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Mistä osaajia digivihreään kasvuun?

Näkymiä teknologia-alan osaamistarpeeseen

Oppiminen sillaksi menestykseen 7.5.2021
Koulutusjohtaja Leena Pöntynen, Teknologiateollisuus ry



Pysähtyneisyys vai digivihreä kiihdytys – valintamme ratkaisevat 

mihin skenaarioon Suomi päätyy
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#Digivihreä kasvu on kaikkea tätä
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Digitalisaatio ja älykäs
datan käyttö mahdollistaa
kestävän liiketoiminnan

• Älykkäät energiaratkaisut

• Resurssitehokkuus ja raaka-
aineiden uudelleenkäyttö

• Älykäs liikkuminen

• Digitaaliset liiketoimintamallit
(tuote palveluna, 
jakamisalustat)

• Digitaaliset prosessit (julkiset ja
yksityiset)

Enemmän asiakasarvoa
digitalisoimalla
liiketoiminta ja prosessit
läpi arvoketjun

• Prosessiautomaatio, robotiikka, 
autonomiset järjestelmät

• Analytiikka, tietojärjestelmät ja
tekoäly optimointiin ja
ennakointiin

• Mallintaminen, digitaaliset
kaksoset

• Etätyö, VR/AR

Ympäristöyställinen
liiketoiminta ja ratkaisut

• Uusiutuva energia

• Energiatehokkuus

• Sähköistyminen

• Kiertotalouden
liiketoimintamallit

• Hiilidioksidin talteenotto ja
käyttö

Digital Digital enables green Green



Yritykset investoivat 

digitalisaatioon
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Teknologiateollisuuden yritykset keskimäärin

PK-yritykset

Lähde: Teknologiateollisuus ry, Accenture Strategy (2020)

Mitkä ovat yrityksellenne digitalisaation ja automaation kehitysalueita?



Yritysten tunnistamia 

merkittäviä kasvualueita

6Lähde: EK Digital Game Changers Task Force

Vihreä elvytys ja digitaalinen 
siirtymä

Teollinen 5G

Uusi digitaalinen työtapa ja 
tietoturva

Tekoäly asiakaskokemuksessa

Kestävä ja digitaalinen terveys

Automatisoitu ja hiilineutraali 
merilogistiikka



State of AI: julkinen sektori loistaa ja yli 

1200 yritystä käyttää tekoälyä päivittäin

• Oxford Insight: Suomi maailman viidenneksi paras 

tekoälyvalmiuksien osalta

• The 2020 Global Startup Ecosystem Report: 

pääkaupunkiseutu yksi Euroopan merkittävimmistä 

tekoälykeskittymistä

• Julkinen sektori on kansainvälisesti vertailtuna erittäin 

aktiivinen tekoälyn hyödyntäjä

• 1240 tekoälyä soveltavaa yritystä:

– 750 yritystä myös kehittää tekoälyä

– 300 saa pääasiallisen liikevaihtonsa tekoälyn kehittämisestä

– 400 tekoäly-startupia

– 60% suomalaisyrityksistä soveltaa tekoälyä tuotteiden ja palveluiden 

kehittämiseen – kansainvälisesti valtaosa tukipalveluihin

Raportti tekoälyvalmiuden, -
osaamisen ja tekoälyn 
hyödyntämisen tilasta Suomessa. 

https://faia.fi/state-of-ai-in-
finland/



Korkeamman osaamisen tarve kasvaa koko ajan 
työelämässä
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Päivitys 12.11.2020       Lähde: Tilastokeskus, erillistilastot

2019-2020 : Rekrytoitavista 60% on korkeakoulutettuja



Koulutuspohja vaihtelee toimialoittain
Teknologiateollisuuden henkilöstön tutkinnot päätoimialoilla 2018
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Eläköityminen kiihtyy teknologiateollisuuden 

yrityksissä lähivuosina

106.5.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
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• Tekniikan alan korkeakoulutuksen koulutusmääriä 

ollaan lisäämässä, mikä on tarpeen - samalla 

koulutuksen laatu täytyy säilyä.

• Kaikkiin tutkintoihin tulee sisältyä yleisiä 

työelämätaitoja sekä digitaalisaation ja kestävän 

kehityksen taitoja alakohtaisten taitojen lisäksi.

• Haasteeseen vastaaminen edellyttää nykyistä 

tiiviimpää yhteistyötä sekä kumppanuuksia yritysten 

kanssa.

Tekniikan koulutuksessa 
tarvitaan tulevaisuuteen 
katsova muutos



Kolme pointtia – mitä pitää tehdä, 
jotta Suomi vastaa digivihreän 
kiihdytyksen osaamistarpeisiin



• Vahvistetaan yritysten muodostamia alue- ja toimialakohtaisia 

osaamisen kehittämisen verkostoja.

• Osaamisen kehittämisen tulee edistää liiketoimintaa ja uusia avauksia.

• Edistetään jatkuvan oppimisen tarjonnalla digivihreän kasvun osa-

alueita:

– tekoälyn hyödyntämistä,

– valmistavan teollisuuden robotiikan ja automaation kehittämistä,

– vähähiilisyystiekarttojen edellyttämää osaamista,

– kiertotalouden teknologioiden ja liiketoimintamallien 

kehittämistä sekä

–akku- ja vetyklustereissa vaadittavaa osaamista.

Jatkuvaa oppimista ketterästi, 

joustavasti ja ennakoiden1



• Tekniikan alan koulutusmääriä on tarve lisätä - samalla 

koulutuksen laatu on keskeinen kysymys. Ammatillisessa 

koulutuksessa tarvitaan työelämätarpeita vastaavia 

tutkinnonanto-oikeuksia myös englanniksi.

• Lisätään yhteistyötä niin, että tutkintojen osia ja jatkuvan 

oppimisen kokonaisuuksia suunnitellaan ja toteutetaan 

yhdessä korkeakoulujen ja oppilaitosten vahvuuksia 

hyödyntäen.

• Kumppanuussopimuksia teknologiateollisuuden yritysten ja 

tekniikan alan ammatillisten oppilaitosten kanssa oli jouluna 

2020 jo yli 250!

• On tärkeää ylläpitää opetushenkilöstön työelämäosaamista, 

siihenkin kumppanuus luo oivia tilaisuuksia.

Yhteistyöllä parempaa laatua 

tekniikan alan koulutukseen
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• Helpotetaan opiskelijoiden ja työntekijöiden maahantuloa

• Mahdollistetaan työllistymistä tukeva kielitaito

• Pidetään kouluttamamme osaajat Suomessa

Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia3


