osaavien levyseppähitsaajien saatavuus tulisi turvata. 

Yhdestä yrityksestä kerrottiin, että IoT-osaamisen osalta voi tulla eteen tarpeita täydentää osaamista. Toisesta 

kaipailtiin robottihitsarin koulutuksen perään, jota joskus aiemmin on Imatralla järjestetty. Useammalla yrityksellä 

digitalisaatioon liittyvä osaamisen kehittäminen oli jo hyvin hallussa. Järjestettiin sisäistä koulutusta tai tehtiin yh-

teistyötä laite- ja ohjelmistotoimittajien kanssa. Yleisesti kerrottiin, että seuraillaan alaa ja sen kehityskulkuja sekä 

verkostoidutaan alan toimijoiden kanssa. Sopivien kontaktien löytymisessä oli käytetty esimerkiksi Business Fin-

landin apua. 

Rekrytointitarpeet  

Tulevaisuuteen peilaten yrityksiltä kysyttiin henkilöstömäärätavoitteista ja mahdollisista kasvuajatuksista. Suurin 

piirtein kaksi kolmesta haastatellusta yrityksestä ennakoi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavien kolmen vuo-

den aikana. Kasvutavoitteet olivat yleisiä sekä pienemmissä että suuremmissa yrityksissä, myös yksi yksinyrittäjä 

suunnitteli työntekijöiden palkkaamista. Kaikki eivät kuitenkaan kasvua tavoitelleet. Osalla oli tarkoituksena pysyä 

samankokoisena ja yksi ennakoi henkilöstömääränsä pienenevän. 

Kasvun lisäksi rekrytointitarpeita ilmenee toki muistakin syistä. Useammassa yrityksessä on jo tällä hetkellä 

työntekijävajetta, haastatellut kertoivat alan työntekijäkunnassa olevan vaihtuvuutta ja osassa yrityksiä tarvitaan 

eläköityvien tilalle uusia tekijöitä. Alalla onkin eläköityviä melko paljon, haastattelemissamme yrityksissä lähivuo-

sina eläkkeelle on jäämässä yli 60 työntekijää. Moni yrittäjä kantoi huolta osaavien työntekijöiden eläköitymisestä, 

kun uusien osaajien löytäminen oli haastavaa. 
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Rekrytointitarpeita kysyttiin myös ammattinimikkeittäin. Yritysten tuli arvioida rekrytointitarpeet heti sekä vuo-

den kuluttua. Osalla lisätarve realisoituu vasta myöhemmin ja useampi yritys kertoi lisärekrytoinneista kolmen vuo-

den tähtäimellä. Eräs yritys kertoi myös, että tällä hetkellä kasvu on maltillista, mutta kovempikin kasvu on mahdol-

lista. Tämä voisi johtaa suurempaan rekrytointitarpeeseen suhteellisen nopeasti. 

Alla olevaan taulukkoon on listattu tehtävät, joissa ilmeni yhteensä vähintään kahden työntekijän rekrytointi-

tarve. Lisäksi yksittäisiä rekrytointitarpeita kerrottiin CNC-koneistajan, jauhemaalarin, kokoonpanijan, laadunvar-

mistajan, laborantin ja ohutlevysepän tehtäviin. Yhteensä haastatelluissa yrityksissä oli vuoden sisään 133 työnte-

kijän rekrytointitarve. 

 

Taulukko 1. Yritysten ilmoittamat rekrytointitarpeet. 

Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 

Koneistaja 9 20 

Koneasentaja 7 9 

Asennusvalvoja 5 5 

Lujuuslaskija 5 5 

Mekaniikkasuunnittelija 5 5 

Asentaja 3 6 

Hitsaaja 2 7 

Levyseppähitsaaja 1 8 

Insinööri / DI 0 8 

Maalari 1 2 

Sähköasentaja 0 3 

Sähköautomaatioasentaja 3 0 

Automaatioasentaja 0 2 

Laiteasentaja 0 2 

Menetelmäsuunnittelija 1 1 

 

Yleisesti kerrottiin, että opiskelijoita ja vastavalmistuneita on suhteellisen helppo saada tehtäviin, mutta koke-

neemmista osaajista on pulaa. Eräässä yrityksessä ongelmaa oli ratkaistu osittain ottamalla opiskelijat töihin jo 

hyvin varhaisessa vaiheessa. Näin yritys pystyi kasvattamaan omia osaajia. Yksi yrittäjä korosti monitahoisen 

osaamisen tarpeen. Alalla pitäisi olla osaamista koneistuksista ja hitsauksesta sekä piirustusten lukutaidosta. Li-

säksi alaa palvelee myös sähkö- ja automaatiopuolen osaaminen. Moniosaajia oli kuitenkin haastava löytää.  

Muutama yritys kertoi, että tärkeintä on kova ammattiosaaminen. Tarvittaisiin koneita henkilöitä, joilla on noin 

kymmenen vuoden työkokemus esimerkiksi CNC-koneistuksesta tai sorvauksesta. Yritykset kouluttavat myös itse 

ammattiopistosta valmistuvia. Kouluttaminen yrityksen tarpeisiin kestää viitisen vuotta. Tärkeää on koneistuksen 

asetusten tekemisen taito, joka karttuu työkokemuksen kautta. Laatuvaatimukset konepajateollisuuden tuotteille 

ovat erittäin kovat, mikä tarkoittaa sitä, että myös työntekijän on oltava osaava. 

Useampi työnantaja mainitsi kuitenkin ihan perusosaamisen ja hyvän asenteen riittävän. Perusosaamiseksi 

riittää koulussa opittu. Keskeistä olisi halu oppia, vastuullisuus ja kehityshalukkuus. Kun on halua ja kykyä uuden 

oppimiseen sekä kunnianhimoa työntekemiseen, niin itse työtehtävä voidaan opettaa kelle tahansa. Oppimishaluk-

kuus ja työntekijän persoona ovat siis ratkaisevia tekijöitä. Yksi yrittäjä kertoi, että ammatillisen toisen asteen tulisi 

kiinnittää enemmän huomiota työntekijän perustaitoihin.  

Rekrytointiongelmat 

Työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. Neljä vastaajaa kertoi, ettei ongel-

mia ole ollut. Yksi näistä korosti hyvän työnantajakuvan merkitystä, toinen teki laajaa yhteistyötä ammattioppilai-

toksen kanssa, kolmas kehui TE-palveluiden apua ja neljäs oli hyödyntänyt laajoja verkostojaan rekrytoidessaan. 

Yli 80 % yrityksistä oli kuitenkin rekrytointihaasteita kohdannut ja ongelmat olivat olleet yleisiä etsittäessä osaajia 

moniin eri työtehtäviin. 



 

 

Haastattelussa oli valmiiksi luokiteltuna 13 mahdollista rekrytointiongelmaa, joista muut paitsi kielitaitoon, asia-

kaspalvelutaitoihin ja johtamiseen liittyvät ongelmat saivat mainintoja. Lisäksi muu-kohtaan kirjattiin muita haas-

teita. Alla yritysten rekrytointihaasteita on kuvattu tarkemmin niiden yleisyysjärjestyksessä. 

1. Työkokemus (24 mainintaa) 

Riittämätön työkokemus oli yleisin kohdattu rekrytointihaaste. Haastatteluissa sen mainittiin vaikeuttaneen 24 työn-

tekijän rekrytointia. Ongelmia oli kohdattu haettaessa levyseppähitsaajia, ohutlevyseppää, hitsaajia, koneasenta-

jaa, menetelmäsuunnittelijaa, asentajaa, suunnitteluinsinööriä, koneistajaa, sähköasentajaa, automaatioasentajaa 

sekä maalaria. Päteviä, pidemmällä työkokemuksella olevia hakijoita oli vaikea saada tai heitä ei ollut. Osassa työ-

tehtäviä olisi kaivattu monipuolista työkokemusta omaavaa tekijää, joka pystyy ottamaan haltuun moninaisen työn-

kuvan. 

2. Koulutus (15 mainintaa) 

Toiseksi yleisin rekrytointihaaste oli työnhakijoiden riittämätön koulutus. Toisaalta kerrottiin, että koulutukseen ha-

keutuu liian vähän soveltuvia henkilöitä ja toisaalta, että koulutuksen sisällöt ja laatu eivät vastaa työelämän tar-

peita. Koulutus oli joidenkin mielestä jäänyt ajastaan jälkeen ja sitä oli myös ajettu Etelä-Karjalan alueella syste-

maattisesti alas. Moni opiskelijoista myös päätyi keskeyttämään koulutuksen tai vaihtamaan alaa. Yrittäjät kertoi-

vat myös, etteivät palkkaa mielellään tekijöitä suoraan koulusta, sillä perustaidoissa on niin suuria puutteita. 

Eräs yrittäjä kertoi, että alalle ei hae riittävästi oppilaita ja koulutuksessa opetetaan vääriä asioita. Valmistuvilla 

on jopa puutteita jopa luku- ja kirjoitustaidossa. Ammatillisen koulutuksen laatu ja määrä ovat vähentyneet yrittäjää 

huolestuttavalla tavalla viime vuosina. Alan koulutuksen kiinnostavuutta pitäisi parantaa. Koneistajien koulutuk-

seen tulisi palauttaa koneistuksen perusosaamisen sisältöä, esimerkiksi työstöarvojen laskentaa. Pelkkä kappa-

leenvaihdon ja CNC-ohjauksen alkeiden osaaminen ei työnantajille riitä. 

Ammateista haasteita koulutuksen riittävyyden kanssa oli kohdattu työnjohdon (insinööri), levyseppähitsaajien, 

ohutlevysepän, hitsaajien ja koneistajan rekrytoinneissa. 

3. Osaaminen (13 mainintaa) 

Myös työnhakijoiden riittämätön osaaminen oli yleinen kohdattu rekrytointiongelma. Haasteita oli ollut rekrytoita-

essa ohutlevyseppää, hitsaajia, koneistajia, CNC-koneistajaa ja levyseppähitsaajaa. Yksi yritys kertoi, että heillä 

on käytössä niin pitkälle vietyä robotiikkaa, että osaajat on joka tapauksessa koulutettava itse. 

Eräästä yrityksestä kerrottiin osaavien koneistajien löytämisen olevan haastavaa ja vievän paljon aikaa, sillä 

heistä on alueella kova kilpailu. Yritys onkin viimeisimmäksi rekrytoinut koneistajan Venäjältä. Joillakin hakijoilla ja 

harjoittelijoilla työelämän perustaidot, kuten työaikojen tunteminen, eivät ole olleet hallussa ja myös asenteessa 

työhön on ollut haastetta.  

4. Omatoimisuus (5 mainintaa) 

Omatoimisuushaasteisiin oli kohdattu rekrytoitaessa levyseppähitsaajia, ohutlevyseppää ja hitsaajia. Hakijoilla oli 

ollut selviä motivaatio-ongelmia ja työnantaja koki, ettei asenne ollut aivan kunnossa. Yrittäjän mukaan hyvä tyyppi 

oppisi kyllä, kunhan halukkuutta ja motivaatiota löytyisi. 
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5. Tietotekniset taidot (2 mainintaa) 

Levyseppähitsaajia rekrytoidessa oli ollut haasteita työnhakijoiden tietoteknisten taitojen kanssa. Haasteet johtuvat 

yrittäjän mukaan osin alueen ammatillisen koulutuksen alasajosta, sillä opetustilat ja -välineet puutteellisia ja van-

hanaikaisia eikä tarvittavaa opetusosaamista ole. 

6. Sijainti (2 mainintaa) 

Sijainti oli ollut ongelma rekrytoitaessa insinöörejä työnjohdollisiin tehtäviin. Seudun huono vetovoima oli vaikutta-

nut halukkaiden hakijoiden määrään. Vetovoimaongelmista puhuttiin haastatteluissa paitsi alueellisesti, niin myös 

alan suhteen. 

7. Palkkaus (2 mainintaa) 

Myös palkkaus oli haaste työnjohtotehtäviin rekrytoidessa. Parhaista insinööreistä kilpaillaan tarjottavalla palkalla 

eivätkä pienemmät yritykset pysty palkkakisaan osallistumaan. 

8. Työaika (2 mainintaa) 

Työaikaan liittyvät rekrytointihaasteet koskivat CNC-koneistajia ja hitsaajia. Kyse ei ollut siitä, että itse työajat olisi-

vat haasteelliset, vaan ennemminkin siitä, etteivät työntekijät osanneet noudattaa työaikoja. Yrittäjät kertoivat, että 

haasteita oli paitsi työaikojen ymmärtämättömyydessä, myös laajemmin elämänhallinnassa. 

9. Ongelmanratkaisukyky (2 mainintaa) 

Parempaa työnhakijoiden ongelmanratkaisukykyä olisi eräässä yrityksessä kaivattu rekrytoitaessa ohutlevyseppää 

ja hitsaajaa. Yrittäjä nosti tärkeäksi taidoksi myös nopean oppimiskyvyn. 

10. Yhteistyötaidot (1 maininta) 

Koneistajan työpaikkaa hakeneilla oli ollut yhden yrityksen mukaan haasteita yhteistyötaidoissa. Yrityksessä kai-

vattiin parempaa motivaatiota haettua työtehtävää kohtaan sekä yleistä sopivuutta yritykseen ja työhön. 

11. Muut rekrytointiongelmat (4 mainintaa) 

Myös muita rekrytointihaasteita nostettiin esiin. Hitsaajien rekrytoinneissa koettiin ongelmalliseksi sertifikaattien 

puute. Lujuuslaskijoita olisi haluttu palkata, mutta heitä ei vain yksinkertaisesti tuntunut olevan. Tuotantohenkilös-

tön rekrytoinneissa oli ongelmaksi muodostunut puolestaan hyvien hakijoiden paljous. Eräs yrittäjä kertoi, että 

heillä sovellettava työehtosopimus aiheuttaa sen, että vaihtuvuutta on melko paljon. 

Muita kommentteja ja huomioita 

Alle on koottu kommentteja, ehdotuksia ja huomioita, joita yritykset halusivat välittää eteenpäin. 

• Seudun teknisen koulutuksen määrällinen ja laadullinen alasajo näkyy erityisesti sähköautomaatioon suuntau-

tuvien henkilöiden saatavuudessa. Seudun vetovoima ei ole riittävä kilpailemaan muualla valmistuvien valin-

noissa. 



 

 

• Ammatilliselle koulutukselle toivotaan lisää panostuksia työelämätaitoihin. Substanssitaso on riittävä, mutta 

perustyöelämätaidot ovat usein puutteellisia. Yrityksen on helpompi tukea substanssiosaamisen kasvattami-

sessa kuin asenteessa. 

• Korkeakoulujen osalta palvelut tulisi olla helpommin löydettävissä. Yrityksen on hankala löytää oikeaa yhteys-

työtahoa esim. nykyisiltä verkkosivuilta. 

• Yritys panostaa kasvuun ja kansainvälistymiseen. Investointeja on tehty paljon ja lisää on tulossa. Esimerkiksi 

nykyiset toimitilat eivät riitä tuleviin tarpeisiin. Yrittäjä toivoo yhteiskunnan päättäjiltä hyvää harkintakykyä Suo-

men teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. 

• Konepaja-alan kilpailu Suomessa kovaa, tekeminen on siirtynyt maihin, joissa se on halvempaa. Paljon hank-

keita siirtynyt Saksaan, Hollantiin. Myös Virossa, Latviassa ja Liettuassa työvoiman käyttö halvempaa. Isot 

globaalit toimijat teettävät halvalla, Suomessa vielä joitakin pääkonttoreita.  

• Aluetta tulisi tehdä houkuttelevammaksi, jotta muuttoliike olisi positiivinen ja alueen väestö kasvaisi. Tällöin 

myös löytyisi todennäköisemmin alan työntekijöitäkin. Ensi kuussa tulee Venäjältä koneistajia, sillä alueelta ei 

löydy oikean asenteen omaavia henkilöitä. 

• Yhteistyö koulutus- ja työvoimapalvelujen tuottajien kanssa hyvää. 

• Alalle motivoituneita sopivia hakijoita on hankala saada. Ammattikoulusta tulleilla on osaamisessa puutteita, 

opetuksen taso on heikkoa ja moni alaa opiskeleva on lopettanut koulutuksen kesken ja vaihtanut toiselle 

alalle. Alalla kilpailu on kovaa ja kokee, että yrityksille myönnettävät kehittämistuet eivät jakaudu reilusti kai-

kille ja että se vääristää kilpailua.  

• Työperäinen maahanmuutto - ei saa kielikoulutusta, suomen kielen taito on edellytys työmarkkinoilla (tehtaat 

vaativat). 

• Kouluissa opetuksen pitäisi kestää pidempään ja tulisi olla sellaisia opettajia, jotka osaavat itse hitsata luokat, 

putkille ja levyille. Kouluista tulee työntekijöitä, joilla ei ole riittäviä perustaitoja alalle. Hitsauksen oppii vain 

tekemällä, pitkä prosessi.   

• Alalle ei hakeuduta, vaan ajaudutaan. Ala ei houkuttele nuoria. Tehtaat pyytävät työntekijää jo nimeltä, ei voi 

ottaa ketä vain tekemään. Suomesta ei saa tarpeeksi ammattitaitoisia työntekijöitä, parhaimmat tulevat ulko-

mailta ja ammattitaitoista työntekijää onkin vaikeaa löytää.  

• Rekrytarve tulee yrityksessä todella nopealla aikataululla, yrittäjän tulee päivässä tietää tekijät tehtaalle. 

Apuna on käytetty vuokravälitysfirmoja, tulee olla nopea ja ketterä.  

• Yrittäjän mielestä TE-palveluihin ilmoittautuvat työntekijät voisi "testata" paikallisissa konepajoissa, esim. vii-

kon ajan työnteolla, jossa selviäisi osaaminen ja se kirjattaisiin ylös.   

• Yrityksen toimiala edellyttää erityisosaamista, joten rekrytoinnit suoraan oppilaitoksista tai jopa kesä- tai har-

joittelupaikkojen tarjoaminen esim. konetekniikan opiskelijoille on vaikeaa. Perehdyttäminen lyhytaikaiseen 

työsuhteeseen ei kannata. 

• Alan koulutus on jäänyt ajasta jälkeen eikä alaa pidetä hohdokkaana. Opettajat eivät ole alan ammattilaisia ja 

nuorilla ei ole motivaatiota, opetuksen taso on huonoa, koulutuksista valmistuu oppilaita, joilla ei ole perusval-

miuksia alalle. Ala valitaan, koska ei ole päässyt muualle. Koulutusvalinnoissa tulisi ottaa huomioon motivaa-

tio alalle, käden taidot, kuvien/piirustusten lukutaito sekö perustyöelämävalmiudet. Omatoimisuuden puute ja 

työstä vieraantuminen sekä työhön sitoutumattomuus ovat ongelmana.  

• Perustutkinnon suorittaneiden koneistajien osaaminen ei välttämättä riitä, mutta yrityksellä on hyvät suhteet 

oppilaitoksiin ja yhteistyötä tehdään paljon niin työssäoppimisissa kuin kesätöissä. 

• Alan perusammattitutkinnon suorittaneilla on yrittäjän mielestä erittäin vähän edellytyksiä tuottavaan työhön. 

Työssä oppiminen vie aikaa ja heikentää tuottavuutta. 
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