
Jäsenkysely yritysten työvoimatarpeista
Kymenlaakson alueella

Maaliskuu 2018

Kysely tehtiin Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksille 27.2. -8.3.2018

Alueellinen kattavuus: Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Kouvola, Iitti

Kysely lähetettiin 829 vastaanottajalle kohdennettuna sähköpostikyselynä

Osoiterekisteri: Kymenlaakson kauppakamarin asiakasrekisteri

Vastauksia 145 kpl

Vastausprosentti 17%



Kuinka montahenkilöäyrityksennetyöllistää?
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Kuinka montahenkilöäyrityksennetyöllistää?

Nimi Prosentti

alle 10 hlöä 41,3%

10-20 hlöä 15,4%

20-50 hlöä 14,0%

50-100 hlöä 15,4%

100-200 hlöä 7,0%

yli 200 hlöä 7,0%
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Mikä on yrityksenneliikevaihto?

20,8%

13,9%

24,3%

2,1%

14,6%
12,5%

4,2%

7,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

alle 0,5 M€ 0,5 - 1,0 M€ 1,0 -5,0 M€ 1,0 -5,0 M€ 5,0-10,0M€ 10-50M€ 50-100M€ yli 100M€

P
ro

se
n

tt
i



Mikä on yrityksenneliikevaihto?

Nimi Prosentti

alle 0,5 M€ 20,8%

0,5 - 1,0 M€ 13,9%

1,0 -5,0 M€ 24,3%

1,0 -5,0 M€ 2,1%

5,0-10,0M€ 14,6%

10-50M€ 12,5%

50-100M€ 4,2%

yli 100M€ 7,6%
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Millä toimialallayrityksennetoimii?
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Millä toimialallayrityksennetoimii?

Nimi Prosentti

Maatalous, metsätalous ja kalatalous 1,4%

Teollisuus 13,1%

Metalli ja konepajatoiminta 5,5%

Tekninen suunnittelu, projektienhoito 5,5%

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon toiminta 3,4%

Vesi-, viemäri-, jätehuolto 2,1%

Rakentaminen 6,2%

Tukku- ja vähittäiskauppa 5,5%

Kuljetus ja varastointi 4,8%

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,1%

Infomaatio ja viestintä 8,3%

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 3,4%

Kiinteistöalan  toiminta 2,8%

Ammatillinen ja tieteellinen toiminta 0,0%

Hallinto ja tukipalvelutoiminta 5,5%

Julkinen hallinto ja maanpuolustus 1,4%

Koulutus 0,7%

Terveys- ja sosiaalipalvelut 3,4%

Taiteet, viihde ja virkistys 2,1%

Muu palvelutoiminta 12,4%

Muu toimiala, mikä? 10,3%
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Onko yrityksellänneollut vaikeuksiarekrytoidaammattitaitoista työvoimaakuluneen vuoden
aikana?
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Minkä ammattiryhmän työntekijöistäon ollutpulaa?

Koodaaja, graafinen koodaaja ja suunnittelija.

Ohjelmistokehittäjät, ohjelmistoarkkitehdit

Laitossuunnittelijat
Teräsrakennesuunnittelijat
Automaatio- ja instrumentointisuunnittelijat
Sähkösuumnittelijat
Prosessisuunnittelijat
Teknisen laskennan osaajat

sairaanhoitaja, lääkäri

ei tarpeita

suurtalouskokki

Asiantuntija myyjiä

sairaanhoitaja

kokeista ja tarjoilijoista pulaa

Ikkunaasentaja

RAKENNUSMESTARIT
ammattitaitoiset rakennusmiehet

Talouspäällikkö, Tutkimus- ja kehitys asiantuntija, kemianprosessinhoitaja

rakennesuunnittelija

Ohjelmistosuunnittelija, koodaaja, testaaja, järjestelmäasiantuntija

ICT osaajia
- projektipäälliköitä
- arkkitehtuuri (ohjelmisto, tieto, sovellus)
- palvelupäälliköitä

myyjä



Minkä ammattiryhmän työntekijöistäon ollutpulaa?  

Höyläri ja ruiskumaalari puuikkunatuotantoon.

kirjanpitäjä

Ammattitaitoinen hitsaaja / konepaja työntekijä

Yleensä ottaen ongelmana on ollut löytää insinöörityövoimaa, joka osaisi tehdä myös käsillään jotain. Eli tarvitsemme insinöörejä, joilla on takana 
ammattikoulukoulutus.

Teknisiä osaajia

Yrityskokemusta omaavia päälliköitä

ammattitaitoiset ja työelämä kykyiset parturi-kampaajat

Myyntihenkistä ja myyntikoulutuksen saanutta automaatioinsinööriä.

Automaatiotekniikka

Sosiaalityö

ammattitaitoinen venepuuseppä

Asiantuntijatehtävät

erikoisammattihenkilöistä auton/nosturinkuljettaja, metsuri

insinöörejä

Telemarkkinointi/myynti

KLT-kirjanpitäjä

Leipuri, leipomotyöntekijä

HSEQ päällikkö

ei kenestäkään

Luokkahitsaajat ja asentajat

Farmaseutti



Minkä ammattiryhmäntyöntekijöistäon ollutpulaa?

Graafikot

Koneensuunnittelija, Tehdassuunnittelija, prosessisuunnittelija, tuotepäällikkö, myyntipäällikkö, myyntijohtaja, projektiosaston päällikkö, 
käyntiinajoinsinööri,

yleislääkäri, työterveyslääkäri, erikoislääkäri

Särmääjä, paloturvallisuustuotteiden asiantuntija

Koodaaja

kiinteistönvälittäjiä

kirvesmies, laatoittaja/maalari

-

Kirjanpitäjät ja palkanlaskijat

IT-alan tekniset asiantuntijat

Kirjanpitäjä

Sähkö- ja automatioasentajia

jälkikäsittelijä, digipainaja

Isännöitsijä

ICT-ammattilaiset esim. työasemien ylläpitoon.

Sähköasentaja

tarjoilu-kokki

rakennus

-

Suunnitteluinsinööri

Kirjanpitäjä isännöitsijä



Minkä ammattiryhmäntyöntekijöistäon ollutpulaa?

SAP BW konsultti

Ohjelmoija, pelisuunnittelija, tuottaja, pelimarkkinoinnin ammattilaiset

elintarviketyötekijöistä

Koodaaja

.

Matkatoimistovirkailija

ICT-alan ammattilaiset, tuotantotyöntekijä (esim. elintarviketeollisuus), rakennusalan työnjohtaja, kirvesmies, puuseppä

Työnjohtaja teollisuuteen, kaivinkoneen kuljettaja, putkiasentaja/lapiomies...

Myyntihenkilöt

taloushallinto

Prosessinhoitaja, tuotantoinsinööri, myyntipäällikkö

Kuorma-autonkuljettajat

myyjä, kokki, ravintolatyöntekijä

Ei

Urheiluohjaaja, vastaanottohenkilökunta

Puutarhuri

Tuotannon työnjohto, insinöörit, sähko-automaatioasentajat

Lääkärit

Koodaaja

Ravintolakokki

kirjanpitäjä

Koneasentaja



Minkä ammattiryhmän työntekijöistäon ollutpulaa?

Osastovastaava palvelutiskille, esim. kokki tai käytännön kokemus

Parturi-kampaaja
Myyjä

opaste- ja mainosalan tuotantotyöntekijä

Ei ole ollut rekrytointiongelmia

Ei ole ollut rekrytointeja.

autonkuljettaja

Manuaali Koneistajia: erityisesti sorvaria

Suunnittelija, myyntimies, talousjohtaja, huoltomies, ym.

Ohjelmistosuunnittelija

Kartonkirullan käsittelytaidon omaavista trukkikuskeista.

tarvitsisimme osa-aikaisen projekti-insinöörin, esim. opiskelijan, josta voisi kasvaa mahdollisesti kokopäiväinen työntekijä. Vielä ei ole kokopäiväiselle 
tarvetta. Lisäksi mahdollisesti tarvittaisiin ohjelmoitsijaa/koodaria lähitulevaisuudessa.

Kiinteistönhoito, sähköasennukset

Prosessisuunnittelija, Layout ja laitossuunnittelija,  putkistosuunnittelija, automaatiosuunnittelija

MigMag Hitsaajista.

- Asiantuntijoista
- Koodaajista

Meijeristi
Tuotekehitys
Asiantuntijatehtävät yleisesti



Minkä koulutusasteentyöntekijöistäyrityksessänneon pulaa? 

15,6%

26,0%

34,4%

7,3%

16,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Yliopisto, korkeakoulu esim.
LUT, TT

Ammattikorkeakoulu, esim.
Xamk

Ammattiopisto, esim.
KDAO, Ekami

Ammatillinen
täydennyskoulutus

Joku muu, mikä?

P
ro

se
n

tt
i



Mikä on todennäköisinsyyem. ammattitaitoistentyöntekijöidenpulaan? Voit valitauseita.
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Alueen oppilaitoksiin lisää alan koulutuslinjoja

Alueen vetovoiman parantuminen

Uudet investoinnit alueella

Kulkuyhteyksien parantuminen maakunnan sisällä

Kulkuyhteyksien parantuminen maakunnasta muualle

Syrjäseutulisä

Puolisojen työnsaantimahdollisuuksien lisääntyminen

Alueen markkinointi valtakunnan medioissa

Yrityksestä riippuvat tekijät esim. palkkaus, muut työsuhde-edut, maine

Toimialan kasvu

Viennin kasvu

Joustavat täydennyskoulutusmahdollisuudet esim. oppisopimuskoulutus jne.

Rekrytointiin liittyvän byrokratian helpottuminen

Mikä helpottaisi työvoiman saantia? Voit valita useamman vaihtoehdon.

N=126



MontakotyöntekijääyrityksennerekrytoisiNYT, jossopiviatyöntekijöitä löytyisi?
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Miten arvioit työvoimatarpeenkehittyvän?
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Vapaasana

Koulutusjärjestelmä laahaa perässä vähintään 5 (viisi) vuotta tilanteessa, jossa "kentällä" tapahtuu iso teknologinen harppaus ja/tai muutos 9 kuukauden
välein. Kaikki oppilaitokset päästävät opiskelijat liian helpolla valmistumaan (rahoitusmalli=valmis opiskelija, enemmän rahaa). Oppilaitokset eivät kykene
kommunikoimaan opiskelijoille tämänhetkistä työmarkkinoiden realiteettia ja toteutustasoa millään tavalla järkevästi. Kulttuurillinen muutos, varsinkin
vuoden 1995 jälkeen syntyneiden kesken, suuntaan "mulle kaikki-heti-nyt" ilman minkäänlaista panostusta ja oikeaa osaamista vaikeuttaa tilannetta myös
vahvasti.

-

rakennusmestari koulutus Kotkassa aloitettava uudestaan, ensisijaisesti kymenlaakson alueelle, ruuhka suomeen ja venäjäntyömaille.
(nyt joudutaan turvautumaan eläkeläisiin.

Kotkan vetovoiman parantaminen ja alueen maineen parantaminen helpottaisi korkeasti koulutettujen työntekijöiden rekrytointia. Myös alueen heikko 
työllisyystilanne vaikeuttaa rekrytointia, kun puolisoille ei useinkaan ole työmahdollisuuksia. Julkiset liikenneyhteydet länteen päin mahdollistaisivat 
työssäkäyntialueen laajentumisen. mm. Porvoosta ei julkisen liikenteen yhteydet mahdollista työssäkäyntiä Kotkassa.

Nousukautena työvoimapula on normaali ilmiö.

-

ei tarvetta ottaa työntekijöitä, alkuperäinen liiketoiminta myyty eikä nykyinen edellytä henkilökuntaa

Henkilöitä joilla olisi työmotivaatiota ja työelämä kykyjä on vaikea löytää. Rahaa elämiseen tuntuu saavan helpommalla jostain muualta.

Oppilaitosten tulisi ennakoida tarvetta läheisemmässä yhteistyössä yritysten kanssa. Mielestäni kasvua haluavien yritysten tulisi tehdä rohkeita avauksia 
enemmän jolloin työvoimaa aidosti tarvittaisiin jatkossakin ja tarve olisi myös ennakoitavampaa. Koodaajia tai koodiosaajan ja jonkun muun ammattiosa-
alueen yhdistelmiä tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän!

Oppisopimus koettu hyväksi järjestelmäksi.

Viime sunnuntaina meillä oli lehdessä ilmoitus mutta sama ongelma kuin ennenkin ei vastauksia

Tällä hetkellä ei ole tarvetta palkata lisätyövoimaa, mutta se johtuu myös siitä, että koska 
osaavia tekijöitä on ollut vaikea saada, on turvauduttu henkilöstövuokraussopimuksiin,
jotka siis ovat voimassa.
Etenkin perheelliset tarvitsevat tietysti työpaikat molemmille.
Alueelle houkuttimena voi tietysti mainostaa kaunista merellistä luontoa ja edullista asumista.

Ammattitaitoisten koodaajien löytäminen on ihan älyttömän iso ongelma.



Vapaasana

Rekrytoinnissa ei pääsääntöisesti ole ollut ongelmia muutoin, kuin jonkin määrätyn erityisalan ammattilaisen osalta.

Työvoiman saatavuudessa kyse on ensisijaisesti yrityksen kyvykkyydestä ja halukkuudesta kehittää omaa rekrytointitapaansa ja esim. palkkamallejaan. 
Toissijaisesti alan vetovoimatekijät ovat alueellisesti vähissä kasvukeskusten houkutellessa ammattilaiset sekä ympäristö- että työsuhdetekijöillä.

olisi toivottavaa ettei esim työvoimatoimiston tarjoaman työvoiman kohdalla olisi ensinmäisen työturva-. sähötyöturva-, tulityö-, ja
hätäensiapuortti koulutus.

toimimme pelialalla, jonka osaamistarpeet ovat hyvin spesifisiä. Rekrytoimme tämän johdosta paljon ulkomailta, koska Suomessa on yleisesti ottaen pulaa 
pelialan osaajista.

-

.

Seudulla ei ole yhtään ainutta matkailun ammattilaista vapaana. Jos onnistuu sellaisen ostamaan pääkaupunkiseudulta, niin hyvä. Mutta sitten on se, että
tänne ei haluta muuttaa. Meille on kaksi kertaa käynyt niin, että palkattuamme ammattitaitoisen myynti/tuotantoexpertin, saimme pitää kumpaakin noin
kuukauden ajan ja sitten loppui matkustushalukkuus omalla autolla Helsinki-Kymenlaakso. 

Tarjolla olevat työt ja vapaana olevan työvoiman koulutus-/osaamistausta ei kohtaa. Lisäksi asiantuntijatehtäviin on vaikea houkutella työntekijöitä muualta 
kuin lähialueelta. Lisäksi pienen yrityksen houkuttelevuus ei yllä samalle tasolle kuin isojen maineikkaiden yritysten-

Haasteena on saada työhön sopivia ammattilaisia, etenkin syrjäisempään toimipaikkaan. Ammattitaitoisista kokeista on myös pulaa.

Tällä hetkellä tilanne hyvä.

Kouvolan Ammattikoulun koneistuslinjalle jatkoa!

Kiitos

Rekrytointi ilmoitukset lehdissä eivät tuo hyviä hakijoita. Yrityksemme järjestää muuntokoulutuksen huhti-kesäkuussa 2018. Sinne otetaan 15 hakijaa, joita 
n. 10 saa työpaikan
Tästä on hyviä kokemuksia mennä vuosilta

Yrityskauppa 1.9.2017, integraatio vielä kesken, joten ei tietoa työvoiman tarpeesta tällä hetkellä.

Mig Mag Hitsaajia ei oikeasti tule ollenkaan  ammattikouluista, koska "opiskelijat"jotka sinne menee on ainesta joka ei muualle pääse.

AMK:n lisäksi yliopisto-tasosoisia tekijöitä.


