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1. Johdanto
Raito − Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille -hankkeessa (ESR, 1.1.2016 –
30.6.2019) on toteutettu uudenlaisia ja saavutettavia uraohjaus- ja neuvontapalveluita
lappilaisille korkeakoulutetuille pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömille. Raito-hanke on
toteutettu Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hankkeen
tavoitteena on ollut myös kehittää korkeakoulujen elinkeinoelämäyhteistyötä, joten
selvitimme työantajakyselyn avulla, millaisia osaamistarpeita Lapin alueen
työnantajilla on ja millaisia mahdollisuuksia he tarjoavat korkeakoulutetuille. Lapin
ammattikorkeakoulu valmisteli kyselyn yhteistyössä Lapin yliopiston toimijoiden
kanssa. Työantajakyselyssä hyödynnettiin aiempia vastaavia kyselyitä, joita on tehty
vuodesta 2007 lähtien.
Lapin korkeakoulujen työantajakysely toteutettiin keväällä 2019 ja sillä
kartoitettiin
Lapin
ammattikorkeakoulusta
ja
Lapin
yliopistosta
valmistuneiden osaamisen työelämävastaavuutta Lapin alueen työantajien
arvioimana. Kyselyllä selvitettiin muun muassa sitä, kuinka Lapin
korkeakoulutettujen osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin sekä minkälaista
työelämässä
tarvitaan.
Lisäksi
kysyttiin,
minkälaisia
osaamista
rekrytointitarpeita tulevaisuudessa arvioidaan olevan.
Kyselystä saatua tietoa hyödynnetään muun muassa Raito-työkirjassa
sekä korkeakoulujen tutkintojen ja opintojen kehittämisessä. Kyselystä saadun
tiedon avulla voidaan muun muassa Lapin korkeakoulujen valmistuneiden
osaamista kehittää vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita.
Lapin korkeakoulujen työantajakyselyssä alueena oli Lappi ja Lapin
alueen organisaatiot. Kyselyllä pyrittiin tavoittamaan mahdollisimman laajasti
Lapin alueen työnantajia sekä isojen organisaatioiden esimiesasemassa
olevia. Bisnoden-osoitelähdetiedoissa henkilötietoja oli 3209. Organisaatiot,
joiden henkilömäärä oli kirjattu ei tiedossa tai 0–4 kerättiin molempien
osoitelähdetiedoista 25 % satunnaisotanannalla kyselyn vastaanottajiksi.
Kaikki organisaatiot, joiden henkilömäärä oli 5–99, poimittiin kyselyn
vastaanottajiksi. Yli 100 henkilön organisaatioissa
kysely
lähetettiin
useammalle
henkilölle,
kuten
hallinto-/kehittämisjohtajille,
henkilöstökoordinaattoreille/-päälliköille, osastopäälliköille, perusturvajohtajille,
sivistystoimenjohtajille sekä teknisille johtajille.
Kysely toteutettiin sähköisesti Webropol-kyselylomakkeella (Liite 1), joka oli
henkilökohtainen. Kysely lähetettiin yllä mainitulla otannalla 1401 vastaanottajalle
ja vastauksia saatiin 177 henkilöltä. Kaikki vastaanottajat eivät olleet enää
työelämässä tai työtilanne oli muuttunut, sillä saatiin monta vastausta esim. olen
eläkkeellä ollut jo kuuden vuoden ajan, en ole työnantaja/esimiesasemassa oleva
tai emme toimi enää Lapin alueella. Vastaanottajista poistettiin kaikki em.
viestin lähettäneet. Näin ollen kysely lähetettiin 1390 vastaanottajalle. Vastausaste
(12,7 %) on pieni verrattuna lähetettyihin kyselyihin, mutta osoitelähdetietojen
ajantasaisuus pienensi vastausastetta sekä ehkä se, että pienet (0–4 henkilön
organisaatiot) eivät

kokeneet tarvetta vastata kyselyyn. Vastauksia saatiin kuitenkin kattavasti koko Lapin
alueelta sekä erikokoisista organisaatioista.
Raportissa käydään läpi vastaajien taustatietoja, rekrytointikokemuksia, koulutuksen
antamia valmiuksia, tulevaisuuden työntekijä- ja osaamistarpeita sekä
yhteistyöhalukkuutta korkeakoulujen kanssa. Keskeisimmät tulokset on esitetty
yhteenvedossa.
Työantajakyselyn toteutuksesta on vastannut Raito-hanke; Lapin yliopistosta Krista
Rautio ja Johanna Sirviö sekä Lapin ammattikorkeakoulusta Päivi Saari ja Sirpa
Torvinen. Suunnittelun ja sisällön kommentoinnissa mukana ovat olleet myös Lapin
yliopistosta Antti Koski sekä Lapin ammattikorkeakoulusta Merja Forest ja Helena
Kangastie.

2. Taustatietoja vastaajista
Vastaajien organisaatiot sijaitsivat seutukunnittain seuraavasti: Itä-Lappi 13 %, KemiTornio 30 %, Pohjois-Suomi 10 %, Rovaniemi 29 %, Tornionlaakso 4 % ja TunturiLappi 14 %. Neljä vastaajista määritteli organisaation sijainniksi Lappi/koko Suomi
sekä viidellä sijaintina oli jokin muu Lapin ulkopuolinen paikkakunta. Vastaajat
pystyivät valitsemaan organisaation kotikunnaksi useita kuntia.

Vastaajat seutukunnittain

Tunturi-Lappi
14 %

Rovaniemi
29 %

Itä-Lappi
13 %

Kemi-Tornio
30 %

Pohjois-Lappi
10 %

Kuvio 1. Vastaajat seutukunnittain (n = 177)
Eniten vastauksia saatiin alle 10 henkilöstömäärän kokoisista organisaatioista, joita
kyselyn vastaanottajinakin oli eniten (63 %). Vastauksia saatiin kattavasti
erikokoisista organisaatioista.
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Henkilöstömäärä vastaajien organisaatioissa
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Kuvio 2. Henkilöstömäärä vastaajien organisaatioissa (n = 177)
Vastauksia saatiin eniten yksityisen sektorin työnantajilta. Lisäksi neljäsosalla
vastaajista oli oma yritys, vastaanotto tai toiminimi.

Vastaajien työantajasektori
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Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava,
itsenäinen julkioikeudellinen laitos tai
yhteisö
Korkeakoulu
Kunta, kuntayhtymä tai kuntien liikelaitos
Muu
Oma yritys, vastaanotto tai toiminimi
Valtio, valtion liikelaitos tai valtionyhtiö
Yksityinen yritys

Kuvio 3. Vastaajien jakautuminen työantajasektoreittain (n =177)
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Vastaajista 44 % toimi rakentamisen, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä teollisuuden
alalla. Tuloksia tarkastellessa kannattaa huomioida, että vastaaja pystyi valitsemaan
useita toimialoja. Muu-kohdassa matkailun ohjelmapalvelu nousi esiin isoimpana
ryhmänä.

Vastaajien toimialaluokat
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
toiminta
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Informaation ja viestintä
Julkinen hallinto ja maanpuolustus
Kaivostoiminta ja louhinta
Kansainvälisten organisaatioiden ja
toimielinten toiminta
Kiinteistöalan toiminta
Kotitalouksien toiminta työnantajina
Koulutus
Kuljetus ja varastointi
Maatalous, metsätalous ja kalatalous
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Rahoitus- ja vakuutustoiminita
Rakentaminen
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta
Taiteet, viihde ja virkistys
Teollisuus
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Tukku- ja vähittäiskauppa
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
Muu, mikä?

Kuvio 4. Vastaajien toimialaluokat (n = 177)
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3. Rekrytointikokemukset
Rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä vastaajat pystyivät valitsemaan useita eri
vaihtoehtoja.
3.1 Rekrytoinnit 2017–2018
Vastaajista 39 % ilmoitti rekrytoineensa Lapin korkeakouluista valmistuneita
viimeisen 1,5 vuoden aikana. Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneita oli
rekrytoitu 28 % ja Lapin yliopistosta 11 %. Lapin ammattikorkeakoulusta oli
rekrytoitu eniten tekniikan ja liikenteen alalta sekä Lapin yliopistosta
yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Kulttuurialalta ei oltu rekrytoitu lainkaan
kyseisenä aikana.

Rekrytointien lukumäärä
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Tekniikan ja liikenteen ala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
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LAPIN YLIOPISTO
Kasvatustietiden tiedekunta
Oikeustieteiden tiedekunta
Taiteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Kuvio 5. Rekrytointien lukumäärä koulutusaloittain (n = 69)
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3.2 Tehtävät, joihin valmistuneita on rekrytoitu
Vastaajien mukaan Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden tehtäviä
organisaatioissa ovat mm. asiakastyö ja/tai potilastyö sekä suunnittelu-, kehitys- ja/tai
hallintotehtävät. Lisäksi johto- ja esimiestehtäviin on rekrytoitu osaajia. Vertaillessa
rekrytointien määriä eri aloilta voidaan päätellä, että valmistuneet ovat päässeet
koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Tehtävät, joihin Lapin ammattikorkeakoulusta
valmistuneita on rekrytoitu
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Rahoituksen ja/tai taloushallinnon tehtävät
Suunnittelu-, kehitys- ja/tai hallintotehtävät
Taiteellinen työ
Toimistotehtävät
Tuotannolliset tehtävät
Tutkimus- ja/tai tuotekehitys
Viestintä- ja mediatyö
Muu

Kuvio 6. Tehtävät, joihin Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneita on rekrytoitu
(n = 48)
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Vastaajien mukaan Lapin yliopistosta valmistuneiden tehtäviä organisaatioissa ovat
mm. suunnittelu-, kehitys- ja/tai hallintotehtävät, asiakastyö ja/tai potilastyö,
markkinointi, myynti ja/tai osto sekä opetus ja/tai kasvatus. Vertailtaessa rekrytointien
määriä eri aloilta voidaan päätellä, että valmistuneet ovat päässeet koulutusta
vastaaviin tehtäviin.

Tehtävät, joihin Lapin yliopistosta valmistuneita on
rekrytoitu
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Asiakastyö ja/tai potilastyö
Johto- ja esimiestehtävät
Kirkollinen työ
Konsultointi
Koulutus
Lainopillinen työ
Markkinointi, myynti ja/tai osto
Opetus ja/tai kasvatus
Rahoituksen ja/tai taloushallinnon tehtävät
Suunnittelu-, kehitys- ja/tai hallintotehtävät
Taiteellinen työ
Toimistotehtävät
Tuotannolliset tehtävät
Tutkimus- ja/tai tuotekehitys
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Kuvio 6. Tehtävät, joihin Lapin yliopistosta valmistuneita on rekrytoitu (n = 20)
3.3 Rekrytointikanavat
Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden osalta rekrytoinnissa eniten käytettyjä
kanavia olivat organisaatioiden omat nettisivut sekä työ- ja elinkeinopalveluiden
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internet-sivut (mol.fi). Kannattaa huomioida, että noin neljäsosa rekrytoinneista oli
tapahtunut suhdeverkoston kautta. Vuoden 2016 kyselyssä (Ala-Poikela 2016, 12)
eniten käytetty rekrytointikanava oli työ- ja elinkeinopalveluiden internet-sivut
(mol.fi).

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden
rekrytointikanavat
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Facebook, LinkedIn)
Suhdeverkoston kautta
Työ- ja elinkeinopalveluiden internetsivut (mol.fi)
Työnantajana otin suoraan yhteyttä
Työnhakija otti organisaatioonne itse
yhteyttä
Työvoiman vuokraus- tai välityspalvelu
Työvoimatoimisto
Yhteydenotto Lapin korkeakouluun

Kuvio 7. Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden rekrytointikanavat (n = 49)
Lapin yliopistosta valmistuneiden osalta rekrytoinnissa eniten käytettyjä kanavia
olivat organisaatioiden omat nettisivut sekä työ- ja elinkeinopalveluiden internet-sivut
(mol.fi). Vuoden 2016 kyselyssä (Ala-Poikela 2016, 15) oli myös eniten käytetty
rekrytointikanava organisaation omat internet-sivut.
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Lapin yliopistosta valmistuneiden rekrytointikanavat
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Kuvio 8. Lapin yliopistosta valmistuneiden rekrytointikanavat (n = 20)
Kuviosta 9 voidaan päätellä, että molemmissa korkeakouluissa valmistuneita
rekrytoidaan työvoiman vuokraus- tai välityspalvelun kautta. Lapin
ammattikorkeakoulusta valmistuneita on rekrytoitu enemmän siten, että työantaja on
ottanut suoraan yhteyttä tai suhdeverkoston kautta. Lapin yliopistosta valmistuneiden
rekrytoinnissa vastaavasti on käytetty enemmän sosiaalista mediaa sekä muita
internet-palveluita (mm. valtiolle.fi -sivustoa).
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Kuvio 9. Rekrytointikanavien vertailua korkeakoulujen välillä
3.4 Rekrytointiin vaikuttavat seikat
Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1−6 (1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän
merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä ja 6 = erittäin
tärkeä), kuinka tärkeänä he pitävät kuviossa 10 lueteltuja seikkoja rekrytoidessa uusia
työntekijöitä. Vastaajien mielestä rekrytointiin vaikuttavat tärkeimmät seikat ovat
hakijan aktiivisuus rekrytointitilanteessa, työhaastattelussa onnistuminen, alan
työkokemus sekä valmis tutkinto. Muu-kohdassa (vastauksia 21) korostettiin mm.
henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten asenne, oma-aloitteisuus, aktiivisuus sekä
kiinnostus alaa kohtaan. Pro gradun/opinnäytetyön aiheella on kyselyn mukaan vain
vähän merkitystä. Tulokset vuoden 2016 kyselyssä (Ala-Poikela 2016, 17) olivat
vastaavan suuntaiset kuin vuoden 2019 tulokset.
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Kuvio 10. Rekrytointiin vaikuttavat seikat (n = 174)
3.5 Rekrytointiin vaikuttavat henkilökohtaiset ominaisuudet
Vastaajien mukaan asenne, halu oppia uutta, oma-aloitteisuus, joustavuus, avoimuus,
rehellisyys ja sosiaaliset taidot nousivat tärkeimmiksi henkilökohtaisiksi
ominaisuuksiksi rekrytointitilanteessa.
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Kuvio 11. Rekrytointiin vaikuttavat tärkeimmät henkilökohtaiset ominaisuudet (n =
123)
Asenteella ja halulla oppia uutta on suuri merkitys rekrytoinnissa. Hakijan tulee olla
oma-aloitteinen. Todistuksilla ei ole niinkään merkitystä, jos motivaatio on
kohdillaan.
”Asenne työntekoon, joustavuus, oppimishalukkuus, ihmissuhdetaidot.”
”Oma-aloitteisuus, yhteistyökykyinen maalaisjärki.”
”Hakijan asenne työntekoon ratkaisee. Yrittämällä ja erehtymällä oppii
matkan varrella, jos asenne kohdallaan.”
”Asenne ratkaisee aina! Jatkuva oppiminen, täsmällisyys.”
”Tyypin merkitys korostuu papereiden sijaan.
innostuneisuus sekä kyky oppia uusia asioita.”

Motivaatio

ja

Hakijoiden pitää osoittaa, että on halua itsensä kehittämiseen. Jatkuva oppiminen on
tärkeää, sillä koulu antaa vain valmiudet.
”Reipas ja rehellinen, nöyrä asenne työhön ja siinä oppimiseen.
Syventävän ja ylläpitävän itseopiskelun tärkeys asiantuntijatehtävissä.”
”Sopivuus haettavaan tehtävään, oma aktiivisuus, joka tulee aidon
oppimishalun kautta. Koulu antaa vain valmiudet, työ tekijäänsä opettaa.”
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”Hyvät sosiaaliset taidot, positiivinen asenne, halu oppia uutta, halu ottaa
haasteita, kehittämisnäkökulmat.”
Rekrytointiin valmistautuessa hakijan tulee olla kiinnostunut työnantajasta sekä
tulevasta tehtävästä.
”Aito kiinnostus työnantajaa ja tehtävää kohtaan, asenne.”
”Hakija on etukäteen perehtynyt toimialaan ja yritykseen, hakija osaa
esittää työhön ja toimenkuvaan liittyviä kysymyksiä.”
”Sopivasti oma-aloitteinen,
monipuolisuus.”

ei

kieltäydy

erilaisista

hommista,

”Reippaus, osaa tarttua työhön, itsenäinen, halu oppia uutta ja on
kiinnostunut omasta työstään.”
Rekrytointiin valmistautuessa kannattaa ottaa myös huomioon pukeutuminen sekä
käytöstavat.
”Henkilön olemus ja siisti ulkonäkö. Työkokemus. Käytöstavat.”
”Siisti ulkonäkö, sanallinen viestintä hyvä, halu/tahto, valmiutta
pitkäaikaiseen työsuhteeseen.”
Lisäksi rekrytoinnissa kannattaa olla oma itsensä eikä yrittää esittää ketään muuta.
”Hakijasta tulee vaikutelma, että hänellä on yhteys itseensä;
tunnistaa/tietää, mitä hän osaa, mitä ei osaa. Uskaltaa olla oma itsensä –
ihminen; uskaltaa tuoda esiin myös omia kehittämisen paikkoja. Joskus
nuorten ihmisten kanssa tulee tunne, että he luulevat, että heidän täytyy
osata ja tietää ”jo kaikki”.”
Alla oleva kommentti kokoaa hyvin annetut vastaukset:
”Avoimuus, rehellisyys, valmistautuminen haastatteluun, huoliteltu
ulkoinen olemus ja ammattitaidon selkeä osoittaminen. Motivaatio ja halu
oppia uutta on tultava myös hyvin esille.”
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4. Koulutuksen antamat
valmiudet
4.1 Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työelämätaidot
Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1−6 (1 = ei lainkaan tärkeä/erittäin
puutteellisesti, 2 = vain vähän merkitystä/puutteellisesti, 3 = jonkin verran
merkitystä/melko puutteellisesti, 4 = melko tärkeä/melko hyvin, 5 = tärkeä/hyvin ja 6
= erittäin tärkeä/erinomaisesti), kuinka tärkeitä kuvion 12 tiedot ja taidot on työssä
sekä sitä, kuinka hyvin Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneet hallitsevat
kyseiset työelämävalmiudet. Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneita rekrytoineet
pitivät tärkeimpinä tietoina ja taitoina työssä itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta
(ka 5.3), ongelmanratkaisutaitoja (ka 5.2), joustavuutta ja sopeutumiskykyä (ka 5.2),
viestintää suomen kielellä (ka 5.2), ryhmätyöskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja (ka
5.1), tiedonhankintataitoja (ka 5.1) sekä oman alan tehtävien käytännön taitoja (ka
5.1). Vähiten tärkeimpinä tietoina ja taitoina pidettiin viestintää muilla kielillä (ka 2.2)
sekä viestintää ruotsin kielellä (ka 3.1).

20

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden
työelämävalmiudet
vaatimukset

valmiudet

Viestintä muilla kielillä

0,3

Viestintä ruotsin kielellä

-0,1

Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä

-0,2

Viestintä englannin kielellä

-0,2

Opetus-, koulutus- ja/tai ohjaustaidot

-0,4

Yritystoiminnan perusteiden tuntemus

-0,5

Tieto- ja viestintätekniikan taidot
Viestintä suomen kielellä
Projektinhallintataidot
Jatkuvan oppimisen taidot
Esiintymistaidot
Oman alan teoreettinen osaaminen
Taloussuunnittelu ja budjetointi
Luovan ajattelun taidot
Ryhmätyöskentelytaidot ja sosiaaliset taidot
Moniammatillisissa ryhmissä toimiminen
Tiedonhankintataidot
Lainsäädännön tuntemus
Joustavuus ja sopeutumiskyky
Esimiestaidot
Verkostoitumistaidot
Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot
Neuvottelutaidot
Organisointi- ja koordinointitaidot
Itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus
Ongelmanratkaisutaidot
Oman alan tehtävien käytännön taidot

erotus

-0,5
-0,6
-0,7
-0,7
-0,7
-0,8
-0,8
-0,8
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,2
-1,2
-1,2
-1,5

2,2
2,6
3,1
3,0

3,9
3,7
4,1
3,9
4,0
3,6
3,9
3,4
4,9
4,4
5,2
4,5
4,4
3,7
5,0
4,3
4,4
3,7
4,7
4,0
4,2
3,4
4,6
3,8
5,1
4,3
4,8
4,0
5,1
4,2
4,3
3,3
5,2
4,3
4,3
3,4
4,9
3,9
4,8
3,8
4,8
3,8
5,0
3,8
5,3
4,1
5,2
4,0
5,1
3,6

Kuvio 12. Lapin ammattikorkeakoulun koulutuksen antamien valmiuksien ja työn
vaatimusten kohtaaminen (n = 47)
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Kyselyn perusteella Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneet osaavat viestiä
englannin, ruotsin ja muilla kielillä paremmin verrattuna osaamisen ja työn
vaatimuksiin nähden. Työnantajat pitävät tärkeinä mm. itseohjautuvuutta ja omaaloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä oman alan tehtävien käytännön taitoja,
mutta näissä osaamiskuilu on isoin. Isoin osaamiskuilu (-1.5) on oman alan tehtävien
käytännön osaamisessa. Vuonna 2016 oman alan tehtävien käytännön taitojen
osaamiskuilu oli -1.4. Verrattuna vuoden 2016 kyselyyn on eniten parannusta
tapahtunut taloussuunnittelu-, budjetointi- sekä ongelmanratkaisutaidoissa (+0.3).
(Ala-Poikela 2016, 19.)
4.2 Lapin yliopistosta valmistuneiden työelämätaidot
Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1−6 (1 = ei lainkaan tärkeä/erittäin
puutteellisesti, 2 = vain vähän merkitystä/puutteellisesti, 3 = jonkin verran
merkitystä/melko puutteellisesti, 4 = melko tärkeä/melko hyvin, 5 = tärkeä/hyvin ja 6
= erittäin tärkeä/erinomaisesti), kuinka tärkeitä kuvion 13 tiedot ja taidot on työssä
sekä sitä, kuinka hyvin Lapin yliopistosta valmistuneet hallitsevat kyseiset
työelämävalmiudet. Lapin yliopistosta valmistuneita rekrytoineet pitivät tärkeimpinä
tietoina ja taitoina työssä itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta (ka 5.6),
ryhmätyöskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja (ka 5.6), joustavuutta ja
sopeutumiskykyä
(ka
5.5),
viestintää
suomen
kielellä
(ka
5.4),
ongelmanratkaisutaitoja (ka 5.4), jatkuvan oppimisen taitoja (ka 5.3) sekä tieto- ja
viestintätekniikan taitoja (ka 5.3). Vähiten tärkeimpinä tietoina ja taitoina pidettiin
viestintää muilla kielillä (ka 2.8) sekä viestintää ruotsin kielellä (ka 3.1).
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Lapin yliopistosta valmistuneiden työelämävalmiudet
vaatimukset

valmiudet

Viestintä englannin kielellä

0,4

Viestintä ruotsin kielellä

0,3

Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä

0,0

Viestintä muilla kielillä

0,0

Oman alan teoreettinen osaaminen

-0,2

Opetus-, koulutus- ja/tai ohjaustaidot

-0,3

Viestintä suomen kielellä

-0,3

Yritystoiminnan perusteiden tuntemus

-0,3

Lainsäädännön tuntemus

-0,4

Projektinhallintataidot
Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot
Esimiestaidot
Jatkuvan oppimisen taidot
Luovan ajattelun taidot
Tiedonhankintataidot
Tieto- ja viestintätekniikan taidot
Esiintymistaidot
Taloussuunnittelu ja budjetointi
Neuvottelutaidot
Organisointi- ja koordinointitaidot
Moniammatillisissa ryhmissä toimiminen
Verkostoitumistaidot
Oman alan tehtävien käytännön taidot
Ryhmätyöskentelytaidot ja sosiaaliset taidot
Joustavuus ja sopeutumiskyky
Ongelmanratkaisutaidot
Itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus

erotus

-0,4
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,6
-0,6
-0,7
-0,7
-0,8
-0,8
-1,0
-1,0
-1,1
-1,1
-1,2

3,1
3,4
2,8
2,8

4,1
4,5

3,9
3,9

4,8
4,6
4,6
4,3
5,4
5,1
3,7
3,4
4,6
4,2
4,6
4,2
5,1
4,6
4,4
3,9
5,3
4,8
4,8
4,3
5,2
4,7
5,3
4,8
5,0
4,4
4,2
3,6
4,9
4,2
5,0
4,3
5,2
4,4
4,9
4,1
5,2
4,2
5,6
4,6
5,5
4,4
5,4
4,3
5,6
4,4

Kuvio 13. Lapin yliopiston koulutuksen antamien valmiuksien ja työn vaatimusten
kohtaaminen (n = 19)
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Kyselyn perusteella Lapin yliopistosta valmistuneet osaavat viestiä englannin, ruotsin
ja muilla kielillä paremmin verrattuna osaamisen ja työn vaatimuksiin nähden.
Samoin toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä sujuu hyvin. Viestintää suomen
kielellä pidetään tärkeänä (ka 5.4), ja siinä osaamiskuilu on hyvin pieni (-0.3).
Työnantajat pitävät tärkeinä mm. itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta,
ryhmätyöskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä
joustavuutta että sopeutumiskykyä, ja näissä osaamiskuilu on isoin. Isoin
osaamiskuilu (-1.2) on itseohjautuvuudessa ja oma-aloitteisuudessa. Vuonna 2016
itsenäisen työskentelyn kyvyn osaamiskuilu oli -1.0. Verrattuna vuoden 2016
kyselyyn on eniten parannusta osaamiskuilun suhteen tapahtunut luovan ajattelun
taidoissa (+0.6), yritystoiminnan perusteiden tuntemuksessa (+0.5) sekä
neuvottelutaidoissa (+0.5). (Ala-Poikela 2016, 21.)
4.3 Työssä opittavat tiedot ja taidot
Melkein puolet vastaajista (n = 117, 46 %) on sitä mieltä, että varsinaisen työn
tekeminen, käytännön työtavat/-menetelmät, organisaation dynamiikka sekä
työpaikan kulttuuri opitaan työelämässä.
”Tiivistettynä koulussa oppii perusteet – työssä ammattimaisuuden.”
Noin neljäsosa vastaajista (28 %) on sitä mieltä, että vasta työssä opitaan, miten tietoja
ja taitoja ja/tai teoriaa sovelletaan työelämässä. Työn kautta opitaan syvällinen
sisällön hallinta sekä erikoisosaaminen. Lisäksi työssä opitaan alalla käytettävät
tietojärjestelmät.
Ratkaisujen kehittämistä, vaihtoehtojen analysointia, tehtävien priorisointia,
työnopeutta sekä työtahdin ja työpaineiden hallintaa opitaan vasta työn kautta. Lisäksi
opitaan hyväksymään suunnitelmien muutokset, esim. muutokset työpäivän kulussa.
Työelämässä opitaan tunnistamaan työtovereiden valmiuksia, oman panoksen
merkitystä työyhteisön ilmapiirin muotoutumiselle, työpaikkakiusaamista,
verkostotyötaitoja sekä joustavuutta. Samoin liiketoimintaosaaminen sekä alan
vaatimat lainsäädännöt opitaan työssä. Alla on erään vastaajan palaute:
”Teoilla on seuraamuksia eikä niitä arvioida työelämässä numeroilla tai
hyväksytyllä/hylätyllä kurssilla.”
Vastaajista 4 % on sitä mieltä, että vasta työssä opitaan kaikki tarvittavat tiedot ja
taidot.
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4.4 Vinkkejä korkeakouluopiskelijoille
Annetuista vastauksista 28 % (n = 103) liittyi ammattiosaamiseen sekä
työelämätaitoihin. Perusasiat tulisi hallita hyvin. Ajankohtaisia asioita tulisi myös
seurata sekä olla valmiina monenlaisiin tehtäviin. Opiskelijoiden tulisi olla
ennakkoluulottomia ja muuntautumiskykyisiä sekä heidän pitäisi uskaltaa hakea työtä
muualtakin kuin kotipaikkakunnalta.
”Alan perustaitojen ja teoreettisten tietojen hyvä osaaminen.”
”Ottakaa arki ja työ vastaan nöyrästi ja omalla hyvällä tekemisellä
saavutat melkein mitä vain. Kukaan ei ole seppä syntyessään ”
”Valmius monenlaisiin tehtäviin ja valmius tehdä aluksi myös vähemmän
vaativia tehtäviä.”
”Perusasiat tulisi hallita, jotta olisi pohjaa rakentaa tulevaisuutta.
Yllätyksenä tulee poikkeuksetta, ettei niitä hallita, ja aikaa niiden
selvittelyyn menee aivan liian paljon. Läksyt tulisi lukea jo kouluaikana,
koska pienyrittäjillä ei ole resursseja opettaa niitä.”
”Valmistautukaa ja selvittäkää, mihin olette hakemassa, olkaa aktiivisia ja
valmiita muuttamaan työn perässä uudelle paikkakunnalle. Työtä on
varmasti tarjolla, jos on muuntautumisvalmiutta ja rohkeutta heittäytyä
työtä tekemään avoimin mielin.”
Annetuista vastauksista 16 % liittyi asenteeseen sekä työyhteisötaitoihin.
Työntekijöiden tulisi olla ahkeria työssään eikä olettaa, että muut tekevät asioita
heidän puolestaan. Työntekijöiden tulisi olla joustavia ja heillä tulisi olla motivaatiota
työn tekoon.
“Omaan yleiseen käytökseen (huokuuko ihminen halua tehdä töitä, oppia
uutta).”
“Ymmärrys siitä, että työnantaja ei ole kiusaamassa, jos hän vaatii sinulta
asioita, eli ymmärrys siitä, että työnantaja ostaa sinun aikasi ja sinun tulee
olla valmis tekemään mitä sinulta pyydetään ei sitä mikä sinusta on
kivaa!”
”Opetelkaa hyvät työyhteisötaidot ja olkaa joustavia työnantajaa kohtaan,
niin pärjäätte missä vain :-).”
Vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja pitäisi myös kehittää. Työntekijöitten tulisi
osata käyttäytyä ryhmässä sekä ottaa toiset huomioon. Lisäksi kannattaisi panostaa
kielitaitoon, sillä vastaajien mukaan kielitaidon merkitys tulee tulevaisuudessa
kasvamaan.

25

”Hyvään äidinkieleen ja kansainvälistymistä ajatellen englannin lisäksi
ranskan, saksan tai venäjän kielen opiskelua.”
Opiskelut tulisi suorittaa loppuun asti. Vastaajien mukaan opiskelualalla ei ole
niinkään väliä. Riittää, jos on itse kiinnostunut alasta sekä haluaa oppia sitä
syvemmin.
“Suorita opintosi loppuun, kesken oleva antaa kuvan, ettet saa tehtyä
asioita loppuun asti. Siistillä ulkonäöllä on palveluammatissa suuri
merkitys.”
“Puurtamista, puurtamista ja puurtamista. Nopeasti valmistuminen on etu.
Älä lokeroidu ennakkoluuloihisi.”
“Riippuu ihan henkilöstä mihin kannattaa perehtyä, jos löytää oman alan
joka kiinnostaa niin on jo hyvällä pohjalla.”
Vastaajien mukaan opiskeluaikana tulisi hankkia myös alan työkokemusta joko
omalta tai muulta alalta.
“Suoraan koulun penkiltä on todella vaikea todella siirtyä työelämään
ilman minkäänlaista työkokemusta. Halukkaita ottajia ei ole jonoksi asti
koska tarvittavaa osaamista ei yksinkertaisesti ole. On siis ensisijaisen
tärkeää hankkia käytännön työkokemusta (vaikka ilmaiseksi tai
harrastepohjalta työskentelemällä) jo hyvissä ajoin ennen valmistumista.”
”On hyvä muistaa, että koulusta saadaan perustieto, mutta ammattitaito
tulee tehdystä työstä, jos ei heti ole alaa vastaavaa työtä ottaa kaiken
tarjolla olevan työn vastaan siitä tulee työkokemusta ja samalla arvostusta
eri ammatteihin.”
Opiskeluaikana on hyödyllistä verkostoitua alan toimijoiden kanssa sekä hankkia
hyvät tietotekniikan taidot.
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5. Tulevaisuus
5.1 Tulevaisuuden osaaminen ja osaajat
Vastaajilta kysyttiin, millaista osaamista ja osaajia heidän organisaationsa tarvitsee
tulevaisuudessa. Toimialajaottelussa on käytetty Oikotien työpaikat -palvelun
käyttämää listausta, joka on laadittu laajalti työnhakijoiden ja työnantajien esittämien
toivomusten mukaisesti ja jossa on väljästi hyödynnetty Tilastokeskuksen TOL 2008
-toimialaluokitusta. Tämän toimialajaottelun mukaan saadaan vastaukset paremmin
esille, koska luokat ovat selkeämpiä (mm. asiakaspalvelutyö, johtotehtävät) kuin
Tilastokeskuksen jaottelussa. (Oikotie 2019a.)
Toimialoittain tarkasteltuna vastaajien organisaatioissa eniten pulaa osaajista on
matkailu- ja ravintola-alalla. Eniten tarvitaan kokkeja ja tarjoilijoita. Tarjoilijoiden
pitäisi olla valmiita itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiita menemään
mukavuusalueensa ulkopuolelle. Erityisesti ns. edustustarjoilijoita on vaikea löytää.
Lisäksi osaajia tarvitaan rakennusalalla, asennus- ja huoltoalalla sekä teollisuus-,
kone- ja metallialalla. Rakennusalalla tarvitaan rakentamisen ammattilaisia sekä
työnjohtajia. Vastaavasti metallialalla tarvetta on mm. hitsaajista. Osaajia tarvitaan
monipuolisesti eri toimialoilla.
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Osaajatarve vastaajien organisaatioissa
0%

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16%

Asiakaspalvelutyö
Henkilöstöhallinto- ja rekrytointiala
IT- ja tietoliikenneala
Johtotehtävät
Julkishallinto ja järjestöt
Kauneudenhoito- ja hyvinvointiala
Kaupan ala
Kiinteistöala
Konsultointi- ja valmennusala
Koulutus- ja opetusala
Kulttuuri- ja humanistinen ala
Lainopillinen ala
Liikenne-, kuljetus- ja logistiikka-ala
Luonnotieteen ja maa-ja metsätalousala
Lääketeollisuus- ja farmasia-ala
Markkinointi- ja mainosala
Matkailu- ja ravintola-ala
Media- ja viestintäala
Myyntiala
Osto- ja hankintala
Pankki-, rahoitus- ja vakuutusala
Rakennusala sekä asennus- ja huoltoala
Suunnittelu
Taloushallinto-, tilintarkastus- ja toimistotyö
Tekninen ala
Teollisuus-, kone- ja metalliala
Terveydenhuolto- ja sosiaaliala
Tutkimus- ja kehitysala
Vienti- ja tuontiala
Yrittäjyys

Kuvio 14. Osaajatarve vastaajien organisaatioissa (n = 120)
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ELY-keskuksen tuottaman ammattibarometrin mukaan keväällä 2019 Suomessa on
rakennusalalla erityisesti pulaa työnjohtajista. Osaajatarvetta on lisäksi seuraavissa
ammateissa: hitsaajat, asentajat, lähihoitajat, muut terveydenhuoltoalan työtekijät,
matkaoppaat, ravintola-alan työntekijät, hotellin vastaanottovirkailijat, kirjanpidon ja
laskentatoimen asiantuntijat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, konetekniikan
asiantuntijat, sosiaalityön erikoisasiantuntijat, psykologit, lastentarhaopettajat,
erityisopettajat, yleislääkärit ja rakennusinsinöörit. (Ammattibarometri 2019.)
Työantajakyselyyn vastanneiden mukaan työmarkkinoilla pärjäävät henkilöt, joilla on
alan tutkinto ja jotka hallitsevat alan työtehtävät.

Osaamistarve vastaajien organisaatioissa
Talous- ja
markkinointiosaaminen
4%

Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot
5%
Asenne työhön
17 %

Substanssiosaaminen
40 %
Muu työssä
tarvittava
osaaminen
22 %

Esimies- ja
johtamistaidot
5%
Kansainvälinen
osaaminen
7%

Kuvio 15. Osaamistarve vastaajien organisaatioissa (n = 120)
Suomen työmarkkinoilla on keväällä 2019 pulaa työnhakijoista. Kolme tärkeintä
syytä työpaikkojen täyttämisen vaikeuteen ovat: teknisen osaamisen puute, hakijoiden
puute sekä työkokemuksen puute. Myös työyhteisötaitojen puute vaikeuttaa
rekrytointia. Nämä ns. pehmeät taidot liittyvät mm. siihen, miten työyhteisössä
toimitaan, tehdään yhteistyötä, ollaan vuorovaikutuksessa, ratkaistaan
ristiriitatilanteita, noudatetaan työpaikan sääntöjä tai käyttäydytään. (Oikotie 2019b.)
5.2 Millä aloilla pulaa osaajista tulevaisuudessa?
Vastaajien mukaan tulevaisuudessa on eniten osaajapulaa teollisuus-, kone- ja
metallialalla. Esimerkiksi asentajille ja hitsaajille tulee tulevaisuudessa löytymään
töitä. Osaajapulaa on myös terveydenhuolto- ja sosiaalialalla sekä matkailu- ja
ravintola-alalla. Esimerkiksi ravintolaan tarvitaan kokkeja, tarjoilijoita sekä esimiehiä
ja terveydenhuoltoalalle terveysalan ammattikoulutettua henkilöstöä.
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Vastaajien mukaan osaajapulaa tulee olemaan myös rakennusalalla sekä asennus- ja
huoltoalalla. Esimerkiksi rakennustekniikan ja talotekniikan ammattilaisille riittää
tulevaisuudessa töitä. Lisäksi rakennusalan työnjohtajista, joilla on käytännön
osaaminen riittävällä tasolla ja jotka kehittävät osaamistaan koko ajan, tulee
tulevaisuudessa olemaan pulaa. Vastausten mukaan rakennusalan työnjohtajilta
odotetaan entistä parempia tietoteknisiä taitoja työmailla.

Toimialat, joissa tulevaisuudessa pulaa osaajista
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Kuvio 16. Toimialat, joissa tulevaisuudessa pulaa osaajista (n = 106)
Osa vastaajista on sitä mieltä, että väestöennusteiden perusteella lähes kaikkien alojen
osaajien rekrytoinnissa voi olla tulevaisuudessa ongelmia. Lappi ei välttämättä tarjoa
riittävästi vaihtoehtoja erityisesti, jos henkilöllä on puoliso tai kumppani. Muutaman
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mielestä pula ”yleiskätevistä/-pätevistä” käytännön työntekijöistä on jo näkyvissä.
Alla on erään vastaajan kommentti:
”Aivan perustekemisen osaajien. Kaupan alalla tarvitaan monipuoliseen
työnkuvaan osaajia. Ala on todella aliarvostettu, joka on täysin väärä
kuvitelma. Aina kuulee puhuttuvan, että jos ei mihinkään muualle niin
sitten kaupan kassalle. Tarvitsemme kuitenkin monipuolisia tietotekniikan
ja matematiikan osaajia, jotka pystyvät yhtä aikaa myös raskaaseenkin
vuorotyöhön.”
Osaamistarpeita tarkasteltaessa nousee esiin tarve monialaisista ja monitaitoisista
osaajista. Lisäksi pitäisi tulla toimeen ihmisten kanssa ja eikä ”naama saisi aina olla
nyrpällään”. Nuorilta odotetaan myös pitkäjänteisyyttä ja toivotaan, etteivät he
vaihtaisi heti uuteen työhön.
5.3 Tulevaisuuden aloja ja tehtäviä
Työt eivät lopu tulevaisuudessakaan. On aloja, joille kannattaa jo nyt kouluttautua ja
taitoja, joita tulisi oppia. Sitran ennakoinnin johtavan asiantuntijan, Tulevaisuuden
tutkimuksen seuran puheenjohtajan Mikko Dufvan mukaan jatkuva oppiminen
korostuu tulevaisuudessa entisestään, joten ajatus yhden ainoan tutkinnon
riittävyydestä ei enää toimi. Dufvan mukaan tulevaisuuden osaamistarpeet kumpuavat
megatrendeistä. Tulevaisuuden ammatit tulevat liittymään väestön ikääntymiseen ja
terveydenhoitoon sekä reiluun ja ihmislähtöiseen datatalouteen. Lisäksi tulevaisuuden
ammatit tulevat liittymään ilmastoratkaisuihin sekä maapallon kantokyvyn
sopeutumiseen sekä kiertotalouteen ja resurssien kiertoon. Myös yhteisöllisyyttä,
vuorovaikutusta ja osallisuutta tukevat ammatit ovat tulevaisuuden ammatteja.
(Keskisuomalainen 2019.)
Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen erikoistutkija ja eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnan pysyvä asiantuntija Maria Höyssä korostaa myös
monipuolista osaamisen yhdistelmää. Monipuolinen osaamisen yhdistelmä
muodostuu
hänen
mukaansa
yhdestä
erikoisosaamisesta,
hyvistä
vuorovaikutustaidoista sekä jostain toisen alan erikoistaidosta, kuten
yhteiskuntatieteilijän hyvistä tietotekniikan taidoista. Höyssän mukaan seuraavista
osaamisalueista on hyötyä useilla eri toimialoilla: Big data -analytiikan kehittäminen
ja soveltaminen, kulttuurinen vuorovaikutus ja yleensäkin ihmisten kohtaamiseen
liittyvä osaaminen, käyttöliittymien muotoilu, juridinen osaaminen, neuvottelutaidot
ja etiikka sekä synteettinen biologia. (Keskisuomalainen 2019.)
5.4 eUraohjaus korkeakoulutetuille
Tulevaisuudessa opiskelijat sekä valmistuneet korkeakoulutetut tarvitsevat entistä
enemmän uraohjausta. Tulevaisuudessa ei riitä enää yhden tutkinnon malli vaan
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enemmänkin vallalla on jatkuvan oppimisen malli. Osaamista tulisi täydentää
jatkuvasti.
Raito-hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin uraohjausmallia eUraohjaus
korkeakoulutetuille. Raito-uraohjauksessa on käsitelty samoja teemoja kuin
työantajakyselyssä. Ohjauksessa voi hyödyntää osaamiskartoituksesta saatuja
tuloksia esim. tieota siitä, millä aloilla on osaajatarve sekä mitkä asiat vaikuttavat
rekrytointiin.
eUraohjaus voi olla joko yksilö- että ryhmäohjausta. eUraohjaus alkaa aina
yksilöohjauksella, jossa kartoitetaan ohjattavan toiveet uraohjaukselle sekä
määritetään tavoitteet. Ohjaukseen on mahdollista osallistua joko kasvokkain tai
etäyhteyden välityksellä. eUraohjauksen pituus määräytyy ohjattavan tarpeiden
mukaan ja ohjattava osallistuu niihin eUraohjauksen ohjaussarjan osuuksiin, joista on
eniten hänelle hyötyä. Ryhmäohjauksessa eUraohjaus toteutuu yhteisen keskustelun
sekä tekemisen kautta.
eUraohjauksen ohjaussarja:
- Tehoa urasuunnitelmiisi -ohjaus
- Esiinny eduksesi -ohjaus
- Tule esiin verkossa -ohjaus
Tehoa urasuunnitelmiisi -ohjauksessa keskustellaan yhdessä asiakkaan kanssa
urasuunnittelusta teemoittain, kuten työnhaun asiakirjat, some työnhaussa,
työhaastattelut sekä itsensä yrittäjämäinen työllistäminen.
Esiinny eduksesi -ohjauksessa keskustellaan ja harjoitellaan mm. esiintymistä
työhaastattelutilanteissa sekä oman osaamisen markkinoinnissa.
Tule esiin verkossa -ohjauksessa tutustutaan erilaisiin työkaluihin, joiden avulla
voidaan rakentaa, tallentaa ja julkaista esim. oma video-CV. Lisäksi ohjauksen aikana
tutustutaan erilaisiin verkostoitumisen kanaviin.
Kuviossa 17 on syksyn 2018 Raito verkko-ohjaussarjan aikataulu sisältöineen.
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Kuvio 17. Raito-eUraohjaus (esite: J. Sirviö)
Yksilöllisessä urasuunnittelussa voidaan keskittyä seuraaviin aiheisiin:
- CV, LinkedIn ja hakemukset
- Henkilökohtainen suunnitelma
- Itsensä johtaminen
- Kohdennettu työnhaku
- Kärkiosaamisen kirkastaminen
- Osaamisen kehittäminen
- Urasuunnitelmien puntarointi
- Työllistymisen mahdollisuudet
- Työnhaun kipinä

Kuvio 18. Raito-urasuunnittelu (esite: J. Sirviö)
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6. Yhteistyö korkeakoulujen
kanssa
6.1 Yhteistyömuodot korkeakoulujen kanssa
Vastaajien mukaan suosituin yhteistyömuoto korkeakoulujen kanssa on
harjoittelupaikkojen tarjoaminen opiskelijoille. Lisäksi organisaatiot ovat valmiita
antamaan opinnäytetyön aiheita sekä perus- että jatko-opiskelijoille. Organisaatiot
ovat myös kiinnostuneita henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuudesta sekä ovat
valmiita palkkaamaan vastavalmistuneita opiskelijoita. Myös yhteiset projektit ja
kehittämishankkeet korkeakoulujen kanssa kiinnostavat. Vähiten kiinnostuneita
ollaan ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden rekrytoinnista. Vuoden 2016 tulokset
(Ala-Poikela 2016, 24) ovat samansuuntaiset kuin 2019 vuoden tulokset. Eniten
muutosta on tapahtunut kumppanuustoiminnan lisääntymisellä.

Yhteistyömuotoja korkeakoulujen kanssa
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Kuvio 19. Yhteistyömuotoja korkeakoulujen kanssa (n = 169)
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Muiksi yhteistyömuodoiksi ehdotettiin seuraavia: Opettajien tietojen päivitys alueen
työelämän tarpeista, kehitystyö sekä kaupan alan esittelyä opiskelijoille.
6.2 Muu palaute vastaajilta
Viimeisessä kysymyksessä kysyttiin tarkentavia näkemyksiä Lapin korkeakouluista
valmistuneiden työelämävalmiuksista tai vaihtoehtoisesti vastaajat saivat antaa muuta
palautetta. Tarkentavia vastauksia saatiin 20 henkilöltä. Osa vastaajista toivoo, että
valmistuneiden perusosaamisen taso pitäisi saada nousemaan. Opintoja ei saisi
läpäistä rimaa hipoen. Lisäksi rekrytointiprosessissa onnistuminen on erittäin tärkeää,
jotta työnantajat saisivat palkattua yritykseen oikeanlaisia henkilöitä. Saamenkielisen
henkilöstön opintopolut pitäisi saada kuntoon. Lisäksi pitäisi kääntää ”katse takaisin
ihmisiin eikä vain keskittyä some-innostukseen”.
Osa vastaajista ei pitänyt mahdollisena yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, koska
heillä ei ole siihen resursseja. Osalla vastaajista on jo kumppanuussopimus solmittu
Lapin korkeakoulujen kanssa ja he ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Muutamat
vastaajista toivoivat yhteistyötä Lapin korkeakoulujen kanssa organisaatioiden
resurssien puitteissa.
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7. Yhteenveto
Vastaajista 39 % ilmoitti rekrytoineensa Lapin korkeakouluista valmistuneita
viimeisen 1,5 vuoden aikana. Lapin ammattikorkeakoulusta oli eniten rekrytoitu
tekniikan ja liikenteen alalta sekä Lapin yliopistosta yhteiskuntatieteiden
tiedekunnasta. Vastauksien perusteella Lapin korkeakouluista valmistuneet ovat
työllistyneet koulutusta vastaaviin tehtäviin. Suosituimmat rekrytointikanavat olivat
organisaatioiden omat nettisivut sekä työ- ja elinkeinopalveluiden internet-sivut
(mol.fi).
Tärkeimpinä
rekrytointikriteereinä
pidettiin
hakijan
aktiivisuutta
rekrytointitilanteessa, työhaastattelussa onnistumista, alan työkokemusta sekä
valmista tutkintoa. Työntekijän henkilökohtaisista ominaisuuksista tärkeimpinä
pidettiin asennetta, halua oppia uutta, oma-aloitteisuutta, joustavuutta, avoimuutta,
rehellisyyttä sekä sosiaalisia taitoja.
Tulosten mukaan valmistuneiden tärkeitä työelämätaitoja ovat itseohjautuvuus, omaaloitteisuus, ongelmanratkaisu- ja sopeutumiskyky, joustavuus, ryhmätyötaidot sekä
sosiaaliset taidot.
Valmistuneilta odotetaan hyvää suomen kielen taitoa,
tiedonhankintaa sekä oman alan tehtävien käytännön taitoja.
Vastaajien mukaan varsinaisen työn tekeminen, käytännön työtavat/-menetelmät,
organisaation dynamiikka sekä työpaikan kulttuuri opitaan vasta työelämässä. Lisäksi
työssä opitaan, miten tietoja ja taitoja ja/tai teoriaa sovelletaan työelämässä.
Työelämä tarvitsee uusia osaajia koko ajan. Osalla aloista on kova pula osaavista
työntekijöistä. Vastaajien mukaan työmarkkinoilla pärjäävät sellaiset henkilöt, jotka
hallitsevat oman alan työtehtävät ja joilla on kyseisen alan tutkinto. Lisäksi asenne,
halu oppia uutta, oma-aloitteisuus, joustavuus, avoimuus, rehellisyys ja sosiaaliset
taidot ovat tärkeitä henkilökohtaisia ominaisuuksia työelämässä.
Organisaatiot haluavat tehdä yhteistyötä Lapin korkeakoulujen kanssa. Suosituin
yhteistyömuoto on harjoittelupaikkojen tarjoaminen opiskelijoille. Lisäksi
organisaatiot ovat valmiita antamaan opinnäytetyön aiheita sekä perus- että jatkoopiskelijoille.
Organisaatiot
ovat
kiinnostuneita
myös
henkilöstön
täydennyskoulutusmahdollisuuksista.
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Raito − Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille -hankkeessa (ESR, 1.1.2016 –
30.6.2019) on toteutettu uudenlaisia ja saavutettavia uraohjaus- ja neuvontapalveluita
lappilaisille
korkeakoulutetuille.
Raito-hanke
on
toteutettu
Lapin
ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyönä.
Lapin korkeakoulujen työantajakysely toteutettiin keväällä 2019, ja sillä kartoitettiin
Lapin ammattikorkeakoulusta ja Lapin yliopistosta valmistuneiden osaamisen
työelämävastaavuutta Lapin alueen työantajien arvioimana. Kyselyllä selvitettiin
muun muassa sitä, kuinka Lapin korkeakoulutettujen osaaminen vastaa työelämän
tarpeisiin sekä millaista osaamista työelämässä tarvitaan. Lisäksi kysyttiin,
minkälaisia rekrytointitarpeita tulevaisuudessa arvioidaan olevan.
Julkaisu on tarkoitettu korkeakoulutetuille sekä korkeakoulujen opintojen ohjauksesta
ja opetuksesta vastaaville.
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