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Teknologiateollisuuden henkilöstö
Arvioitu muutos 2013 – 2009: + 2 %
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Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu (30.6.2010) sekä
Henkilöstöselvitys 2013 (arvio vuodelle 2013)
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Teknologiateollisuuden Suomen henkilöstö toiminnoittain
Arvioitu määrän muutos vastanneissa yrityksissä/konserneissa 2009-2013, %
%
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Lähde: Henkilöstöselvitys 2013, Teknologiateollisuus ry

Arvio teknologiateollisuuden Suomen henkilöstön vuotuisesta
rekrytointitarpeesta 2010-2013
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n. 6800 henkilöä vuodessa
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- Elektroniikka ja sähköteollisuuteen ja tietotekniikka-alalle n. 2000
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*) Ammatillinen toinen aste sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
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Lähde: Henkilöstöselvitys 2013, Teknologiateollisuus ry
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Teknologiateollisuuden tilauskannan muutos
Suomessa talouskriisin seurauksena
Muutos yrityksittäin: 30.9.2010 / 30.9.2008
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Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu

7

Teknologiateollisuus ry:n strategia 2010-2012
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Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:
Odotukset
• Vähintään 200 teknologiateollisuudessa työskentelevää
ammattiosaajaa suorittaa koulutuksen kokeilun aikana
aikana.
• Aidosti uudenlainen työelämän tarpeita vastaava
koulutusohjelma toteutettuna ammattiopistojen,
ammattikorkeakoulujen ja yritysten tiiviissä yhteistyössä.
• Tavoitetaan erityisesti teknologiateollisuuden pk-yritykset
pk yritykset
ja otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat pkyritysten henkilöstön osallistumista koulutukseen.
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Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:
Odotukset
•

Kokeilun aikana kehitetään työssäoppimisen
y
pp
käytäntöjä.
y
j

•

Työssäoppimisjaksot ja oppimisprojektit ja –harjoitukset haastavat
ammattiosaajia kehittämään yrityksen prosesseja ja toimintaa.

•

Kokeilun aikana kehitetään osaamisen arvioinnin käytäntöjä (aol – amk yritykset)

•

Laadun varmistus: validation/certification –käytännöt; hyväksilukeminen
mahdollisissa jatko-opinnoissa.

•

Kokeilun väliarvio – yhteismitallinen raportointi => parannukset

•

Kokemukset jja jjohtopäätökset
p
erilaisista työnjohtokoulutuksista
y j
((TYKO,
Rakennusmestarikoulutus, TUPA, EAT, JNE.) => Pysyvä työnjohto/tiiminvetäjien koulutusratkaisu – Töissä oleville alan työkokemusta
omaavat/Toisen asteen koulutuksesta valmistuvat
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Kone- ja
K
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ö j h k l
k k il
Toteutus
•

Kokeilun aikataulu: 2009-2012

•

Ensimmäinen ryhmä aloitti maaliskuussa 2009

•

ä ä mennessä
e essä n. 120
0 henkilöä
e
öä a
aloittanut
o tta ut koulutuksen
ou utu se koneo e ja metallialalla;
eta a a a;
Tähän
Alan yrityksiä mukana yli 50 kpl:
- yrityskysely toteutettiin tässä joukossa.

•

Kuinka moni aloittaneista suorittaa koulutuksen?

•

Syksyllä 2010 alkavat koulutukset oppilaitosten suunnitelmien mukaan:
- Heltech; AEL; Kuopiossa; Tampereella; muita?
- Miten käynnistyneet?
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Kysely yrityksille, joista henkilöstöä
osallistunut kokeiluun: Tulokset
(asteikko 1 – 4, josta 4 on maksimi)
Koulutuksen sisältö ja rakenne: kuinka tyytyväinen olette seuraaviin
seikkoihin?

Vaikutusmahdollisuutenne
koulutuksen sisältöihin
Työpaikalla tapahtuva
oppiminen/ohjaus
Yrityksenne saama välitön hyöty
koulutuksesta
Koulutuksen osaamistavoitteet ja
sisällöt
Opiskelipäivien
p
p
määrä
oppilaitoksessa (ns. lähipäivät)
Kokonaisuutena, kuinka tyytyväinen
olette työnjohtokoulutukseen
Yhteistyö oppilaitoksen kanssa
Koulutuksen kokonaiskesto
2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4
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Teknologiateollisuuden muita toimenpiteitä
•

Työnantajakyselyn tuloksista tiedottaminen.

•

Uusista koulutuksista tiedottaminen jäsenyrityksille.

•

Selvitys ammattikorkeakoulujen roolista kone- ja metallitekniikan
työnjohtokoulutus-kokeilussa valmistuu alkuvuoteen 2011.

•

Selvitys rakennusmestarikoulutuksista saaduista kokemuksista valmistuu
alkuvuoteen 2011.

•

2011/2012: Yrityspalaute ja kuvaukset koulutuksen hyödyistä yritysten
toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

•

Teknologiateollisuuden näkemys pysyvästä koulutusratkaisusta/-ratkaisuista.
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Johtopäätökset
•

Tarve kasvava.

•

Taantuma tuo lisähaasteita koulutuksesta tiedottamiseen. Oppilaitosten
verkostot ja opettajien henkilökohtaiset kontaktit ensiarvoisen tärkeitä!

•

Koulutukseen oltiin keskimäärin melko tyytyväisiä. Hajonta kuitenkin suurta –
oppilaitosten sekä vastanneiden yritysten välillä.

•

Parannettavaa:
- Markkinointi ja tiedottaminen – erityisesti pk-yrityksille
- Yritysten palautteen saaminen koulutuksen sisältöihin
- Haastaako uudistamaan?
- Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus
- Osaamisen arviointikäytännöt (aol – amkamk yritykset) – Opitun tunnustaminen.
tunnustaminen
- Ammattikorkeakoulu – AOL –yhteistyön vahvistaminen
- Kokeilusta raportointi
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