
Ammatillisen  
koulutuksen merkitys 
kemianteollisuudelle

Kemianteollisuuden osaamiskartoitus  
ammatillisesta koulutuksesta  

2021

Perusta tarvitaan opinnoista, 
oppiminen jatkuu työssä.



2

Kemianteollisuus on 
merkittävä vientiala ja 
vakaa työllistäjä
Kemianteollisuus on yksi merkittä-
vimmistä teollisuuden toimialoista 
Suomessa. Sen osuus teollisuuden 
tuotannosta ja tavaraviennistä on 
noin viidennes. Kemianteollisuuteen 
luokitellaan Suomessa öljy-, kaasu- ja 
petrokemianteollisuus, kemian perus-
teollisuus sekä kemiallisten tuotteiden 
kuten lääkkeiden, maalien, kosmetii-
kan, pesuaineiden sekä muovien ja 
kumituotteiden valmistus. Kemianteol-
lisuus on vahvasti verkottunut, ja sen 
tuotteita tarvitaan tuotantopanok-
sina lähes kaikilla muilla aloilla. Sen 
voidaan sanoa olevan teollisuuden 
teollisuutta. Kemianteollisuus työllistää 
suoraan 34 000 ja suoraan, välillisesti 
ja tulovaikutusten kautta lähes 100 
000 henkilöä.

Valmistava teollisuus 
tarvitsee ammatillista 
koulutusta
Noin puolella kemianteollisuuden 
henkilöstöstä on ammatillinen tutkinto. 
Ammatillinen osaaminen on valmis-
tavalle teollisuudelle sekä perus- että 

ydinosaamista. Työntekijöistä noin 60 
prosentilla on tekniikan alan koulu-
tus. Tarvitsemme motivoitunutta ja 
monitaitoista ammatillista osaamista 
myös tulevaisuudessa. Digitalisaatio ja 
automatisaatio lisäävät osaamistar-
peita jatkuvasti.

Kemianteollisuus 
tavoittelee Suomessa 
hiilineutraaliutta
Kemianteollisuus on sitoutunut ympä-
ristö-, terveys- ja turvallisuusasioiden 
jatkuvaan parantamiseen. Responsible 
Care -vastuullisuusohjelmaa alalla on 
toteutettu jo yli neljännesvuosisata. Li-
säksi toimiala on asettanut tavoitteen 
olla hiilineutraali vuoteen 2045 men-
nessä. Hiilineutraaliusmuutos tarvitsee 
osaajia, jotka kehittävät ja luovat uusia 
ratkaisuja. Korkean osaamisen rinnalla 
tarvitsemme ammatillisia osaajia to-
teuttamaan muutosta. Vastuullisuus on 
kemianteollisuuden toiminnan perusta.

Merkityksellistä ja maailmaa  
muuttavaa työtä
Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ja kestävän 
kehityksen mahdollistava ala. Tarvitsemme jatkossakin 
parhaat osaajat. Kemianteollisuuden henkilöstöstä noin 
joka toinen työskentelee ammatillisen koulutuksen pohjalta.
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Osaamiskartoituksen tausta 
Tämän julkaisun tulokset perustuvat vuonna 
2021 tehtyyn opinnäytetyöhön, joka tehtiin 

toimeksiantona Kemianteollisuus ry:lle. 
Tiedonkeruumenetelmänä hyödynnettiin 

sähköistä kyselytutkimusta, johon osallistui 
52 yritysedustajaa 48 eri yrityksestä. Lisäksi 

toteutettiin 13 teemahaastattelua, jossa 
syvennyttiin erityisesti ammatillisen osaamisen 

merkitykseen, rekrytointikokemuksiin ja 
tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Ammatillisen 

koulutuksen reformin vaikutuksia toimialalle 
tutkittiin ensimmäistä kertaa.

Kokonaisuutena osaamiskartoitus kuvaa, 
millaista ammatillista osaamista Suomen 

kemianteollisuus toimialana tarvitsee 
2020-luvulla. Tutkimuksen toteutti Auli Piiparinen 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta  
keväällä 2021.

Lisätietoja  
www.kemianteollisuus.fi

Koko opinnäytetyö luettavissa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105077677

Tulokset

” Kemianteollisuus tarvitsee 
laadukasta ja monipuolista 

ammatillista osaamista pysyvään 
prosessiosaamisen tarpeeseen sekä 
entistä kestävämmän tulevaisuuden 

varmistamiseen 2020-luvulla.”

http://www.kemianteollisuus.fi
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105077677
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Ammatillinen koulutus on
kemianteollisuudelle sekä
perus- että ydinosaamista

1

Osaaminen on yrityksen aineetonta 
pääomaa, jonka voidaan ajatella 
olevan yksi tuotannon raaka-aineista. 
Valmistavalle teollisuudelle ammatilli-
nen osaaminen on erittäin merkityksel-
listä, sillä usein tuotannon työntekijä-
asemassa työskennellään ammatillisen 
koulutuksen pohjalta. Ammatillinen 
osaaminen voidaan määritellä kemi-
anteollisuudessa sekä perus- että ydi-
nosaamiseksi. Perusosaaminen, kuten 

Kuinka hyvin eri koulutustasojen tuottama 
osaaminen vastaa yrityksenne tarpeisiin?

prosessi- ja turvallisuusosaaminen, on 
kaikille yrityksille yhteistä ja välttä-
mätöntä. Ydinosaaminen puolestaan 
vahvistaa yrityksen kilpailuetua, kuten 
esimerkiksi tuotannon kestävyys tai 
ainutlaatuinen materiaaliosaaminen. 
Ammatillinen osaaminen mahdollistaa 
kemianteollisuudessa tuotannon suju-
vuuden, turvallisuuden sekä lopputuot-
teen laadun.

Osaamiskartoituksen mukaan suurin 
osa kemianteollisuuden yrityksistä koki 
ammatillisen koulutuksen vastaavan 
hyvin tai erittäin hyvin yritysten tar-
peisiin. Kun tuloksia verrattiin vuoden 
2018 osaamiskartoitukseen, erittäin 
hyvin asian kokevien osuus kasvoi. 
Tästä huolimatta noin joka viides koki 
edelleen, että ammatillinen perustut-
kinto vastaa huonosti yritysten tarpei-
siin. Koulutusjärjestelmää kehittäessä 
tavoitteena on oltava tyytyväisten 
yritysten osuuden kasvattaminen edel-
leen erityisesti ammatillisen perustut-
kinnon osalta.

Tutkinto, n=52 Erittäin huonosti Huonosti Hyvin Erittäin hyvin EOS

Ammatillinen  
perustutkinto 2 % 17 % 54 % 23 % 4 %

Ammatti- tai  
erikoisammattitutkinto 2 % 6 % 54 % 25 % 14 %

Pelkkä ylioppilastutkinto 42 % 31 % 6 % 4 % 17 %

AMK-tutkinto 2 % 6 % 62 % 27 % 4 %

YAMK-tutkinto 0 % 2 % 62 % 27 % 10 %

Kandidaatin tutkinto 2 % 23 % 40 % 21 % 14 %

Maisterin tutkinto 4 % 6 % 35 % 48 % 8 %

Lisensiaatti, tohtori 8 % 12 % 31 % 19 % 31 %

Vastaa erityisen hyvin kemianteollisuuden tarpeisiin

Vastaavuudessa jonkin verran haasteita

Kemianteollisuuden odotukset

• Laadukas ammatillinen perusosaaminen luo pohjan työelämässä oppimiselle.
• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot täydentävät työelämän tarpeita joustavasti.
• Työntekijän valmius monipuolisiin tehtäviin työelämässä, esimerkiksi:
 • Prosessinhoitajan kouluttaminen myös pieniin sähkötöihin tai kunnossapitoon.
 • Tuotannon työntekijän kouluttaminen pakkaamoon tai toisinpäin.
  Joustavuutta ja toimintakykyä työnantajalle sekä monipuolisuutta työntekijälle.
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Ammatillisen koulutuksen 
reformi oli oikeansuuntainen, 
mutta koulutus siirtyi liiaksi 
yritysten vastuulle

Kemianteollisuuden yritysten kokema 
huoli ammatillisen koulutuksen refor-
mista vuonna 2018 keskittyi tarvittavan 
perusosaamisen saatavuuteen ja 
työelämätaitoihin. Ongelmana nähtiin 
vähentynyt lähiopetuksen määrä, joka 
voi johtaa siihen, että koulutus- tai 
kasvatustehtävä siirtyy koulutuksen 
järjestäjältä liikaa yrityksen vastuulle. 
Kun reformin vaikutuksia nyt tutkittiin, 
näiden huolien nähtiin valitettavas-
ti käyneen toteen. Tiivistä yhteyttä 
elinkeinoelämään pidettiin hyvänä, 
mutta ammatillisen koulutuksen on 
tarjottava riittävä perusta ennen 
opiskelijan työelämään siirtymistä. 
Työelämätaitojen on oltava kunnossa, 
kun opiskelija saapuu harjoitteluun. 
Lisäksi yritysten kokemus oli, että 
reformissa heidän kohdaltaan jätettiin 
huomiotta yrityksille harjoittelijoista 
syntyvät kustannusvaikutukset. Kiitosta 
keräsi erityisesti näyttöjen järjestämi-
nen työpaikoilla sekä opintopolkujen 
räätälöinti (HOKS).

Myös Valtiontalouden tarkastusvi-
rasto1 totesi ammatillisen koulutuksen 
olevan kestävällä pohjalla silloin, kun 
työelämäyhteistyö vastaa elinkeinoelä-
män ja yritysten tarpeita. Rahoituksen 

Positiivisia kokemuksia  
ammatillisen koulutuksen  
reformista

• Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön  
 tiivistyminen
• Näyttöjen järjestäminen työpaikoilla
• Koulutus- ja oppisopimuksen 
 joustavuus
• Jatkuva haku ja joustavat 
 henkilökohtaiset opintosuunnitelmat
• Näytön järjestäminen työpaikalla

Negatiivisia kokemuksia 
ammatillisen koulutuksen 
reformista

• Koulutusvastuun siirtyminen liiaksi 
 työnantajille ilman kunnollista 
 korvausta
• Opiskelijoiden harjoittelun 
 sijoittaminen heti peruskoulutuksen 
 alkuvaiheeseen
• Pelkän tutkinnon osan suorittaminen 
 ei vielä täysin toimi

kuuluisi kannustaa myös tutkintoa 
pienempien kokonaisuuksien tarjoa-
miseen, mikä nousi tarpeena esiin 
myös kemianteollisuuden yrityksistä. 
Kuten VTV suositteli, tulevaisuudessa on 
linjattava mahdollisista kannustimista 
ja keinoista yrityksille työelämäyhtey-
den parantamiseksi. Kemianteollisuus 
odottaa, että peruskoulutusvastuu ei 
kasaannu enempää yritysten harteille. 
Tiivistä yhteistyötä ammatillisen kou-
lutuksen järjestäjien kanssa tehdään 
erittäin mielellään. Tutkintojen sekä tut-
kintojen osien on vastattava työelämän 
tarpeisiin.

1 VTV. 2021. Tarkastuskertomus:  
Ammatillisen koulutuksen reformi. s. 5–7.

Arvioi seuraavia ammatilliseen koulutukseen liittyviä  
asioita yrityksen näkökulmasta asteikolla 1-4, n=52 keskiarvo mediaani EOS (kpl)

HOKS mahdollistaa osaamisen kehittämisen yrityksen tarpeisiin 3,18 3 7

Yhteistyö ammatillisen oppilaitoksen kanssa on monipuolistunut 2,69 3 7

Lähiopetuksen määrä riittää yrityksen tarpeisiin 2,4 2 12

Koulutussopimus palvelee yrityksen tarpeita 3,27 3 3

Nykyinen tutkintorakenne palvelee yrityksen tarpeita 2,58 3 7

Opiskelijan ohjaus onnistuu yhteistyössä  
oppilaitoksen ja yrityksen kanssa 3,13 3 4

Oppisopimuskoulutus vastaa yrityksen jatkuvan oppimisen tarpeisiin 2,98 3 7

Näytön järjestäminen työpaikalla onnistuu hyvin 3,4 4 7

Työpaikkaohjaajia on helppo löytää henkilöstön keskuudesta 2,81 3 5

Ammatillisen osaamisen laatu palvelee yrityksen tarpeita 2,88 3 3

Nuoriso- ja aikuisopiskelijoiden osaamisen laatu on tasaveroista 2,34 2 8

1=täysin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=osittain samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä

parhaat arviot

heikoimmat arviot
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Alan rekrytointihaasteet 
keskittyvät sähköautomaatio-
osaamiseen sekä 
kunnossapitoon

Vastanneista yrityksistä 56 % oli koke-
nut haasteita ammatillisen osaami-
sen rekrytoinnissa. Eniten mainintoja 
keräsivät sähköautomaatio-osaamisen 
ja kunnossapidon rekrytointihaasteet. 
Useimmin syynä rekrytointivaikeuksiin 
olivat maantieteellinen sijainti, osaa-
jista kilpailu tai työpaikan tuntematto-
muus esimerkiksi logistiikan, kunnossa-
pidon tai sähköautomaatio-osaamisen 
työpaikkoja tarjoavana yrityksenä. 
Muutamia mainintoja saivat myös am-
matillisen osaajan heikko motivaatio 
itsensä kehittämiseen sekä suoma-
laisten osaajien vähyys yhdistettynä 
kansainvälisten osaajien hankalaan 
maahantuloprosessiin. Myös rekry-
tointivaikeuksien kohdalla esiin nousi 
liian varhainen työelämään siirtyminen 
ammatillisesta oppilaitoksesta.

Tulevaisuutta tarkastellessa tarve 
ammatillisen koulutuksen tuottamaan 
osaamiseen pysyi kyselytutkimukseen 
osallistuneiden mukaan ennallaan 
joka toisen vastaajan mielestä. Kasvua 
ammatti- tai erikoisammattitutkintojen 
kohdalla koki 46 prosenttia vastaa-
jista ja ammatillisten perustutkintojen 

kohdalla 37 prosenttia vastaajista. 
Tutkimukseen vastanneista lähes puolet 
(46 %) arvioi kuitenkin olevan epäto-
dennäköistä, että ammatillisen osaa-
misen taso vaikeuttaisi toimintaa tai 
muodostuisi yrityksen kasvun esteeksi 
2020-luvulla. Noin kolmannes (34 %) 
puolestaan vastasi olevan todennä-
köistä, että ammatillisen osaamisen 
taso muodostuu haasteeksi.

Pyydettäessä arvioimaan ammatil-
listen osaajien määrä lisääviä tekijöitä, 
nousi useasti esiin sekä tuotannon 
kasvuodotukset että eläköityvien 
henkilöiden kautta tuleva uusien 
työntekijöiden tarve. Tuotekehityksen 
merkityksen kautta korostui myös 
laboratorio-osaamisen tarve. Tarpeen 
vähentymistä koettiin tapahtuvan digi-
talisaation ja automatisaation lisään-
tymisen sekä osittaisen koulutustason 
nousun kautta. Toisaalta automatisaa-
tion koettiin enemmän muuttavan kuin 
täysin poistavan osaamistarpeita. Tek-
nologiakehityksen tuomina osaamis-
tarpeina esiin nousi automatisaation 
rinnalla robotiikka sekä älyn lisääminen 
kemianteollisuuden tuotteisiin.

Yritysten arvio rekrytointitarpeiden  
muutoksesta koulutustasoittain

Vähenee  
huomattavasti

Vähenee  
jonkin verran

Pysyy 
ennallaan

Kasvaa  
jonkin verran

Kasvaa 
huomattavasti

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lisensiaatti, tohtori

Maisteritutkinto

Kandidaatin tutkinto

YAMK-tutkinto

AMK-tutkinto

Pelkkä ylioppilastutkinto

Ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Ammatillinen perustutkinto

17 %

12 %

10 % 17 %

8 % 73 % 12 %

60 % 8 % 6 %

6 %

56 % 14 %

50 %

54 % 33 %6 %

38 % 8 %

27 %

6 % 6 %58 % 25 %

58 % 27 %

6 % 6 %60 % 12 %

4 %0 %

0 %

0 %

4 %

4 %

4 %

4 % 4 %

4 %

Alaluokat Pääluokka Yhdistävä luokka ja yleisyys

Arvio määrän kehityksestä 2030-luvulla

Eläköityminen Tarpeen kasvu Eläköityminen mainittiin useasti 
Tuotannon kasvu  osaamistarvetta lisääväksi tekijäksi. 
  Tuotannon kasvuodotus oli 
  yleinen tarvetta kasvattava tekijä. 
 
Automatisaatio Tarpeen vähentyminen Suurimmaksi tuotannon työntekijöitä 
Koulutustason nousu  vähentäväksi tekijäksi mainittiin 
  automatisaatio. Muutama koki 
  koulutustason nousevan 
  tulevaisuudessa.

Pysyy ennallaan Ei muutosta Muutama vastaaja koki koulutukseen 
  soveltuvien tehtävien määrän 
  olevan vakiintunut.

Muutostekijät

Automatisaatio Teknologiakehitys Teknologioiden kehittyminen oli 
Digitalisaatio  yleisin muutostekijä.

Osaajatarve Vetovoima Toimialan osin heikko vetovoima 
  mainittiin muutaman kerran.

n=52
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LUMA-osaamisen rinnalla 
korostuvat monialainen 
osaaminen ja digitaidot

Kemianteollisuudessa on pysyvä tarve 
luonnontieteiden ja matematiikan 
(LUMA) perusosaamiselle sekä teknii-
kan osaamisen jatkuvalle kehittämi-
selle. Koulutuksen on luotava näihin 
perusta, jota työelämä täydentää yri-
tyskohtaisilla käytännöillä. LUMA-tai-
tojen odotetaan kertyvän jo perus-
koulun aikana, sillä ne mahdollistavat 
syy-seuraussuhteiden ymmärtämisen. 
Tämä on oleellista prosessi-intensii-
viselle kemianteollisuudelle. Tulevai-
suudessa huomiota on kiinnitettävä 
erityisesti opettajien rooliin LUMA-kas-
vatuksessa. Kiinnostava huomio oli, 
että itsessään matematiikan osaami-
nen nousi esiin verrattain heikommin 
kuin muut osa-alueet. Osaamisen 
sanoittaminen työelämän tarpeeksi, 
kuten ongelmanratkaisutaidoksi tai 
loogiseksi ajattelukyvyksi, on oleellista 
sen merkityksestä keskustellessa.

LUMA-taitojen lisäksi peruskoulun 
toivottiin opettavan työelämätaitoja, 
englantia, kädentaitoja ja ICT-osaa-
mista. Myös riittävän luku- ja kirjoitus-
taidon osaamisen merkitys korostui. 
Esimerkiksi tilanne, jossa digitaalisten 
välineiden avulla jätetään viesti seu-
raavana vuoroon saapuvalle työnteki-
jälle, on kriittinen tuotannon sujuvuu-
delle. Kielitaidon kohdalla englantia 
pidettiin jo itsestään selvänä osaa-

mistarpeena, jonka erityisesti nuoret 
ammatilliset osaajat hallitsevat hyvin. 
Kielitaidon kohdalla muutaman kerran 
mainittiin myös venäjä ja unkari.

Kemianteollisuudessa kasvava 
tarve koettiin olevan erityisen vahvasti 
automatisaatio- ja digitaidoissa, kes-
tävässä kehityksessä ja ongelmanrat-
kaisutaidoissa. Digitalisaation tuomaa 
muutosta kartoitettaessa, kyselytutki-
muksessa lähes puolet (40 %) argu-
mentoi digiosaamisen muuttuneen 
yrityksen perusosaamiseksi, jota ilman 
työntekijä ei voi suoriutua työstään. 
Digi- ja automatisaatiotaidot nousivat 
voimakkaasti esiin myös muita osaami-
salueita kartoittaessa. Digitalisaation 
on kuuluttava erottamattomana osana 
kaikkiin opintoihin sekä opetukseen.

Kysyttyjen osaamistarpeiden lisäksi 
uusina osaamistarpeina mainittiin 
resilienssi, esihenkilötaidot, muutok-
sen sietokyky ja aktiivinen oppiminen. 
Ainoana mahdollisesti laskevana 
tarpeena mainittiin kotimaisten kielten 
taito, vaikka tällä hetkellä niiden osaa-

minen koettiin vielä erittäin tärkeänä. 
Osaamispulaan varautumiseksi on 
yrityksissä hyvä kiinnittää huomiota 
esimerkiksi turvallisuusohjeiden saata-
vuuteen myös muilla kuin kotimaisilla 
kielillä.

tärkeimmät osaamisalueet yritysten arvioiden mukaan

vähiten tärkeät osaamisalueet yritysten arvioiden mukaan

suurin osa arvioi tarpeen kasvavan
noin puolet arvioi tarpeen kasvavan
usea arvioi tarpeen kasvavan

+++
++
+

Arvio osaamisalueen tärkeydestä rekrytoitaessa  
ammatillisia osaajia asteikolla 1-4, n=13 keskiarvo mediaani kehitysarvio

Tekniset osaamisalueet  3,62 4  + 

Digitaidot 3,23 3  +++

Automaatio-osaaminen 3,31 3  +++

Turvallisuustaidot ja -asenne 3,92 4 pysyvä tarve

Luonnontieteiden osaaminen 3 3 pysyvä tarve

Matemaattinen osaaminen  2,85 3 pysyvä tarve

Kestävän kehityksen osaaminen 3,38 3  +++

Materiaaliosaaminen 3 3 pysyvä tarve

Työelämätaidot 3,62 4  + 

Kriittinen ajattelu 3,23 3  + 

Ongelmanratkaisutaidot 3,46 3  +++

Ryhmätyötaidot 3,92 4  + 

Itsensä johtaminen 3,46 4  ++ 

Suomen tai ruotsin kielitaito 3,54 4 pysyvä tarve*

Muu kielitaito 2,85 3  ++ 

1=Ei lainkaan tärkeä, 2=Ei kovin tärkeä, 3= Osittain tärkeä, 4=Erittäin tärkeä, *ainoat laskevat arviot
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Kemianteollisuudessa koulutus- 
ja oppisopimuksia hyödyntää 
suurin osa yrityksistä

Vastanneista kemianteollisuuden yri-
tyksistä oppisopimusta oli hyödyntänyt 
60 % ammatilliseen perustutkinnon
sekä 65 % ammatti- tai erikoisammat-
titutkinnon suorittamiseen. Koulutus-
sopimusta puolestaan oli hyödyntänyt 
¾ vastanneista yrityksistä. Erityisesti 
oppisopimus nostettiin esiin hyvänä 
rekrytointikanavana, jonka avulla 
pääsee näkemään henkilön työnjäljen 
ennen muuta mahdollista palkkaus-
päätöstä. Kahden vuoden koulutus-
jakson sijaan toivottiin joustavuutta 
koulutus- tai oppisopimusjakson 
vuorotteluun.

Yritysten näkökulma oli, että työ 
opitaan edelleen työssä, vaikka pe-
rustaitojen on oltava kunnossa ennen 
työpaikalle saapumista. Yrityksen 
vastuulla koettiin olevan perehdyt-

tää toimintakulttuuriin, järjestelmiin ja 
prosessiin. Erityisesti toimintakulttuuri, 
tuotantotekniset alueet ja liiketoimin-
nallinen hahmottaminen ovat vasta 
käytännössä opittavia taitoja.

Huomioitava on, että kemianteolli-
suudessa toimenkuvat ja tehtävät ovat 
monipuolisia. Kaikkia toimintoja harvoin 
pystyy oppimaan yhden kesän tai har-
joittelujakson aikana. Lähes puolet (46 %) 
haastatelluista koki toimenkuvan oppi-
misen kestävän yli vuoden tai enemmän, 
kun reilu kolmannes koki sen kestävän 
(38 %) vain 0,5-1 vuotta. Usea vastaaja 
toisti, että parasta liiketaloudellista hyötyä 
yritykselle uusi työntekijä tuottaa vasta 
jopa kahden vuoden jälkeen. Tämä kertoo 
ammatillisten osaajien merkityksellisyy-
destä ja tärkeydestä toimialalle.

Oppisopimuksen 
kehittämistarpeet 

• Oppisopimuksen kustannusten madaltaminen
 • Hallinnollisen työn määrä koettiin liian korkeana
 • Yrityksen resurssit ovat rajalliset ja harjoittelija 
  sitoo myös muuta työvoimaa
• Yrityskohtaiset oppisopimusmallit vastaaman 
 paikalliseen tarpeeseen
 • Teoriaopetuksessa tehtävä yhteistyö
 • Yritysten välinen yhteistyö henkilön 
  koulutuksessa

• Vastuunjaon selkeyttäminen yrityksen ja 
 oppilaitoksen välillä avoimen vuoropuhelun 
 ja yhteisen suunnittelun kautta.
• Työpaikkaohjauksen parantaminen 
 mm. tarjoamalla työpaikkaohjaajille 
 sähköistä materiaalia.
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Kemianteollisuuden 
hiilineutraaliustavoite  
muuttaa osaamistarpeita  
myös työntekijätasolla

Kemianteollisuus tavoittelee ala-
na hiilineutraaliutta vuoteen 2045 
mennessä. Kokemus sen vaikutuksista 
työntekijätason osaamistarpeisiin 
jakaantui. Kyselytutkimukseen vastan-
neista viidennes ei osannut arvioida 
muutoksen tuomia osaamistarpeita 
tuotannon työntekijöille ja viidennes 
koki, ettei hiilineutraaliudella ole suurta 
vaikutusta työntekijätason osaamiselle. 
Tarve nähtiin enemmänkin hiilineut-
raaliusymmärryksen lisäämisenä. Ne 
ketkä puolestaan kokivat hiilineutraa-
liuden muuttavan osaamistarpeita, 
painottivat teknisten osaamisalueiden 

rinnalla kiertotalousosaamista sekä 
jatkuvan parantamisen toiminta-
kulttuuria. Nämä yritykset halusivat 
vastuullisuuden olevan tiukasti osa 
jokaisen työntekijän toimenkuvaa. He 
korostivat työntekijöiden roolia osana 
tuotannon päästöjen vähentämistä. 
Tämän nähtiin kyseisissä yrityksissä 
olevan myös vetovoimatekijä työn 
merkityksellisyyden lisääntyessä.

Alaluokat Pääluokka Yhdistävä luokka ja yleisyys

Arvio hiilineutraaliusmuutoksen vaikutuksesta yrityksen työntekijätasolle

Ilmiön ymmärrys Kokonaisvaltainen vaikutus Usea vastanneista ei maininnut 
Tavoitteen ymmärrys ja ymmärrys hiilineutraaliutta vain vastuullisuustiimin 
Oman työn merkitys  osaksi vaan jokaisen työhön kuuluvaksi. 
  Työntekijän oman roolin merkitys 
  tuotannossa korostui. 
 
Koulutustarve Ei vaikutusta Viidennes ei kokenut koskettavan 
Vaikutus muualla kuin tuotannossa Ei vielä arvioitu työntekijätason osaamistarpeita.  
  Usea korosti kuitenkin ymmärryksen 
  tärkeyttä ja koki tarvitsevansa 
  koulutusta aiheesta.

Osaamistarpeet

Materiaaliosaaminen Tekniset Tuotantolinjojen ja tuotantotekniikan 
Energiatehokkuus osaamisalueet investointien nähtiin muuttavan 
Automatisointi  toimenkuvia ja lisäävän teknisen 
Prosessiosaaminen  osaamisen tarvetta. Ammatilliset 
  osaajat ovat niitä, jotka näkevät 
  linjastojen tehokkuuden suoraan.

Kierrätys/lajittelu Kiertotalous Kiertotalouden edistäminen oli yksi 
Kestävä kehitys  useasti mainituista osaamistarpeista. 
Materiaalikierto  Raaka-aineiden merkitys 
  lopputuotteeseen.

Jatkuva parantaminen Toimintatavat Toimintakulttuurissa suurimmaksi 
Muutoskyvykkyys  muutosta auttavaksi tekijäksi koettiin 
Uuden omaksuminen  muutoskyvykkyys ja uuden 
Innovointi  omaksumisen taito. Yrityskulttuurin 
Asenne  osalta kaikkien mukana pitäminen 
Kriittinen ajattelu  muutoksessa koettiin tärkeäksi.



18 19

7
Odotukset ammatilliselle 
koulutukselle
Arvio vastavalmistuneen osaamisesta työelämän  
tarpeisiin nähden asteikolla 1-4, n=52 keskiarvo mediaani EOS (kpl)

Oman alanne tuotantotekniikat 1,94 2 5

Huolto- ja kunnossapito-osaaminen 2,4 2 7

Kiertotalous 2,09 2 19

Kestävän kehityksen taidot 2,14 2 17

Matemaattiset taidot 2,46 2 15

Luonnontieteiden osaaminen 2,5 3 18

Materiaalin hallinta 2,36 2 10

Automaatio-osaaminen 2,6 3 5

Digitalisaatio ja tekoäly 2,38 2 12

Turvallisuusosaaminen 2,54 2,5 6

Myynti- ja hankintaosaaminen 2,57 2,5 22

Työelämätaidot (esim. vuorovaikutustaidot) 2,63 3 3

Jatkuva parantaminen (LEAN) 2,15 2 13

1=Erittäin paljon puutteita, 2=Osin puutteellista, 3=Osin hyvällä tasolla, 4=Erittäin hyvällä tasolla

parhaat arviot heikoimmat arviot

Lisää vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille

• Paikallisten yritysten ja koulutuksen 
 järjestäjien avoin vuoropuhelu, 
 esimerkiksi alueellisten osaamisen 
 ennakointifoorumeiden kautta.
• Koulutustarjonnan on vastattava 
 työelämän tarpeisiin mm. 
 hiilineutraaliusmuutoksen ja 
 digitaitojen osalta.
• Mahdollisuus suorittaa pelkkä 
 tutkinnon osa työntekijöiden 
 kouluttamiseksi työelämässä.

• Opettajien työelämätuntemukseen 
 panostettava.
• Yhteistyö ei saa jäädä 
 henkilösidonnaiseksi.
• Katse ammatillisen perusosaamisen 
 laatuun: oppilaitoksen on taattava 
 riittävä perusosaaminen ennen 
 opiskelijan siirtymistä työelämään.
• Koulutus- ja oppisopimusjaksojen 
 rytmittäminen luontevasti 
 teoriaopetuksen kanssa.

Kemianteollisuuden  
työntekijöille tärkeitä 
tulevaisuuden  
työelämätaitoja 

• Itsensä johtaminen
• Ryhmätyötaidot
• Työelämän pelisääntöjen tuntemus
• Muutosjoustavuus
• Valmius kehittää osaamista työelämässä
• Kielitaito
• Turvallisuusosaaminen- ja asenne
• Luku- ja kirjoitustaito
• Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen
• Vastuullisuusajattelu ja kestävä kehitys
• Kiertotalous
• Ongelmanratkaisutaidot
• Kriittinen ajattelu
• Automatisaatio- ja digitaidot
• Osallistuminen toiminnan kehittämiseen
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