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Osaajapula pahentunut edelleen Hämeessä
Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa arvioitiin elo-syyskuussa eri ammattien lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä. Arvio perustuu asiantuntijoiden näkemyksiin työvoiman kysynnästä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehityksestä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Tarkastelluista lähes 200 ammatista peräti
81:ssä arviotiin olevan pulaa osaavasta työvoimasta seuraavan puolen vuoden aikana. Työvoimapulasta
kärsivien ammattien määrä kasvoi huomattavasti edellisiin arviointeihin verrattuna ja on tällä hetkellä ennätyskorkealla. Vuosi sitten arvio tehtiin tilanteessa, jossa näkymät olivat koronatilanteen vuoksi edelleen
hyvin epävarmat. Nyt talous on kasvussa koronataantuman jälkeen ja uusia avoimia työpaikkoja on ollut
tarjolla ennätysmäärä. Samanaikaisesti jo ennen koronakriisiä näkynyt pula osaavasta työvoimasta monilla
aloilla on entisestään kärjistynyt, mikä näkyy myös nyt tehdyssä ammattibarometrissa.
Kuten ennen koronakriisiä, ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa jatkuvat edelleen monissa sosiaali-, terveys- ja opetusalojen, teollisuuden ja rakentamisen ammateissa. Sovellusohjelmoijat ja sovellussuunnittelijat ovat olleet pula-ammattien kärkipäätä jo useassa arviossa. Koronataantumasta palautuminen
näkyy niin, että uusina ammatteina listalle nousivat mm. keittiöpäälliköt, tarjoilijat, avustavat keittiötyöntekijät ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijät. Suurinta pulaa osaavasta työvoimasta Hämeessä on sähkö- ja
automaatioinsinööreistä, yleislääkäreistä, ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä, ylihoitajista ja osastonhoitajista ja sovellusohjelmoijista. Yhä useammassa ammatissa on pulaa osaavasta työvoimasta koko Hämeen
alueella. Myös ammattien määrä, joissa arvioidaan olevan paljon pulaa hakijoista, on kasvussa. Ylitarjontaa
hakijoista Hämeessä on arvion mukaan seuraavan puolen vuoden aikana 14 ammatissa. Määrä väheni selvästi edellisiin arvioihin verrattuna, kun esim. majoitus- ja ravintolapuolen tehtäviä siirtyi pula-ammattien
listalle. Eniten ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleissihteereistä. Suurin osa arvioiduista ammateista
(102) kuuluu edelleen 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.
Arviot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ammattibarometri.fi

Osaajapula pahentunut erityisesti Päijät-Hämeessä
Koko Hämeen tasolla työvoimapula-ammateiksi määriteltiin nyt 81 ammattia. Keväällä tehdyssä arviossa ammatteja oli 47 ja vuosi sitten syksyllä 41. Lähes kaikissa nyt työvoimapula-ammattien top15 -listalla olevissa ammateissa
pula osaavasta työvoimasta on jatkunut jo pidempään. Uusina ammatteina listalle nousivat rajoitusten purkautuessa
esimerkiksi keittiöpäälliköt, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät ja tarjoilijat. Uutena listalla ovat myös teollisuuden
työnjohtajat.
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KUVA 1. Pula- ja ylitarjonta-ammattien määrän kehitys Hämeessä vuosina 2012–2021

Alueen työvoimapula-ammateista (81) kaikkiaan 13 arvioitiin sellaisiksi, että niissä on paljon pulaa hakijoista. Näiden ammattien määrä on kasvussa. Edellisessä arviossa ammatteja oli kuusi kuten myös vuosi sitten syksyllä.
Vaikein tilanne on seuraavissa ammateissa:
•

sähkö- ja automaatioinsinöörit

•

yleislääkärit

•

ylilääkärit ja erikoislääkärit

•

ylihoitajat ja osastonhoitajat

•

sovellusohjelmoijat

•

sosiaalityön erityisasiantuntijat

•

rakennusalan työnjohtajat

•

sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

•

lähihoitajat

•

toimisto- ja laitossiivoojat

•

elektroniikan erityisasiantuntijat

•

teollisuuden työnjohtajat

•

keittiöpäälliköt

Maakunnittain Päijät-Hämeessä työvoimapula-ammateiksi määriteltiin nyt 89 ammattia. Kevään arviossa ammatteja oli 48 ja vuosi sitten syksyllä 41. Kanta-Hämeessä työvoimapula-ammateiksi määriteltiin 49 ammattia. Kevään
arviossa ammatteja oli 50 ja vuosi sitten vastaavaan aikaan 46. Molemmissa maakunnissa työvoimapula-ammatteja
on enemmän kuin ennen koronakriisiä.
Päijät-Hämeessä suurinta pulaa osaavasta työvoimasta on sähkö- ja automaatioinsinööreistä, elektroniikan erityisasiantuntijoista, yleislääkäreistä, ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä, ylihoitajista ja osastonhoitajista, sovellusohjelmoijista, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, teollisuuden työnjohtajista, rakennusalan työnjohtajista, sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista, keittiöpäälliköistä, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, tarjoilijoista, kahvila- ja baarimyyjistä, lähihoitajista sekä toimisto- ja laitossiivoojista. Kaikissa näissä nimikkeissä on paljon pulaa hakijoista.
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Kanta-Hämeessä eniten pulaa osaavasta työvoimasta on psykologeista, rakennusinsinööreistä, konetekniikan erityisasiantuntijoista, sähkö- ja automaatioinsinööreistä, yleislääkäreistä, ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä, ylihoitajista ja osastonhoitajista, hammaslääkäreistä, lastentarhanopettajista, erityisopettajista, sovellussuunnittelijoista,
web- ja multimediakehittäjistä, sovellusohjelmoijista, muista ohjelmisto- ja sovelluskehittäjistä, sosiaalialan erityisasiantuntijoista sekä rakennusalan työnjohtajista. Kaikissa nimikkeissä on pulaa kaikissa Kanta-Hämeen seutukunnissa.
TAULUKKO 1. TOP 15 ammatit, joissa arvioitiin olevan eniten pulaa hakijoista seuraavan puolen vuoden aikana
Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja koko maassa (syyskuu 2021).
Kanta-Häme

Päijät-Häme

Koko maa

1 Psykologit

Sähkö- ja automaatio-insinööri

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

2 Rakennusinsinööri

Elektroniikan erityisasiantuntijat

Lähihoitajat

3 Konetekniikan erityisasiantuntijat

Yleislääkärit

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

4 Sähkö- ja automaatioinsinööri

Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Yleislääkärit

5 Yleislääkärit

Ylihoitajat ja osastonhoitajat

Ylilääkärit ja erikoislääkärit

6 Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Sovellusohjelmoijat

Lastentarhanopettajat

7 Ylihoitajat ja osastonhoitajat

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Kuulontutkijat ja puheterapeutit

8 Hammaslääkärit

Teollisuuden työnjohtajat

Hammaslääkärit

9 Lastentarhanopettajat

Rakennusalan työnjohtajat

Psykologit

10 Erityisopettajat

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Erityisopettajat

11 Sovellussuunnittelijat

Keittiöpäälliköt

Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)

12 Web- ja multimediakehittäjät

Ravintola- ja suuurtaloustyöntekijät

Toimisto- ja laitossiivoojat

13 Sovellusohjelmoijat

Tarjoilijat

Ylihoitajat ja osastonhoitajat

14 Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät

Kahvila- ja baarimyyjät

Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

15 Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Lähihoitajat

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät

Ammattien määrä, joissa on pulaa osaavasta työvoimasta koko Hämeessä, on edelleen kasvanut aikaisempiin
arvioihin verrattuna. Nyt näitä ammatteja oli 25. Keväällä tehdyssä arviossa koko Hämeen kattavia pula-ammatteja
oli 19 ja vuosi sitten syksyllä kymmenen. Uusina nimikkeinä kevään arvioon verrattuna listalle ovat nousseet esimerkiksi sovellusohjelmoijat, sovellussuunnittelijat, kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta), kotiapulaiset ja siivoojat sekä
sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat. Pulaa osaavasta työvoimasta koko Hämeen alueella oli seuraavissa ammateissa:
•

sähkö- ja automaatioinsinöörit

•

yleislääkärit

•

ylilääkärit ja erikoislääkärit

•

ylihoitajat ja osastonhoitajat

•

sovellusohjelmoijat

•

sosiaalityön erityisasiantuntijat

•

rakennusalan työnjohtajat

•

sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

•

lähihoitajat

•

toimisto- ja laitossiivoojat

•

psykologit

•

rakennusinsinöörit

•

konetekniikan erityisasiantuntijat

•

hammaslääkärit

•

lastentarhanopettajat

•

erityisopettajat

•

sovellussuunnittelijat

•

röntgenhoitajat

•

kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
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•

hitsaajat ja kaasuleikkaajat

•

koneenasettajat ja koneistajat

•

moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat

•

kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat

•

kotiapulaiset ja siivoojat

•

sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat

Seutukunnittain ammatteja, joissa oli ongelmia työvoiman saatavuudessa, oli Lahden seutukunnassa 89, Forssan
seutukunnassa 57, Hämeenlinnan seutukunnassa 46 ja Riihimäen seutukunnassa 45. Hämeenlinnan ja Riihimäen
seutukunnissa määrä oli sama kuin keväällä. Lahden ja Forssan seutukunnissa määrä kasvoi. Lahden seutukunnan
pula-ammattien kärkipäästä löytyvät sähkö- ja automaatioinsinöörit, elektroniikan erityisasiantuntijat, yleislääkärit,
ylilääkärit ja erikoislääkärit, ylihoitajat ja osastonhoitajat sekä sovellusohjelmoijat. Forssan seutukunnassa suurin
pula on psykologeista, rakennusinsinööreistä, konetekniikan erityisasiantuntijoista, sähkö- ja automaatioinsinööreistä, yleislääkäreistä sekä ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä. Hämeenlinnan seutukunnassa pula-ammattien listan kärkipäästä löytyvät toimitusjohtajat ja pääjohtajat, rakennusinsinöörit, konetekniikan erityisasiantuntijat, sähköja automaatioinsinöörit, yleislääkärit sekä ylilääkärit ja erikoislääkärit ja Riihimäen seutukunnassa rakennusinsinöörit, konetekniikan erityisasiantuntijat, sähkö- ja automaatioinsinöörit, yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit sekä
ylihoitajat ja osastonhoitajat.
Työvoiman saatavuudessa eri ammateissa on selvää alueellista vaihtelua, eikä Hämeen tarkastelu kokonaisuutena
eikä myöskään maakunnittain, anna kuvaa eri seutukuntien tilanteesta. Kun koko Hämeen tasolla työvoimapulaammateiksi määriteltiin 81 ammattia, kaikkiaan ammatteja, joissa on pulaa osaavasta työvoimasta ainakin yhdessä
Hämeen seutukunnista, oli 116. Koko Hämeen tasolla tarkasteltaessa listalta puuttuu myös ammatteja, joissa esiintyy ongelmia työvoiman saatavuudessa yhdessä tai useammassakin Hämeen seutukunnassa. Esimerkiksi web- ja
multimediakehittäjistä, muista ohjelmisto- ja sovelluskehittäjistä, suuhygienisteistä, sosiaalialan ohjaajista ja neuvojista, siivoustyön esimiehistä, maatalous-, teollisuuskoneasentajista ja -korjaajista ja elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä on pulaa kaikissa Kanta-Hämeen seutukunnissa. Ammattibarometriä on hyvä tarkastella seutukunnittain www.ammattibarometri.fi.
Työvoiman saatavuusongelmien taustalla on usein työnhakijan riittämätön koulutus, vähäinen työkokemus tai erityisosaamisen puute. Hämeen kauppakamarin syyskuun osaajakyselyn mukaan keskeisimmät rekrytointihaasteet
johtuvat yritysten mukaan siitä, että avoimiin tehtäviin ei vain yksinkertaisesti ole hakijoita. Hämeessä vastanneet
yritykset pitävät rekrytointihaasteina myös kiristynyttä kilpailua työntekijöistä ja hakijoiden vähäistä työkokemusta
tai soveltumatonta koulutusta. Lisäksi toisin kuin muualla Suomessa alueella korostuu keskimääräistä enemmän
haasteiksi etäisyydet työpaikalle tai työvoiman heikko liikkuvuus.
Koko maan tasolla työvoimapulasta kärsii 49 ammattia. Kuten Hämeessä määrä kasvoi sekä keväällä että vuosi
sitten syksyllä tehtyyn arvioon verrattuna.
Rekrytointitarpeiden arvioidaan kasvavan Hämeen tasolla 60 ammatissa; eniten sähkö- ja automaatioinsinööreillä,
elektroniikan erityisasiantuntijoilla, yleislääkäreillä, ylilääkäreillä ja erikoislääkäreillä, ylihoitajilla ja osastonhoitajilla,
sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla. Kysyntä kasvaa myös mm. ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, tarjoilijoista, sähkö- ja elektroniikan kokoonpanijoista, julkishallinnon ylimmistä virkamiehistä, toimitusjohtajista ja pääjohtajista, talousjohtajista, muista hallintojohtajista ja kaupallisista johtajista sekä rakennusinsinööreistä.
Kokonaisuutena rekrytointitarpeiden arvioidaan kasvavan laajasti eri aloilla; niin terveydenhuollossa (esim. kuulontutkijat ja puheterapeutit, psykologit), sosiaalialalla (esim. sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät), opetusalan tehtävissä
(esim. lastentarhanopettajat, erityisopettajat), rakentamisessa (esim. rakennusalan avustavat työntekijät, rakennusalan työnjohtajat), teollisuudessa (esim. konetekniikan erityisasiantuntijat, konetekniikan asiantuntijat, teollisuuden
työnjohtajat, puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät), palvelualoilla (myyjät, keittiöpäälliköt, pikaruokatyöntekijät,
avustavat keittiötyöntekijät, kahvila- ja baarimyyjät) ja tietotyössä (esim. sovellussuunnittelijat, sovellusohjelmoijat).
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Monissa näistä ammateissa on myös työvoiman saatavuusongelmia, joten ongelmat eivät ole helpottamassa. Ammattien määrä, joissa kysyntä lähitulevaisuudessa kasvaa, kasvoi selvästi edellisestä arviosta. Kevään arvioissa
ammatteja oli 20 ja vuosi sitten syksyllä 11.
Tarkempia tietoja ammateista ja alueellisista eroista löytyy osoitteesta www.ammattibarometri.fi. Myös liitteistä 1–
10 löytyy lisätietoa Hämeen ELY-keskuksen aluetta, Hämeen seutukuntia ja koko maata koskien.
KUVA 2. Arvio (syyskuu 2021) työmarkkinatilanteesta ja rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana,
Hämeen ELY-keskusalue ja koko maa.
Työmarkkinatilanteen arviointi

Rekrytointitarpeen arviointi

Ammatit, joissa tulee olemaan pulaa hakijoista

Ammatit, joissa kysyntä tulee kasvamaan
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Pulaa osaajista laajalti eri aloilla
Terveydenhuollon ja sosiaalityön ammatteja on koko Hämeen pula-ammattien listalla 12: yleislääkärit, ylilääkärit ja
erikoislääkärit, ylihoitajat ja osastonhoitajat, sosiaalityön erityisasiantuntijat, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, lähihoitajat, psykologit, hammaslääkärit, röntgenhoitajat, kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta), kuulontutkijat ja puheterapeutit ja farmaseutit. Ylihoitajia ja osastonhoitajia lukuun ottamatta ammatit ovat olleet pula-ammattien listalla
myös aikaisemmissa arvioissa; osa hyvinkin pitkään. Lähes kaikissa ammateissa pulaa osaajista esiintyy koko Hämeen alueella. Opetusalan ammateista erityisopettajat ja lastentarhanopettajat jatkavat pula-ammattien listalla. Lisäksi pulaa osaajista arvioitiin nyt olevan myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajista sekä ammatillisen
koulutuksen opettajista.
Teollisuuden ja rakentamisen ammattien määrä on kasvanut työvoimapula-ammattien listalla 32, mikä on enemmän
kuin keväällä ja vuosi sitten: sähkö- ja automaatioinsinööri, rakennusalan työnjohtajat, elektroniikan erityisasiantuntijat, teollisuuden työnjohtajat, rakennusinsinööri, konetekniikan erityisasiantuntijat, hitsaajat ja kaasuleikkaajat, koneenasettajat ja koneistajat, moottoriajoneuvojen asentajat- ja korjaajat, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat, konetekniikan asiantuntijat, ohutlevysepät, rakentamisen asiantuntijat, puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät, konehiojat, kiillottajat ja teroittajat, sähköteknikko, elektroniikan asiantuntijat, kemian prosessitekniikan asiantuntijat, muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat, kemianteollisuuden prosessinhoitajat, talonrakentajat, muurarit, betonirakentajat ja raudoittajat, kirvesmiehet ja rakennuspuusepät, muut rakennustyöntekijät, lattianpäällystystyöntekijät, putkiasentajat, ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat, ruiskumaalaajat ja lakkaajat, rakennussähköasentajat, muut sähköasentajat sekä muoviteollisuuden prosessityöntekijät. Uusina ammatteina listalle nousivat mm. teollisuuden työnjohtajat, rakentamisen asiantuntijat ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat. Muut ammatit ovat olleet listoilla pääsääntöisesti jo edellisissä arvioissa pidemmän aikaa. Sähkö- ja automaatioinsinööreistä,
rakennusalan työnjohtajista, rakennusinsinööreistä, konetekniikan erityisasiantuntijoista, hitsaajista ja kaasuleikkaajista, koneenasettajista ja koneistajista sekä moottoriajoneuvojen asentajista ja korjaajista on pulaa koko Hämeen alueella. Muissa mainituissa ammateissa pulaa osaajista keskittyy pienemmälle alueelle, pääsääntöisesti
Lahden seutukuntaan.
Kuljetusalalta kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat (ammattipätevyydet) jatkavat pula-ammattien listalla.
Listalta löytyvät myös maansiirtokoneiden ym. kuljettajat.
Palvelualan ammatteja nousi talouden avautuessa listalle ja tässä kohdin korostuu erityisesti majoitus- ja ravitsemusalan ammatit. Pulaa osaavista hakijoista on mm. keittiöpäälliköistä, ravinto- ja suurtaloustyöntekijöistä, tarjoilijoista, kahvila- ja baarimyyjistä, pikaruokatyöntekijöistä, avustavista keittiötyöntekijöistä ja hotellin vastaanottovirkailijoista.
Tietotyön ammateista sovellusohjelmoijat ja sovellussuunnittelijat jatkavat pula-ammattien listalla. Pulaa koko Hämeen alueella.
Muita Hämeen työvoimapulalistalla olevia ammatteja ovat mm. toimisto- ja laitossiivoojat, kotiapulaiset ja -siivoojat,
sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat, laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät, toimitusjohtajat ja pääjohtajat, myyntiedustajat, metsurit ja metsätyöntekijät, metsätalousteknikot, kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät, palkanlaskijat, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ja vartijat.
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TAULUKKO 2. TOP 15 ammatit, joissa arvioitiin olevan eniten pulaa hakijoista seuraavan puolen vuoden aikana
Hämeen ELY-keskuksen alueella (syyskuu 2021, maaliskuu 2021, syyskuu 2020).
Syyskuu 2021

Maaliskuu 2021

Syyskuu 2020

1 Sähkö- ja automaatioinsinööri

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

2 Yleislääkärit

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Sovellusohjelmoijat

3 Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Lähihoitajat

Lähihoitajat

4 Ylihoitajat ja osastonhoitajat

Yleislääkärit

Yleislääkärit

5 Sovellusohjelmoijat

Kuulontutkijat ja puheterapeutit

Kuulontutkijat ja puheterapeutit

6 Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Sovellusohjelmoijat

Koneenasettajat ja koneistajat

7 Rakennusalan työnjohtajat

Psykologit

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät

8 Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Toimisto- ja laitossiivoojat

9 Lähihoitajat

Rakennusinsinööri

Lastentarhanopettajat

10 Toimisto- ja laitossiivoojat

Konetekniikan erityisasiantuntijat

Sovellussuunnittelijat

11 Elektroniikan erityisasiantuntijat

Sähkö- ja automaatioinsinööri

Psykologit

12 Teollisuuden työnjohtajat

Hammaslääkärit

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

13 Keittiöpäälliköt

Lastentarhanopettajat

Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

14 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

Erityisopettajat

Ohutlevysepät

15 Tarjoilijat

Rakennusalan työnjohtajat

Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat

Talouden avautuminen vähensi ammatteja työvoiman ylitarjonnan listalta
Koronataantumasta toipuminen poisti työvoiman ylitarjonnan listalla erityisesti majoitus- ja ravitsemusalan ammatteja kuten avustavat keittiötyöntekijät, baarimestarit, tarjoilijat, hotellin vastaanottovirkailijat, kahvila- ja baarimyyjät
ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijät. Eniten ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleissihteerin ammatissa.
Koko Hämeen tasolla ylitarjonta-ammateiksi määriteltiin nyt 14 ammattia. Keväällä tehdyssä arviossa ammatteja
oli 28 ja vuosi sitten syksyllä 26.
Koko Hämeen alueella ylitarjontaa työvoimasta on seuraavissa ammateissa:
•

yleissihteerit

•

kassanhoitajat ja lipunmyyjät

•

kosmetologit

•

matkatoimistovirkailijat

•

käytön tukihenkilöt

•

kirjastonhoitajat ja informaatikot

Maakunnittain Päijät-Hämeessä työvoiman ylitarjonta-ammateiksi määriteltiin nyt 15 ammattia. Kevään arviossa
ammatteja oli 27 ja vuosi sitten syksyllä 23. Kanta-Hämeessä työvoiman ylitarjonta-ammateiksi määriteltiin nyt 44
ammattia. Kevään arvioinnissa ammatteja oli 55 ammattia ja vuosi sitten syksyllä 47.
Päijät-Hämeessä ylitarjonta-ammattien kärjessä ovat tällä hetkellä kirjastonhoitajat ja informaatikot, fysioterapeutit,
toimistosihteerit (terveydenhuolto), käytön tukihenkilöt, yleissihteerit, pankki- ym. toimihenkilöt, matkatoimistovirkailijat, kirjastotyöntekijät, postinkantajat ja -lajittelijat, kosmetologit, kassanhoitajat ja lipunmyyjät, tuote-esittelijät, lastenhoitotyöntekijät, henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat sekä linja-autonkuljettajat. Listalta poistuivat mm. ammatillisen koulutuksen opettajat, hotellin vastaanottovirkailijat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät sekä tarjoilijat.
Kanta-Hämeessä ylitarjonta-ammattien kärjessä ovat yleissihteerit, tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat, kassanhoitajat ja lipunmyyjät, myyjät, kosmetologit, kampaajat ja parturit, taloushallinnon toimistotyöntekijät,
matkatoimistovirkailijat, käytön tukihenkilöt, johdon sihteerit ja osastosihteerit, laborantit, toimittajat, kirjastonhoitajat
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ja laborantit, arkistonhoitajat ja museoalan asiantuntijat sekä mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat. Listalta postuivat mm. ammatillisen koulutuksen opettajat, hotellin vastaanottovirkailijat, tarjoilijat sekä baarimestarit.
Seutukunnittain ammatteja, joissa arvioitiin olevan työvoiman ylitarjontaa, on Hämeenlinnassa 45, Forssassa 31,
Riihimäellä 18 ja Lahdessa 15. Hämeenlinnan seutukunnassa ylitarjonta-ammattien kärkipäästä löytyvät yleissihteerit, muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, maa-, metsä- ja kalatalouden asiantuntijat, tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit ja tuote- ja vaatesuunnittelijat. Forssan seutukunnassa suurin ylitarjonta on yleissihteereistä,
kemisteistä, tietoliikenteen ja tietotekniikan insinööreistä, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoista ja tiedottajista. Riihimäen seutukunnassa kärkipäästä löytyvät graafiset ja multimediasuunnittelijat, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat, arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat, kirjastonhoitajat ja informaatikot sekä
toimittajat ja Lahden seutukunnassa kirjastonhoitajat ja informaatikot, fysioterapeutit, toimistosihteerit (terveydenhuolto), käytön tukihenkilöt ja yleissihteerit.
Kuten työvoimapula-ammateissa, niin myös työvoiman ylitarjonnan kohdalla on Hämeen sisällä eri ammateissa
selvääkin alueellista vaihtelua, eikä Hämeen tarkastelu kokonaisuutena eikä myöskään maakuntatasolla, anna kuvaa eri seutukuntien tilanteesta. Ammattibarometria on hyvä tarkastella seutukunnittain www.ammattibarometri.fi.
Listaus ammateista, joissa kysynnän arvioidaan Hämeessä vähenevän seuraavan puolen vuoden aikana, lyheni
keväällä tehdystä arviosta. Ammatteja oli nyt 13, keväällä 27 ja vuosi sitten syksyllä 18. Kysyntä vähenee seuraavissa ammateissa: johdon sihteerit ja osastosihteerit, yleissihteerit, toimistosihteerit (terveydenhuolto), käytön tukihenkilöt, pankki- ym. toimihenkilöt, matkatoimistovirkailijat, kirjastotyöntekijät, postinkantajat- ja lajittelijat, kosmetologit, kassanhoitajat ja lipunmyyjät, tuote-esittelijät, henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat sekä linja-autonkuljettajat. Edelliseen arvioon verrattuna listalta poistuivat mm. keittiöpäälliköt, hotellin vastaanottovirkailijat, ravintola- ja
suurtaloustyöntekijät sekä tarjoilijat.
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.
KUVA 3. Arvio (syyskuu 2021) työmarkkinatilanteesta ja rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana,
Hämeen ELY-keskusalue ja koko maa.
Työmarkkinatilanteen arviointi

Rekrytointitarpeen arviointi
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Ammatit, joissa tulee olemaan ylitarjontaa hakijoista

Ammatit, joissa kysyntä tulee vähenemään

TAULUKKO 3. TOP 15 ammatit, joissa arvioitiin olevan eniten ylitarjontaa hakijoista seuravan puolen vuoden aikana Hämeen ELY-keskuksen alueella (syyskuu 2021, maaliskuu 2021, syyskuu 2020).
Maaliskuu 2021

Syyskuu 2020

1 Yleissihteerit

Syyskuu 2021

Yleissihteerit

Yleissihteerit

2 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.

Ammatillisen koulutuksen opettajat

Hotellin vastaanottovirkailijat

3 Käytön tukihenkilöt

Matkatoimistovirkailijat

Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantunt.

4 Matkatoimistovirkailijat

Hotellin vastaanottovirkailijat

Pankki- ym. toimihenkilöt

5 Kosmetologit ym.

Tarjoilijat

Matkatoimistovirkailijat

6 Kassanhoitajat ja lipunmyyjät

Baarimestarit

Huonekalupuusepät ym.

7 Kirjastotyöntekijät

Kampaajat ja parturit

Tuote- ja vaatesuunnittelijat

8 Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat

Kosmetologit ym.

Graafiset ja multimediasuunnittelijat

9 Fysioterapeutit ym.

Lastenhoitotyöntekijät

Toimittajat

10 Pankki ym. Toimihenkilöt

Toimittajat

Fysioterapeutit ym.

11 Postinkantajat- ja lajittelijat

Käytön tukihenkilöt

Kahvila- ja baarimyyjät

12 Lastenhoitotyöntekijät

Kirjastotyöntekijät

Käytön tukihenkilöt

13 Linja-autonkuljettajat

Elektroniikka- ja autom.laitteiden asentajat

Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit

14 Toimistosihteerit (terveydenhuolto)

Huonekalupuusepät ym.

Myyjät

15

Tuote- ja vaatesuunnittelijat

Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
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Miten ja miksi ammattibarometri tehdään?
Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään TE-toimistoissa. TE-toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon
kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Hämeessä arviointiin osallistuu myös yhteistyötahoja.
Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat arvionsa työnantajilta ja työnhakijoilta haastattelujen ja työnantajakäyntien
kautta saamiinsa tietoihin sekä mm. barometrien ja seurantajärjestelmien tietoihin.
Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista sekä edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.
Ammattibarometri tehdään kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Tuorein ammattibarometri löytyy
kokonaisuudessaan osoitteesta www.ammattibarometri.fi. Lisätietoa ammateittain, seutukunnittain sekä koko
maata koskien löytyy liitteenä sekä Hämeen ELY-keskuksen Internetsivuilta www.ely-keskus.fi/hame kohdasta Alueen tila ja näkymät -> Työmarkkinat -> Ammattibarometrit. Samasta paikasta löytyvät myös aiemmat ammattibarometrit.
TE-palvelujen käytössä olevat ammattinimikkeet ja -kuvaukset ovat luettavissa tästä. Käytössä oleva luokitus perustuu kansainväliseen ISCO-ammattiluokitukseen (International Standard Classification of Occupations).

Liite 1

Lahden seutukunnan (Asikkala, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Hartola, Heinola,
Sysmä) ammattibarometri 2/2021

Liite 2

Forssan seutukunnan (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) ammattibarometri 2/2021

Liite 3

Hämeenlinnan seutukunnan (Hattula, Hämeenlinna, Janakkala) ammattibarometri 2/2021

Liite 4

Riihimäen seutukunnan (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki) ammattibarometri 2/2021

Liite 5

Hämeen ELY-keskusalueen ammattibarometri 2/2021

Liite 6

Koko maan ammattibarometri 2/2021

Liite 7

TOP 15 ammatit: pulaa, ylitarjontaa, kysyntä kasvaa, kysyntä vähenee, Lahden seutukunta

Liite 8

TOP 15 ammatit: pulaa, ylitarjontaa, kysyntä kasvaa, kysyntä vähenee, Forssan seutukunta

Liite 9

TOP 15 ammatit: pulaa, ylitarjontaa, kysyntä kasvaa, kysyntä vähenee, Hämeenlinnan seutukunta

Liite 10

TOP 15 ammatit: pulaa, ylitarjontaa, kysyntä kasvaa, kysyntä vähenee, Riihimäen seutukunta

Lisätietoja

Hämeen ELY-keskus:
Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen puh. 0295 025 159, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Hämeen TE-toimisto:
Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi
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LIITE 1: Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Iitti, 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)

13

LIITE 4: Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)

14

LIITE 5: Hämeen ELY-keskusalue (Lahden, Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnat)
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LIITE 6: Koko maa
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LIITE 7: Arvio (syyskuu 2021) työmarkkinatilanteesta ja rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana,
Lahden seutukunta.
Työmarkkinatilanteen arviointi

Rekrytointitarpeen arviointi
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LIITE 8: Arvio (syyskuu 2021) työmarkkinatilanteesta ja rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana,
Forssan seutukunta.
Työmarkkinatilanteen arviointi

Rekrytointitarpeen arviointi
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LIITE 9: Arvio (syyskuu 2021) työmarkkinatilanteesta ja rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana,
Hämeenlinnan seutukunta.
Työmarkkinatilanteen arviointi

Rekrytointitarpeen arviointi
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LIITE 10: Arvio (syyskuu 2021) työmarkkinatilanteesta ja rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana,
Riihimäen seutukunta.
Työmarkkinatilanteen arviointi

Rekrytointitarpeen arviointi
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