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HÄMEEN ELY-KESKUS

Hämeen ammattibarometri II/2018

Pula osaavasta työvoimasta ei ole helpottunut
Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa tehtiin elo-syyskuussa muiden alueiden tapaan arvio keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Arvio perustuu asiantuntijoiden näkemyksiin työvoiman kysynnästä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehityksestä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Tarkastelussa olleista noin 200 ammatista 44 on Hämeen tasolla ammatteja, joissa arvioidaan olevan pulaa
hakijoista seuraavan puolen vuoden aikana. Työvoimapula ei ole helpottanut, ja ns. pula-ammattien määrä
on samaa tasoa kuin edellisissä arvioissa. Lisäksi ammattien määrä, joissa on paljon pulaa hakijoista, on
kasvussa. Työvoimapulaa on edelleen havaittavissa eniten teollisuudessa, rakentamisessa ja sosiaali- terveys- ja opetusaloilla. Uusina ammatteina listalle nousivat mm. henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat ja
kotiapulaiset- ja siivoojat. Ammateissa on alueellista vaihtelua, eikä Hämeen tarkastelu kokonaisuutena
anna kuvaa seutukuntien tilanteesta. Ammattien määrää tarkasteltaessa ongelmia osaavan työvoiman löytämisessä on eniten Lahden seutukunnassa. Sosiaalityön erityisasiantuntijoista, hitsaajista ja kaasuleikkaajista, koneenasettajista ja koneistajista, ohutlevysepistä, konetekniikan erityisasiantuntijoista, sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista sekä toimisto- ja laitossiivoojista on pulaa koko Hämeen alueella. Ylitarjontaa hakijoista Hämeessä on arvion mukaan seuraavan puolen vuoden aikana 25 ammatissa. Eniten ylitarjontaa on yleissihteereistä. Suurin osa arvioiduista ammateista (128) kuuluu tasapainoammattien ryhmään.
Työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometri -järjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt
arviot noin 200:sta työelämän keskeisestä ammatista niin Hämeessä kuin muualla maassa seutukunnittain.
Nyt tehty arvio perustuu elo-syyskuun 2018 tilanteeseen. Arviot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta
www.ammattibarometri.fi.
KUVA 1. Arvioitujen pula- ja ylitarjonta-ammattien määrän kehitys Hämeessä vuosina 2012–2018
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KUVA 2. TE-toimiston arvioinnissa käyttämä luokittelu työmarkkinatilanteesta ja rekrytointitarpeesta.
Työmarkkinatilanteen arviointi

Rekrytointitarpeen arviointi

Monessa teollisuuden ammatissa pulaa osaavasta työvoimasta koko
Hämeen alueella
Elo-syyskuussa 2018 tehdyn arvion perusteella Hämeessä lähitulevaisuudessa odotettavissa olevat ongelmat työvoiman saatavuudessa painottuvat edelleen teollisuuteen, rakentamiseen sekä sosiaali-, terveys- ja opetusalalle,
mutta ongelmia työvoiman saatavuudessa on monissa ammateissa. Ammattien määrä, joissa on pulaa hakijoista,
on pysynyt samana kuin edellisissä (kevät 2018, syksy 2017) arvioissa. Trendinä ns. pula-ammattien määrä on
kuitenkin kasvanut pidemmän aikaa. Samanaikaisesti niiden ammattien määrä, joissa on paljon pulaa hakijoista,
on kasvanut sekä kevääseen että viime syksyyn verrattuna. Hämeen tasolla ammatteja, joissa on paljon pulaa
hakijoista, ovat sosiaalityön erityisasiantuntijat, ylilääkärit ja erikoislääkärit, rakennusinsinööri, yleislääkärit, rakennusalan työnjohtajat, betonirakentajat ja raudoittajat, hitsaajat ja kaasuleikkaajat, koneenasettajat ja koneistajat,
ohutlevysepät sekä kuulontutkijat ja puheterapeutit.
Tarkasteluun kuuluneista noin 200 ammatista 44:ssä arvioitiin nyt olevan Hämeen tasolla pulaa hakijoista. Kaikkiaan ammatteja, joissa havaittiin pulaa työvoimasta ainakin yhdessä Hämeen seutukunnista, oli 61. Ammattitaitoisen
työvoiman saatavuusongelmia on eniten Lahden seutukunnassa, ja Hämeen 44:stä pula-ammattien listalla olevasta
nimikkeestä kaikkiaan 18 on sellaisia, joissa pulaa esiintyy ainoastaan Lahden seutukunnassa. Pula hakijoista voi
olla määrällistä, jolloin hakijoita tehtäviin ei ole. Kyse voi kuitenkin olla myös laadullisista ongelmista, jolloin osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita (esim. osaamisvajeet, vähäinen työkokemus). Ongelma työvoiman saatavuudessa on silloin, kun työnantaja ei löydä tarvitsemaansa työvoimaa.
Arvioitaessa työmarkkinatilannetta seuraavan puolen vuoden aikana, rakentamisessa ja teollisuudessa työvoiman
saatavuusongelmia on Hämeen tasolla seuraavissa ammateissa: rakennusinsinööri, rakennusalan työnjohtajat, betonirakentajat ja raudoittajat, hitsaajat ja kaasuleikkaajat, koneenasettajat ja koneistajat, ohutlevysepät, konetekniikan erityisasiantuntijat, kirvesmiehet ja rakennuspuusepät, sähkö- ja automaatioinsinööri, konetekniikan asiantuntijat, teollisuuden työnjohtajat, talonrakentajat, muurarit, muut rakennustyöntekijät (esim. asbestinpurkajista pulaa),
lattianpäällystystyöntekijät, putkiasentajat, ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat, rakennussähköasentajat ja muut
sähköasentajat. Nämä ammatit ovat olleet listalla jo edellisissä arvioissa. Hitsaajista ja kaasuleikkaajista, koneenasettajista ja koneistajista, ohutlevysepistä sekä konetekniikan erityisasiantuntijoista on pulaa kaikissa seutukunnissa. Sen sijaan esimerkiksi pula konetekniikan asiantuntijoista, teollisuuden työnjohtajista, muurareista, lattianpäällystystyöntekijöistä, putkiasentajista, ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajista ja rakennussähköasentajista
keskittyy Lahden seutukuntaan. Lisäksi puu- ja sahatavaran prosessityöntekijöistä ja konepaja- ja metallituotteiden
kokoonpanijoista on pulaa Riihimäen seutukunnassa.
Sosiaali- terveysalalla ja opetusalalla on pulaa ammattityövoimasta kuten sosiaalityön erityisasiantuntijoista, ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä, yleislääkäreistä, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista, hammaslääkäreistä, sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista, erityisopettajista, lähihoitajista ja lastentarhanopettajista. Sosiaalityön erityisasiantuntijoista ja sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista on pulaa kaikissa Hämeen seutukunnissa. Sen sijaan pula kuulontutkijoista ja puheterapeuteista ja lastentarhanopettajista näkyy Lahden seutukunnassa ja pula erityisopettajista
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ja lähihoitajista keskittyy Lahden ja Riihimäen seutukuntiin. Lisäksi esimerkiksi psykologeista ja sosiaalialan ohjaajista ja neuvojista on pulaa Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnissa, suuhygienisteistä ja kodinhoitajista (kotipalvelutoiminta) Forssan ja Riihimäen seutukunnissa sekä ylihoitajista ja osastonhoitajista ja fysioterapeuteista Riihimäen seutukunnassa. Lähes kaikissa mainituissa ammateissa on ollut ongelmia työvoiman saatavuudessa jo pidemmän aikaa. Erityisopettajat ja lastentarhanopettajat ovat nousseet listalle uudelleen.
Muita ammatteja, joissa on pulaa työvoimasta Hämeen alueella tai ainakin yhdessä seutukunnassa, ovat esimerkiksi toimisto- ja laitossiivoojat, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat, kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, kotiapulaiset- ja siivoojat, sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat, moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat, maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat (taksinkuljettajat), kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät, tarjoilijat, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät, maansiirtokoneiden ym. kuljettajat, avustavat keittiötyöntekijät, sovellusohjelmoijat, palkanlaskijat ja
verhoilijat. Näistä ammateista ongelmat työvoiman saatavuudessa koskien esim. tarjoilijoita ja avustavia keittiötyöntekijöitä keskittyvät Lahden seutukuntaan. Mm. pula sovellusohjelmoijista ja palkanlaskijoista keskittyy Hämeenlinnan seutukuntaan ja pula kiinteistöhuollon työntekijöistä Riihimäen seutukuntaan.
Seutukunnittain ammatteja, joissa on ongelmia työvoiman saatavuudessa, oli Lahden seutukunnassa 44, Forssan
seutukunnassa 14, Hämeenlinnan seutukunnassa 27 ja Riihimäen seutukunnassa 28. Määrä kasvoi kevään arviosta varsinkin Riihimäen seutukunnassa. Lahden, Forssan ja Hämeenlinnan seutukunnissa määrä oli lähes sama
kuin edellisessä arviossa. Kokonaisuutena ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa eivät ole helpottaneet eivätkä ole arvion mukaan helpottumassa. Ammateissa on alueellista vaihtelua, eikä Hämeen tarkastelu kokonaisuutena anna kuvaa seutukuntien tilanteesta. Esimerkiksi verhoilijoista on pulaa Lahden seutukunnassa, mutta samanaikaisesti liikaa hakijoita Hämeenlinnan seutukunnassa.
Koko maan tasolla työvoiman saatavuusongelmia oli kaikkiaan 48 ammattinimikkeessä, Hämeen tapaan. mm. sosiaali- terveys- ja opetusalan ammateissa sekä teollisuudesta ja rakentamisesta.
Arvioitaessa työmarkkinoiden kehitystä seuraavan puolen vuoden aikana kysynnän arvioidaan Hämeen tasolla kasvavan seitsemässä ammatissa. Samoissa ammateissa on työvoiman saatavuusongelmia, joten ongelmat eivät ole
helpottamassa. Työvoiman kysynnän arvioidaan kasvavan seuraavissa ammateissa: hitsaajat ja kaasuleikkaajat,
rakennusinsinööri, konetekniikan erityisasiantuntijat, sähkö- ja automaatioinsinööri, betonirakentajat ja raudoittajat,
maansiirtokoneiden ym. kuljettajat ja rakennusalan työnjohtajat.
Tarkempia tietoja ammateista ja alueellisista eroista osoitteesta www.ammattibarometri.fi. Myös liitteistä 1-10 löytyy
lisätietoa Hämeen ELY-keskuksen aluetta, Hämeen seutukuntia ja koko maata koskien.
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KUVA 3. Arvio (syyskuu 2018) työmarkkinatilanteesta ja rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana,
Hämeen ELY-keskuksen alue.
Ammatit, joissa tulee olemaan pulaa hakijoista

Ammatit, joissa kysyntä tulee kasvamaan

KUVA 4. Arvio (syyskuu 2018) työmarkkinatilanteesta ja rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana,
koko maa.
Ammatit, joissa tulee olemaan pulaa hakijoista

Ammatit, joissa kysyntä tulee kasvamaan
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TAULUKKO 1. TOP 15 ammatit, joissa arvioitiin olevan eniten pulaa hakijoista seuraavan puolen vuoden aikana
Hämeen ELY-keskuksen alueella (syyskuu 2018, maaliskuu 2018, syyskuu 2017).
Maaliskuu 2018

Syyskuu 2017

1 Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Syyskuu 2018

Yleislääkärit

Hitsaajat- ja kaasuleikkaajat

2 Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Rakennusinsinööri

3 Rakennusinsinööri

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Yleislääkärit

4 Yleislääkärit

Rakennusinsinööri

Ylilääkärit ja erikoislääkärit

5 Rakennusalan työnjohtajat

Koneenasettajat ja koneistajat

Koneenasettajat ja koneistajat

6 Betonirakentajat ja raudoittajat

Kuulontutkijat ja puheterapeutit

Hammaslääkärit

7 Hitsaajat- ja kaasuleikkaajat

Hitsaajat- ja kaasuleikkaajat

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

8 Koneenasettajat ja koneistajat

Hammaslääkärit

Kirjanpidon- ja laskentatoimen asiantuntijat

9 Ohutlevysepät

Talonrakentajat

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

10 Kuulontutkijat ja puheterapeutit

Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat

Rakennusalan työnjohtajat

11 Hammaslääkärit

Konetekniikan erityisasiantuntijat

Suuhygienistit

12 Konetekniikan erityisasiantuntijat

Teollisuuden työnjohtajat

Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat

13 Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Rakennusalan työnjohtajat

Erityisopettajat

14 Toimisto- ja laitossiivoojat ym.

Muut sähköasentajat

Palkanlaskijat

15 Kirjanpidon- ja laskentatoimen asiantuntijat

Sähkö- ja automaatioinsinööri

Putkiasentajat

Työvoiman ylitarjonta edellisten arvioiden tasolla
Seuraavan puolen vuoden aikana työvoiman ylitarjontaa on Hämeessä eniten esim. yleissihteereiden, johdon sihteereiden ja osastosihteereiden, käytön tukihenkilöiden, graafisten ja multimediasuunnittelijoiden, ammatillisen koulutuksen opettajien, pankki- ym. toimihenkilöiden, matkatoimistovirkailijoiden, elektroniikka- ja automaatioasentajien
ja korjaajien, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden, kampaajien ja partureiden, kosmetologien sekä
lastenhoitotyöntekijöiden ammateissa. Monissa näissä ammateissa työvoiman ylitarjontaa on ollut jo pidemmän
aikaa. Hämeen tasolla ammatteja, joissa arvioidaan olevan liikaa hakijoita, on 25 eli hieman enemmän kuin edellisellä arviointikierroksilla.
Seutukunnittain ammatteja, joissa arvioitiin olevan työvoiman ylitarjontaa, on Lahdessa 21, Forssassa 7, Hämeenlinnassa 22 ja Riihimäellä 12. Yleissihteereistä ja johdon sihteereistä ja osastosihteereistä on ylitarjontaa kaikissa
Hämeen seutukunnissa.
Ammatteja, joissa kysynnän arvioidaan Hämeessä vähenevän seuraavan puolen vuoden aikana, ovat yleissihteerit,
johdon sihteerit ja osastosihteerit, pankki- ym. toimihenkilöt, käytön tukihenkilöt, ammatillisen koulutuksen opettajat,
toimittajat, toimistosihteerit (terveydenhuolto), kirjastotyöntekijät sekä puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät.
Tarkempia tietoja ammateista ja alueellisista eroista osoitteesta www.ammattibarometri.fi. Myös liitteistä 1-10 löytyy
lisätietoa Hämeen ELY-keskuksen aluetta, Hämeen seutukuntia ja koko maata koskien.
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KUVA 5. Arvio (syyskuu 2018) työmarkkinatilanteesta ja rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana,
Hämeen ELY-keskuksen alue.
Ammatit, joissa tulee olemaan ylitarjontaa hakijoista

Ammatit, joissa kysyntä tulee vähenemään

KUVA 6. Arvio (syyskuu 2018) työmarkkinatilanteesta ja rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana,
koko maa.
Ammatit, joissa tulee olemaan ylitarjontaa hakijoista

Ammatit, joissa kysyntä tulee vähenemään
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TAULUKKO 2. TOP 15 ammatit, joissa arvioitiin olevan eniten ylitarjontaa hakijoista seuravan puolen vuoden aikana Hämeen ELY-keskuksen alueella (syyskuu 2018, maaliskuu 2018, syyskuu 2017).
Maaliskuu 2018

Syyskuu 2017

1 Yleissihteerit

Syyskuu 2018

Yleissihteerit

Yleissihteerit

2 Johdon sihteerit ja osastosihteerit

Ammatillisen koulutuksen opettajat

Lastenhoitotyöntekijät

3 Käytön tukihenkilöt

Käytön tukihenkilöt

Johdon sihteerit ja osastosihteerit

4 Graafiset ja multimediasuunnittelijat

Pankki- ym. toimihenkilöt

Käytön tukihenkilöt

5 Ammatillisen koulutuksen opettajat

Matkatoimistovirkailijat

Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat

6 Pankki- ym. toimihenkilöt

Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat

Tuote- ja vaatesuunnittelijat

7 Matkatoimistovirkailijat

Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit

Ammatillisen koulutuksen opettajat

8 Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat

Graafiset ja multimediasuunnittelijat

Myyjät

9 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat

Johdon sihteerit ja osastosihteerit

Graafiset ja multimediasuunnittelijat

10 Kampaajat ja parturit

Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat

Postinkantajat ja -lajittelijat

11 Kosmetologit ym.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Rakennusmaalarit ym.

12 Lastenhoitotyöntekijät

Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.

Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat

13 Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit

Toimittajat

Tieto- ja viestintäteknologian asentajat, korjaajat

14 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Laborantit ym.

Laborantit ym.

15 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat

Toimistosihteerit (terveydenhuolto)

Ammattibarometri laaditaan työmarkkinoiden asiantuntijoiden toimesta
kaksi kertaa vuodessa
Ammattibarometri laaditaan kokeneiden työmarkkinoiden asiantuntijoiden toimesta, jotka arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon
kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin Hämeen TE-toimiston alueella. Vastaavat arviot tehdään myös muissa Suomen TE-toimistoissa. Hämeessä arviointi tehdään Hämeen TE-toimiston toimialueen seutukuntia koskien. TE-toimiston asiantuntijat perustavat arvionsa esim. asiakasrajapinnassa, työnantajakäynneillä ja työnantajahaastatteluissa saamaansa tietoon työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeista ja näkymistä. Lisäksi hyödynnetään erilaisten barometrien ja selvitysten tuottamaa informaatiota.
Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Ammattibarometrista saatavaa tietoa hyödynnetään mm. työnvälityksessä, ammatinvalinnanohjauksessa, tietopalvelussa, ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja työmarkkinaennusteiden laadinnassa. Barometristä on apua myös, kun työnantajat suunnittelevat sijoituspaikkaansa ja etsivät
tietoa vapaasta työvoimasta. Tiedot ovat myös työnhakijoiden hyödynnettävissä.
Ammattibarometri tehdään kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Tuoreimman ammattibarometrin
tiedot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ammattibarometri.fi. Lisätietoa ammateittain, Hämeen seutukunnittain sekä koko maata koskien löytyy liitteenä sekä Hämeen ELY-keskuksen Internetsivuilta www.ely-keskus.fi/hame kohdasta Alueen tila ja näkymät -> Työmarkkinat -> Ammattibarometrit. Täältä löytyvät myös aiemmin
julkaistut ammattibarometrit.
TE-palvelujen käytössä olevat ammattinimikkeet ja -kuvaukset ovat luettavissa tästä. Käytössä oleva luokitus perustuu kansainväliseen ISCO-ammattiluokitukseen (International Standard Classification of Occupations).
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Liite 1

Lahden seutukunnan (Asikkala, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Hartola, Heinola,
Sysmä) ammattibarometri II/2018

Liite 2

Forssan seutukunnan (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) ammattibarometri II/2018

Liite 3

Hämeenlinnan seutukunnan (Hattula, Hämeenlinna, Janakkala) ammattibarometri II/2018

Liite 4

Riihimäen seutukunnan (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki) ammattibarometri II/2018

Liite 5

Hämeen ELY-keskuksen alueen ammattibarometri II/2018

Liite 6

Koko maan ammattibarometri II/2018

Liite 7

TOP 15 ammatit, joissa arvioitiin olevan eniten pulaa hakijoista, Hämeen seutukunnat

Liite 8

TOP 15 ammatit, joissa arvioitiin olevan eniten ylitarjontaa hakijoista, Hämeen seutukunnat

Liite 9

TOP 15 ammatit, joissa kysyntä tulee kasvamaan, Hämeen seutukunnat

Liite 10

TOP 15 ammatit, joissa kysyntä tulee vähenemään, Hämeen seutukunnat

Lisätietoja

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto:
Mari Pöysti puh. 0295 041 717 (Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnat)
Hämeen ELY-keskus:
Sanna Paakkunainen puh. 0295 025 159, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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LIITE 1: Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Hartola, Heinola, Sysmä)
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LIITE 2: Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä)
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LIITE 3: Hämeenlinnan seutukunta (Hattula, Hämeenlinna, Janakkala)

11

LIITE 4: Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)
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LIITE 5: Hämeen ELY (Lahden, Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnat)

13

LIITE 6: Koko maa
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LIITE 7: TOP 15 ammatit, joissa arvioitiin olevan eniten pulaa hakijoista seuraavan puolen vuoden aikana, Hämeen seutukunnat (syyskuu 2018)
Forssa

Hämeenlinna

Riihimäki

1 Rakennusinsinööri

Lahti

Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

2 Yleislääkärit

Koneenasettajat ja koneistajat

Hammaslääkärit

Ohutlevysepät

3 Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Konetekniikan erityisasiantuntijat

Sovellusohjelmoijat

Koneenasettajat ja koneistajat

4 Kuulontutkijat ja puheterapeutit

Sähkö- ja automaatioinsinööri

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Rakennusinsinööri

5 Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

Konetekniikan erityisasiantuntijat

6 Rakennusalan työnjohtajat

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Ohutlevysepät

Elektroniikan erityisasiantuntijat

7 Betonirakentajat ja raudoittajat

Suuhygienistit

Koneenasettajat ja koneistajat

Yleislääkärit

8 Talousjohtajat

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

Rakennusinsinööri

Ylilääkärit ja erikoislääkärit

9 Konetekniikan erityisasiantuntijat

Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)

Konetekniikan erityisasiantuntijat

Ylihoitajat ja osastonhoitajat

10 Sähkö- ja automaatioinsinööri

Vartijat

Sähkö- ja automaatioinsinööri

Hammaslääkärit

11 Hammaslääkärit

Ohutlevysepät

Yleislääkärit

Erityisopettajat

12 Lastentarhanopettajat

Leipurit ja kondiittorit

Psykologit

Psykologit

13 Erityisopettajat

Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat

Rakennusalan työnjohtajat

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

14 Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät

Toimisto- ja laitossiivoojat

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

15 Konetekniikan asiantuntijat

Muut luokittelemattomat terveydenhuol. asiant. Suuhygienistit

LIITE 8: TOP 15 ammatit, joissa kysyntä tulee kasvamaan seuraavan puolen vuoden aikana, Hämeen seutukunnat (syyskuu 2018)
Lahti

Forssa

Hämeenlinna

1 Rakennusinsinööri

Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat Sosiaalityön erityisasiantuntijat

2 Konetekniikan erityisasiantuntijat

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

3 Sähkö- ja automaatioinsinööri

Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)

4 Rakennusalan työnjohtajat

Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

5 Betonirakentajat ja raudoittajat

Koneenasettajat ja koneistajat

Riihimäki

6 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
7 Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
8
9
10
11
12
13
14
15

LIITE 9: TOP 15 ammatit, joissa arvioitiin olevan eniten ylitarjontaa hakijoista seuraavan puolen vuoden aikana,
Hämeen seutukunnat (syyskuu 2018)
Forssa

Hämeenlinna

Riihimäki

1 Yleissihteerit

Lahti

Yleissihteerit

Kuvataitelijat

Yleissihteerit

2 Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit

Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Muusikot, laulajat ja säveltäjät

Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat

3 Graafiset ja multimediasuunnittelijat

Ympäristön- ja luonnonsuojelun eristyisasiant.

Ohjaajat ja tuottajat

Sovellusarkkitehdit

4 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat

Yleissihteerit

Sovellussuunnittelijat

5 Ammatillisen koulutuksen opettajat

Johdon sihteerit ja osastosihteerit

Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät

Johdon sihteerit ja osastosihteerit

6 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat

Taloushallinnon toimistotyöntekijät

Verhoilijat

Sisustussuunnittelijat ym.

7 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.

Koulunkäyntiavustajat

Tuote- ja vaatesuunnittelijat

Käytön tukihenkilöt

8 Toimittajat

Graafiset ja multimediasuunnittelijat

Kampaajat ja parturit

9 Laborantit ym.

Ammatillisen koulutuksen opettajat

Kosmetologit ym.

10 Johdon sihteerit ja osastosihteerit

Tekniset piirtäjät

Lastenhoitotyöntekijät

11 Toimistosihteerit (terveydenhuolto)

Muut liike-elämän asiantuntijat

Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät

12 Käytön tukihenkilöt

Johdon sihteerit ja osastosihteerit

Tieto- ja viestintäteknologian asentajat, korjaajat

13 Pankki- ym. toimihenkilöt

Valokuvaajat

14 Matkatoimistovirkailijat

Käytön operaatorit

15 Kirjastotyöntekijät

Käytön tukihenkilöt

LIITE 10: TOP 15 ammatit, joissa kysyntä tulee vähenemään seuraavan puolen vuoden aikana, Hämeen seutukunnat (syyskuu 2018)
Forssa

Hämeenlinna

Riihimäki

1 Ammatillisen koulutuksen opettajat

Lahti

Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantunt.

Yleissihteerit

Rakentamisen asiantuntijat

2 Toimittajat

Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. Tuote- ja vaatesuunnittelijat

Johdon sihteerit ja osastosihteerit

3 Johdon sihteerit ja osastosihteerit

Ammatillisen koulutuksen opettajat

Graafiset ja multimediasuunnittelijat

Käytön tukihenkilöt

4 Toimistosihteerit (terveydenhuolto)

Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat

Ammatillisen koulutuksen opettajat

Yleissihteerit

5 Käytön tukihenkilöt

Arkistohoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Tekniset piirtäjät

6 Yleissihteerit

Kemian prosessitekniikan asiantuntijat

7 Pankki -ym. toimihenkilöt

Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. Johdon sihteerit ja osastosihteerit

8 Kirjastotyöntekijät

Rakennusalan työnjohtajat

Valokuvaajat

9 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät

Laborantit ym.

Käytön operaattorit

10

Johdon sihteerit ja osastosihteerit

Käytön tukihenkilöt

11

Yleissihteerit

Pankki -ym. toimihenkilöt

12

Pankki -ym. toimihenkilöt

Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat

13

Painopinnan valmistajat

Tieto- ja viestintäteknologian asentajat, korjaajat

14

Painajat

Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät

15

Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät

Muut liike-elämän asiantuntijat

15

Verhoilijat

Pankki -ym. toimihenkilöt
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