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Tämän diplomityön tavoitteena oli pohtia mahdollistaako Sipilän hallituksen koulutusuu-

distus uudentyyppisen, yksityisen ammatillisen aikuiskoulutuksen perustamisen Päijät-

Hämeen talousalueelle.  Ajatuksen taustalla ovat talousalueen metalliteollisuudessa toimi-

vien yritysten näkemys, että suuresta työttömyydestä huolimatta he eivät löydä riittävästi 

ammattitaitoisia hitsaajia.  Tämä lisäksi valmistuneiden hitsaajien ammattitaito ja asenne 

eivät vastaa työnantajien odotuksia ja vaatimuksia. Koulutus tuntuisi kaipaavan pikaisesti 

uudenlaisia vaihtoehtoja. 

 

Päijät-Hämeen alueella toimii oikeastaan vain yksi, lähes monopoliasemassa oleva, kool-

taan erittäin suuri kouluttaja, Koulutuskeskus Salpaus. Tässä työssä arvioin miten pieni, 
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metal industry companies operating in the economic area, according to which they cannot 

find enough qualified welders despite high unemployment rates.  In addition to this, the 

expertise and attitude of graduated welders do not meet employers’ expectations and de-

mands. Training seems to be in need of new options as soon as possible.  
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Taustaa 

Teollisuussektori on erittäin merkittävä työllistäjä Päijät-Hämeen talousalueella. Henki-

löstömäärältään suurin teollinen toimiala vuonna 2013 oli koneiden ja laitteiden valmistus, 

jonka osuus Päijät-Hämeen teollisuuden työpaikoista oli 15,5 prosenttia ja toiseksi suu-

rimman teollisen toimialan eli metallituotteiden valmistuksen osuus oli 12,9 prosenttia. 

Yhteenlaskettuna pelkästään nämä kaksi teknologiateollisuuden toimialaa työllistävät 28,4 

prosenttia Päijät-Hämeen työvoimasta. (Päijät-Hämeen Liitto 2016 , 3) 

Kesäkuun 2016 lopussa Lahden seutukunnassa asui 201 768 henkilöä. (Jouko Nieminen 

2016). Samanaikaisesti työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,5 prosenttia, 

yhteensä 14 599 henkilöä. Vielä syyskuussa 2015 työttömyysprosentti Lahdessa oli 17,6 

prosenttia, mikä kertoo työllisyystilanteen parantuneen nopeasti, vaikka se on edelleen 

korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. (Päijät-Hämeen liitto 2016, 4) 

Selitys työttömyysasteen nopeaan laskemiseen on ollut teknologiateollisuuden pk-yritysten 

hyvä työtilanne. Tilauskirjat ovat olleet monilla yrityksillä täyttyneet,  ja useita merkittäviä 

uusia investointeja ja laajennuksia on tullut talousalueelle. Taloustilanteen paraneminen 

näkyy heti avoimien työpaikkojen lisääntymisenä. Näitä avoimia työpaikkoja on ollut var-

sinkin rakennus- ja metalliteollisuudessa. Vaikka työttömien määrä onkin suuri, osaavia 

työntekijöitä ei silti ole ollut riittävästi. Puhutaan kohtaanto-ongelmasta, kun työvoimapula 

esiintyy samanaikaisesti suuren työttömyyden kanssa. Hämeessä rekrytointivaikeuksia 

ovat kokeneet noin 20 prosenttia yrityksistä. Näitä ”pula-ammatteja” ovat muun muassa 

hitsaajat, kaasuleikkaajat, ohutlevysepät, koneenasettajat ja koneistajat. Vaarana on yritys-

ten siirtyminen suurempiin keskuksiin osaavan työvoiman perässä. Rekrytointivaikeudet 

voivat myös vähentää teknologiateollisuuden yritysten sijoittumishalukkuutta Päijät-

Hämeen seudulle. (Jouko Nieminen 2016, 83) 

Esimerkkeinä Päijät-Hämeeseen tulleista investoinneista ja laajennuksista mainittakoon 

teräspalkkeja valmistava Peikko Groupin deltapalkkitehtaan laajennusosa, minkä vuoksi 

yritys palkkasi vuonna 2016 tuotantoon 35 työntekijää lisää sekä Anstar Oy:n aikomus 

kaksinkertaistaa A-palkin tuotantokapasiteetti Lahdessa. (Jouko Nieminen 2016, 79-81). 

Samanaikaisesti kesällä 2016 Peikko Group joutui siirtämään valmistamiensa delta-
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palkkien toimitusaikoja, koska yritys kärsi työvoimapulasta. Tilausten alkuperäinen toimi-

tusaikataulu olisi edellyttänyt 20 lisätyöntekijän palkkaamista. Kovasta yrityksestä huoli-

matta, heitä ei ollut kesällä 2016 saatavilla markkinoilta. (Marjaana Lahola 2017). Saman-

suuntaista viestiä on tullut muiltakin Päijät-Hämeen yrityksiltä. Käsittelen asiaa myöhem-

min markkinatutkimuksessani enemmän. Kentältä tulevat viestit viittaavat siihen, että 

vaikka työttömyysprosenttia voidaan edelleenkin pitää varsin korkeana, työvoimapula ra-

joittaa jo nyt yritysten toimintaa Päijät-Hämeen talousalueella. 

Vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen valittiin uusi, pääministeri Sipilän johtama hallitus, 

joka aloitti työnsä toukokuussa. Tässä haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa Sipilän 

hallituksen tavoitteena oli nostaa Suomi kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä tur-

vata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Uudistuksia viedään eteenpäin 5 eri 

pääpainopistealueella. Yksi näistä pääpainopistealueista on osaaminen ja koulutus. (Val-

tioneuvosto 2016a) 

 

Sipilän hallituksen strategiset tavoitteet konkretisoituvat yhteensä 26 eri kärkihankkeessa, 

joista toinen kärkihanke on nimetty Toisen asteen koulutuksen reformiksi (liite 1). Tämän 

kärkihankkeen tarkoituksena on uudistaa toisen asteen ammatillinen koulutus vastaamaan 

tulevaisuuden osaamistarpeita, lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, purkaa turhaa sää-

telyä ja mahdollistaa yksilölliset oppimistavat. (Valtioneuvosto 2016b) 

 

Onnistuessaan tämä kärkihanke voisi vaikuttaa merkittävästi metalliteollisuuden tilantee-

seen Päijät-Hämeen maakunnassa, mikäli se mahdollistaisi koulutuksen suuntaamisen niil-

le aloille ja ammatteihin, mistä alueella on nyt pulaa.  

 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 
 

Pitkään yrittäjänä Päijät-Hämeen alueella toimineena olen pohtinut miten alueella metalli-

teollisuudessa toimivat yritykset pystyisivät jatkossakin samaan juuri sellaista työvoimaa 

kuin he haluavat ja tarvitsevat. Työperäinen maahanmuutto ei yksinään kykene ratkaise-

maan asiaa, sillä suomenkielen osaamattomuus tulee hyvin monessa yrityksessä esteeksi 

palkkaamiselle. Toki työperäinen maahanmuutto on hyvä lisä ja mahdollisuus, mutta sen 
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varaan ei voida yritysten tulevaisuutta alueella rakentaa. On myös yhteiskunnallisesti tär-

keää, että Suomessa asuvat, maahanmuuttajataustaiset työikäiset ja –kykyiset työntekijät 

tulevat jatkossa työllistymään, mutta en käsittele tässä työssä erikseen maahanmuuttaja-

taustaisia työntekijöitä. Jos osaaminen ja kielitaito ovat riittäviä, uskon heidän työllistyvän 

vastaavasti kuin niin kutsut kantasuomalaiset. Jos markkinoilta ei ole saatavissa valmiina 

sopivaa työvoimaa, eikä maan ulkopuolelta ole tulossa asiaan ratkaisua, ainoa jäljelle jäävä 

vaihtoehto on kouluttaa lisää sopivaa työvoimaa.  

 

Päijät-Hämeessä väestön koulutustaso on koko maan keskimääräistä koulutustasoa mata-

lampi. Koulutuksen ulkopuolelle on jäänyt poikkeuksellisen paljon varsinkin nuoria mie-

hiä. 20-24-vuotiaista miehistä 23,8 prosentilla on pelkästään perusasteen koulutus. Määrä 

on suurempi kuin muualla Suomessa. (Pirjo Virtanen 2012, 6-9) Tämä matala koulutustaso 

ja ammatillisen koulutuksen, ja sitä kautta myös osaamisen puuttuminen, selittänee ainakin 

osaltaan Päijät-Hämeen kohtaanto-ongelmaa.  

 

Harmittavasti erilaisia vaihtoehtoja koulutuspuolella Päijät-Hämeessä ei nykyisin juuri ole. 

Käytännössä ainoa Päijät-Hämeessä metalli- ja koneteollisuuden ammatillista aikuiskoulu-

tusta tarjoava taho on 13 kunnan omistuksessa oleva Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 

omistama Koulutuskeskus Salpaus. Koulutuskonserni Salpaus on kooltaan erittäin suuri 

kouluttaja. Salpauksessa oli henkilökuntaa 31.12.2016 yhteensä noin 702, mistä opettajia 

on noin 390 henkilöä ja opetuksen ohjaushenkilöstöä 60. Vuoden aikana henkilöstön mää-

rä väheni 170 henkilöllä. Vähennykset kohdistuivat valitettavasti erityisesti opetushenki-

löstöön. (Tunnusluvut Salpaus 2017).  Koulutuskeskus Salpauksessa opiskelee vuosittain 

noin 20.000 opiskelijaa. Erilaisia perustutkintoja on lähes 40 vaihtoehtoa, aikuispuolen 

näyttötutkintoihin perustuvia erikoisammattitutkintovaihtoehtoja on noin 110. (Opiskelija-

tilastot Salpaus 2017) 

 

Kuten edellä mainitusta voi päätellä, Koulutuskeskus Salpaus ei ole mitenkään erikoistunut 

metallialan alan koulutuksiin, vaan alan koulutus näyttelee varsin pientä osuutta koulutet-

tavista. Koulutuspaikkojen määrän nosto ei muutenkaan näyttäisi olevan ratkaisu asiaan, 

sillä hyvästä metalliteollisuuden työtilanteesta huolimatta oppilaitosten metallialan aloitus-

paikkoja jää täyttymättä. Kuten alla olevasta taulukosta havaitaan, Päijät-Hämeessä on 

yllättävän vähän hitsauskoulutukseen hakeneita, varsinkin kun alueella on paljon ja merkit-
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täviä metalliteollisuuden yrityksiä. Ainoastaan Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla on hit-

sauskoulutukseen on vähemmän hakijoita kuin Päijät-Hämeessä. Monessa maakunnassa 

hitsauskoulutukseen hakijoiden määrä on vuodesta 2015 vuoteen 2016 lisääntynyt huomat-

tavastikin, mutta ei Päijät-Hämeessä.  

 

 
Kuva 1. Peruskoulupohjaisen toisen asteen kone- ja metallialan perustutkinnon kaik-
ki ensisijaishakijat/100 aloituspaikkaa 2016 ja 2015 (Teknologiateollisuus 2016, 12) 

 

Vaikuttaa sille, ettei nykyinen koulutus ole tuomassa asiaan riittävän nopeaa ratkaisua. 

Rekrytointikoulutuksilla on toki yritetty paikata asiaa, mutta koulutettavien määrät ovat 

vähäisiä. Varsinkin metalliteollisuudessa niille on ollut kuitenkin kysyntää. 

 

Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa myös oppisopimuskoulutusta alueen yrityksille, mutta 

määrät ovat suoraan sanoen nimellisiä. Vuosittain metallialan perus-, ammatti- ja erikois-

ammattitutkinnon suorittaa oppisopimuksella Salpauksessa vain 20 opiskelijaa (Ajankoh-

taista Salpaus 2017). Oppisopimuskoulutus ei muutenkaan ole Suomessa niin suosittua 

kuin esimerkiksi Saksassa, missä jopa 70 prosenttia ikäluokasta suorittaa tutkintonsa oppi-

sopimuksella. Suomessa oppisopimusta käytetään lähinnä aikuisten täydennyskoulutukse-

na oppisopimusopiskelijoiden keski-iän ollessa noin 37 vuotta. Vain muutama sata perus-

koulunsa päättänyttä nuorta siirtyy suoraan oppisopimuskoulutukseen. (EK 2015). Oppiso-

pimusmallin uudistaminen olikin kirjattu Sipilän hallituksen yhdeksi tavoitteeksi, mutta 
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koska kokemuksia uudenmallisesta oppisopimuskoulutuksesta ei vielä ole, en käsittele 

oppisopimusmallia tässä työssäni.  

 

Tavoitteena tässä diplomityössä on selvittää avaako tämä hallituksen koulutusmuutokseen 

keskittyvä kärkihanke todellisen mahdollisuuden yksityiselle koulutuksenjärjestäjälle. Ja 

jos avaa, niin onko pienellä ja erikoistuneella yksityisellä kouluttajalla mitään mahdolli-

suuksia menestyä käytännössä lähes monopoliasemassa olevan suuren koulutuskonsernin 

rinnalla? Olen valinnut esimerkiksi yksityisen hitsausalan aikuiskoulutuksen Päijät-

Hämeen alueella. Liiketoimintamalliksi olen valinnut Business Model Canvas –mallin ja 

strategiaksi Kim W. Changin ja Renee Maubornen kehittelemän Sinisen Meren strategian. 

 

 

1.3 Työn toteutus 
 

Yksityisen hitsauskoulutuksen liikeidea lähtee markkinoiden tarpeesta, eli se on kysyntä-

pohjaista. Selvitin Päijät-Hämeen alueen metalliteollisuudessa toimivilta yrityksiltä heidän 

näkemyksiään yksityisen hitsauskoulutuksen tarpeesta ja markkinoista. Voisiko kyseinen 

koulutus tuoda ratkaisuja heidän tulevaisuuden työvoimatarpeeseen? Mitkä ovat heidän 

toiveensa yksityiselle, räätälöidylle hitsaajakoulutukselle? 

 

Suomessa hitsausalan koulutusluvat myöntää Suomen Hitsaustekninen Yhdistys SHY. 

Luvan saamiselle on asetettu selvät ja tiukat kriteerit. Perehdyn tässä työssä näihin kritee-

reihin ja arvioin niiden totuttamiskelpoisuutta yksityisen ja pienen kouluttajan näkökul-

masta. Onko tämäntyyppistä koulutusta ylipäätänsä mahdollista käytännössä kannattavasti 

toteuttaa? Toinen selvitettävä asia liittyy opiskelijan oikeus työttömyysturvaan,  mikäli hän 

opiskelee ”yksityisessä koulussa”. Näistä ei vielä ole paljon esimerkkejä eikä kokemuksia. 

Yksityinen hitsauskoulutus olisi nimenomaan aikuisille tarkoitettua rekrytointikoulutusta. 
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2. LIIKETOIMINTASTRATEGIAN PERUSTEET 
 

2.1 Liikeidean lähtökohta 
 

Liiketoiminnalla tavoitellaan yleensä kilpailuetua markkinoilta. Tätä kilpailuetua tavoitel-

laan erilaisten strategioiden ja strategiatyökalujen avulla. Jack Welch märittelee strategia-

työskentelyn kolmevaiheisesti: 

1) Tarvitaan bisnestä koskeva ahaa-elämys: nokkela, realistinen ja suhteellisen nopea tapa 

saavuttaa pysyvää kilpailuetua. Hänen mukaansa tämä saavutetaan vastaamalla viiteen eri 

kysymykseen, jotka ovat:  

- Miltä pelikenttä nyt näyttää? 

- Mitä kilpailijat ovat tehneet? 

- Mitä sinun yrityksesi on tehnyt? 

- Mitä näkyy nurkan takana? 

- Mikä on voitonsiirto? 

2) Oikeat ihmiset on sijoitettava oikeisiin töihin ja paikkoihin, jotta ahaa-elämyksestä tulee 

totta. 

3) On väsymättä etsittävä niin yrityksen sisältä kuin ulkoakin parhaita ahaa-elämyksen 

toteuttamistapoja sekä mukauttaa ja parantaa niitä jatkuvasti. (Welch, 2005, 167-176) 

 

Toinen näkökulma sinänsä samasta asiasta on toteamus, että liikeidea pitää olla ratkaisu 

ongelmaan, jota markkinoilla olevat mahdolliset asiakkaat pitävät tärkeinä. Menestymisen 

taustalta löytyy aina tyytyväisiä asiakkaita eikä loistavia tuotteita. Ostamalla tuotteen tai 

palvelun asiakkaat tyydyttävät jonkin tarpeen tai ratkaisevat jonkin ongelman. Liikeidealla 

on arvoa ainoastaan mikäli ihmiset haluavat ostaa kyseisen tuotteen tai palvelun. Ennen 

liiketoiminnan aloittamista tehdyllä markkinatutkimuksella pyritään varmistamaan asia. 

Liikeidean tuottavuus perustuu siihen, että tuotteita ja palveluja myymällä suoraan asiak-

kaille saadaan tuloja. Tuottavuus voi tulla myös epäsuorasti muuta kautta. Esimerkiksi 

tuote voidaan antaa kuluttajille vaikka ilmaiseksi, jos tuottoja saadaan mainostajilta. (Mc-

Kinsey, 1999, 32-33). 

 

Toimivan ja järkevän liikeidean pitäisi pystyä antamaan selvät vastaukset kolmeen kysy-

mykseen: 
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- Minkä hyödyn asiakas saa, ja minkä tarpeen idea täyttää? 

- Mitkä ovat markkinat? 

- Miten liikeidealla ansaitaan rahaa? 

 (McKinsey, 1999, 32-33).  

 

 

2.2 Mitä strategia tarkoittaa? 
 

Strategia-sana on peräisin kreikasta ja se tarkoittaa alun perin sodan johtamisen taitoa. 

Strategian tehtävänä on ollut sodan voittaminen ja/tai kyky välttää uhkaava sota. Markki-

noilla tämä ”sota” tarkoittaa yritysten keskinäistä kamppailua asiakkaista ja markkina-

osuudesta. Liike-elämän kilpailutilanteessa toimiva strategia on välttämätön, jotta yritys 

pärjää kovassa kilpailutilanteessa. Hyvin laadittu strategia auttaa yritystä myös erottautu-

maan muista kilpailijoistaan. Kaiken lähtökohtana on kuitenkin olettamus, että yritys läh-

tee liikkeelle tasavertaisista kilpailuedellytyksistä. (Kamensky, 2014, 16-17) 

 

Strategiaa voidaan tarkastella kolmen määritelmän avulla: 

1) Strategia on yrityksen tietoinen, keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen 

valinta muuttuvassa ympäristössä 

2) Strategian avulla yritys hallitsee ympäristöään. 

3) Strategian avulla yritys tietoisesti hallitsee ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden väli-

siä vuorovaikutussuhteita siten, että yritykselle asetetut kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehit-

tämistavoitteet pyritään saavuttamaan. (Kamensky, 2014, 18-19) 

 

Tärkein strateginen kysymys kuuluukin, miten yritys pystyy erottumaan kilpailijoista. Lii-

ketoimintastrategiaa voidaankin sanoa kilpailustrategiaksi, sillä ydinkäsite on kilpailuedun 

saavuttaminen. (Kamensky, 60-61). Olettamuksena tässä on se, että yritykset kilpailevat 

olemassa olevilla markkinoilla, missä ne kilpailevat toisten yritysten kanssa samoista asi-

akkaista.  
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2.3 Yrityksen elämäntehtävän määrittäminen 
 

Kuten jokaisen yksilön, niin myös jokaisen yrityksen tulisi miettiä mikä tarkoitus yrityksen 

olemassaololle on ja mikä on yrityksen elämäntehtävä. Miksi yritys ylipäätänsä on olemas-

sa? Mitä yritys haluaa saavuttaa nyt ja pidemmällä aikavälillä? Mistä arvoista yritys ei 

missään olosuhteissa ole valmis tinkimään? Mitkä ovat yrityksen keskeiset arvot?  

 

Toiminta-ajatus ilmaisee yrityksen perustarkoituksen. Toiminta-ajatus vastaa kysymykseen 

miksi yritys ylipäätänsä on olemassa. Visio puolestaan kertoo mitä yritys haluaa saavuttaa 

tulevaisuudessa. Arvot ovat niitä periaatteita, minkä mukaan yritys toimii. Näiden kolmen, 

toiminta-ajatuksen, vision ja arvon, muodostamaa kokonaisuutta voidaan pitää yrityksen 

elämäntehtävänä. Hyvin määritelty ja ilmaistu elämäntehtävä vastaa kysymykseen ”Miten 

aioimme menestyä valitsemallamme toiminta-alueella?” (Kamensky, 2014, 67-68) 

 

                    Visio 

 

 

 

Arvot  Arvot 

 

 

          Toiminta-ajatus 

 

Kuva 2. Yrityksen elämäntehtävän pääelementit  

 

Elämäntehtävä määrittää yritykselle itselleen pohjan sille strategialle, mitä yritys lähtee sen 

jälkeen toteuttamaan.  

 

 

 

 

 

Elämän
män-
tehtävä	
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2.4 Liiketoimintastrategian kolmiodraama 
 

Kuten edellä jo mainittiin kaiken liiketoiminnan edellytys on se, että se kykenee tyydyttä-

mään joidenkin ihmisten ja organisaatioiden tarpeita. Tuotteelle tai palvelulle pitäisi mark-

kinoilla olla kysyntää. Näiden tarpeiden tyydytys puolestaan vaatii tiettyjen resurssien ja 

osaamisen käyttöä. Asiakkaat tarkastelevat tilannetta omalta kannaltaan ja pyrkivät saavut-

tamaan hyvän hyöty/hinta-suhteen. Yritys puolestaan pyrkii saavuttaman hyvän ar-

vo/kustannus-suhteen, mikä saavutetaan siten, että yrityksellä on jotain kilpailuetuja suh-

teessa muihin kilpailijoihinsa. Liiketoimintaa voidaan kuvata kolmiodraamana oheisen 

kuvan mukaisesti.  

 
Kuva 3. Liiketoiminnan kolmiodraama (Kamesky 2014, 234) 

 

Jos yritys ei pysty käytännössä toteuttamaan valitsemaansa strategiaa tai strategia ei vastaa 

asiakkaiden tarpeita, liiketoiminnalla ei ole edellytyksiä menestyä. Samoin vaikea kilpailu-

tilanne voi tulla menestyksen esteeksi. Liiketoimintastrategian pitäisi pystyä löytämään 

vastaus ja tasapaino tähän kolmiodraamaan. Sen avulla yritys pystyy myös testaamaan 

onko sillä strategia nyt kunnossa, pystyykö yritys tulevaisuudessa luomaan, toteuttamaan 

ja uusimaan kilpailukykyisen strategian. (Kamesky 2014, 24-25) 

 

Liiketoiminnan kolmiodraaman ratkaisemiseksi yrityksen on ymmärrettävä asiakkaiden 

tarpeiden, kilpailun, organisaation osaamisen ja resurssien välinen vuorovaikutus. Keskit-

tymällä vain yhteen tai kahteen osa-alueeseen ja jättämällä jokin alue huomiotta, lopputu-
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los jää helposti huonoksi. Tavoitteena on ratkaista tämä liiketoiminnan kolmiodraama. 

Yritykset, jotka näkevät ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vuorovaikutuksen ja pystyvät yh-

distämään ne suotuisalla tavalla, menestyvät. Perimmäisiä kilpailuetuja voivat olla asiak-

kaiden kokemat arvot ja hyödyt,  todellisen osaamisen tunnistaminen, kilpailijoiden ja 

markkinoiden tuntemus. (Kamesky 2014, 223-235) 
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3  BUSINESS MODEL CANVAS -LIIKETOIMINTAMALLI 
 

Erilaisia liiketoimintamalleja on useita. Jopa liiketoimintamallien määritelmät eroavat toi-

sistaan. Yhteistä niille kaikille on pyrkimys kuvata yrityksen koko toimintaympäristöä, ei 

vain yksittäistä osaa. Liiketoimintamallin avulla yritys hahmottaa omaa toimintaympäris-

töään ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Olen valinnut yksityisen hitsauskoulutuksen liike-

toimintamalliksi Aleksander Osterwalderin ja Yves Pigneurin kehittämän Business Model 

Canvas –mallin (BMC-malli) , koska se sopii yhteen Sinisen Meren Strategian kanssa.  

 

BMC –liiketoimintamalli lähtee liikkeelle ajatuksesta, että 4 keskeisintä liiketoiminta-

aluetta on mahdollista rakentaa 9 erilaisen rakennuspalikan tai –elementin avulla. Menes-

tyvä tuote edellyttää oikeat yhteistyökumppanit ja sen, että sillä on arvoa asiakkaalle. Asi-

akkaita mietittäessä on löydettävä oikea kohderyhmä, tapa miten heidät tavoitetaan ja mi-

ten heihin pidetään yhteyttä. Jotta tuote tai palvelu pystytään toteuttamaan, vaaditaan tietyt 

resurssit, toiminnot ja kumppanit. Kannattavuus riippuu tietysti kustannusten ja tulojen 

välisestä suhteesta. 

  

	

 

Kuva 4:  Keskeiset liiketoiminta-alueet ja niiden rakennuselementit (Osterwalder & 

Pigneur 2010, 15) 

 

Keskeiset	liike-
toiminta-alueet	

Rakennuselementit	
menestymiselle	

	
		Tuote	
	

	
			Arvolupaus	
			Yhteistyökumppanit	

	
	
		Asiakkaat	

	
Asiakassegmentti	
Asiakasyhteys	
Kanavat	

	
	
		Infrastruktuuri	
	

	
Avainresurssit	
Avaintoiminnot	
Avainkumppanit	

	
		Kannattavuus	

	
Kustannusrakenne	

				Tulovirta	
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3.1 Asiakassegmentit 
 

Riippuen liiketoiminnasta asiakassegmentit voivat vaihdella varsin paljon. Liiketoiminnal-

la voidaan tavoitella suuria asiakasmääriä eli massoja, tiettyä rajattua markkinasegmenttiä 

tai vaikkapa havaittua markkinarakoa. Tärkeintä on kuitenkin tietää mikä on se asiakas-

ryhmä, mitä liiketoiminnalla tavoitellaan, koska asiakas on kaikista keskeisin tekijä koko 

liiketoiminnassa, syy koko liiketoiminnalle. Vasta sen jälkeen kun asiakassegmentti tiede-

tään, liiketoimintastrategiaa voidaan alkaa rakentamaan. (Osterwalder & Pigneur 2010, 20-

21) 

 

Yksityisen hitsauskoulutuksen asiakassegmentti on helposti löydettävissä. Asiakkaita ovat 

Päijät-Hämeen alueella toimivat metalliteollisuusyritykset, jotka palkkaavat hitsaajia. Il-

man heitä ei ole markkinoita. Asiakasryhmänä ne ovat siinä mielessä varsin mutkattomia, 

että he tietävät tarkalleen mitä haluavat ja sanovat sen myös suoraan. Arvailujen perusteel-

le ei tarvitse rakentaa mitään. 

 

 

3.2 Arvolupaus 
 

Arvolupaus tarkoittaa sitä arvoa, mitä liiketoiminnan luvataan tuottavan asiakkaille. Arvo-

lupaus on syy sille, miksi asiakas ostaisi tuotteen tai palvelun juuri tästä yrityksestä. Liike-

toiminnan pitäisi kyetä tarjoamaan asiakkaalle jonkun asiakkaan kaipaamaan ratkaisun tai 

muutoin tyydyttämään asiakkaan tarpeita. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi jokin uusi tuote 

tai palvelu, paremmin asiakkaan tarpeisiin soveltuva ratkaisu tai vaikkapa nykyisen tuot-

teen parannettu versio. Arvolupaus voi helpottaa asiakkaan elämää, tuoda kustannus- tai 

ajansäästöjä, vähentää riskejä tai vaikka ilahduttaa muotoilullaan. (Osterwalder & Pigneur 

2010, 22-23 ) 

 

Koska hitsaajien kysyntä ylittää tarjonnan, hitsaajien saaminen markkinoille helpottaisi 

monen metallialan yrityksen toimintaa. Koska yksityinen hitsauskoulutus tekee tiivistä 

yhteistyötä metallialan yritysten kanssa, kouluttaja tietää ja tuntee hyvin yritysten tarpeet. 

Arvolupaus on tarjota metallialan yrityksille juuri sellaisia hitsaajia, mitä yritykset tänä 

päivänä tarvitsevat. Yksityinen kouluttaja pystyy tarkemmin räätälöimään paitsi koulutuk-
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sen sisällön sopivaksi yrityksille niin myös valitsemaan koulutukseen paremmin sellaisia 

koulutettavia, jotka tulevat työllistymään. 

 

 

3.3 Kanavat 
 

Tuote tai palvelu pitäisi saada asiakkaan ulottuville, toimitettua kustannustehokkaasti asi-

akkaalle. Erilaisten kanavien välityksellä tuote tai palvelu saadaan tuotua asiakkaan luo.  

Ennen tuotteiden tai palvelujen toimitusta tieto tuotteesta tai palvelusta pitäisi saada asiak-

kaan tietoisuuteen. Eihän asiakas muuten osaa ostaa sitä. (Osterwalder & Pigneur 2010, 

26) 

 

Hitsaajia palkkaavat yritykset Päijät-Hämeen talousalueella on helppo tavoittaa. Kyseessä 

on oikeastaan palvelukonseptin laajentaminen jo olemassa oleville asiakkaille. Nämä 

markkinointi- ja viestintäkanavat ovat suhteellisen yksiviivaiset ja selkeät, eivätkä vaadi 

suuria taloudellisia investointeja. 

 

Haasteita on sen sijaan sopivien koulutettavien löytämisessä hitsauskoulutukseen. Tässä 

varmasti tiivis yhteistyö TE-toimiston ja metalliliiton kanssa auttaisi löytämään työttö-

myysuhan alla olevat henkilöt. Tämän lisäksi tarvitaan ihan suoranaista markkinointia niis-

sä kanavissa, missä työpaikan hakijat ja koulutusmahdollisuuksia hakevat liikkuvat. Tämä 

on yksi avaintekijä yksityisen hitsauskoulutuksen onnistumiselle. Jos sopivia koulutettavia 

ei löydy, mikään koulutus ei takaa hyvää lopputulosta. 

 

 

3.4 Asiakasyhteys  
 

Yhteydenpitotapa asiakkaisiin eroaa suuresti eri toimialojen välillä. Itsepalvelutoimintaan 

liittyvässä liiketoiminnassa asiakkaaseen ei juuri olla yhteydessä. Samoin erilaiset auto-

maattiset palvelut tai toiminnot eivät edellytä tiivistä yhteydenpitoa asiakkaaseen. Tyypil-

listä monilla aloilla on myös se, että asiakassuhteen alkuvaiheessa yhteydenpito on paljon 

tiiviimpää kuin myöhemmin. Myöhemmin se on enemmän asiakassuhteen ylläpitoa. 
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Asiakasyhteyden määrään ja tapaan vaikuttaa saman yrityksen sisälläkin keskittyminen 

tietyntyyppisiin asiakkaisiin. On hyvinkin perusteltua pitää tiiviimmin yhteyttä yrityksen 

tärkeimpiin ja merkittävimpiin asiakkaisiin kuin satunnaisesti ostaviin asiakkaisiin. (Os-

terwalder & Pigneur 2010, 28-29 ) 

 

Varsinkin yksityisen hitsauskoulutuksen alkuvaiheessa on erittäin tärkeää pitää yhteyttä 

asiakkaisiin henkilökohtaisesti, jotta saataisiin palautetta miten koulutus on onnistunut. 

Tiivis ja henkilökohtainen yhteydenpito on tärkeää toki myöhemminkin. Tärkeää on, että 

opettajat tekevät jatkuvaa yhteistyötä yritysten kanssa. Tiivistä yhteydenpitoa helpottaa 

alueellisuus ja se, että asiakkaat ovat pitkäikäisiä. 

  

 

3.5 Tulovirta  
 

Mikään liikeidea ei kannata, ellei siitä saatava tulo ylitä kustannuksia. Kysymys on siitä, 

mitä asiakkaat ovat valmiita kyseisestä tuotteesta tai palveluksesta maksamaan. Tulo voi 

muodostua monella eri tavalla. Asiakkaat voivat olla halukkaita maksamaan eritavalla. Osa 

on valmis maksamaan koko hinnan heti, toinen taas haluaa maksun jakautuvan pidemmälle 

aikavälille. Myös eri toimialoilla on hyvin erilaisia ansaintatapoja. (Osterwalder & Pigneur 

2010, 30-33 ) 

 

Kun arvioidaan yksityisen hitsauskoulutuksen liikeideaa ja varsinkin sen kannattavuutta, 

on huomioitava, että kysymyksessä ei ole pelkästään kouluttamisesta ja itse koulutuksesta 

saatava laskutus, vaan kyseessä on osa laajempaa liiketoimintaa. Ajatuksena ei ole, että 

asiakkaat maksaisivat koulutuksesta, vaan vasta siitä kun he ottavat koulutetut hitsaajat 

töihin.  

 

Metalliteollisuuden yritykset ostavat hitsausta paljon alihankintana, joko Suomesta tai 

Suomen ulkopuolelta. Alihankinnan lisäksi yritykset palkkaavat itse hitsaajia joko määrä-

aikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen. Varsinkin viime vuosina hitsaajien palkkaaminen 

henkilöstöalan yritysten kautta on ollut erittäin suosittua. Työvoimanvuokraus on erittäin 

joustava keino palkata työntekijä silloin kun ei osaa tarkalleen sanoa kuinka pitkään tarve 

jatkuu. Tämän lisäksi työvoimanvuokraus on erinomainen keino varmistua työntekijän 
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sopivuudesta ennen kuin yritys palkkaa työntekijän omille kirjoilleen. Työvoimanvuokraus 

onkin kehittynyt yleistyessään yrityksien rekrytointikanavaksi. Riskit virheellisestä rekry-

toinnista vähenevät huomattavasti, kun yritys rekrytoi sellaisen työntekijän, jonka jo tun-

tee. Yritykset ovatkin ruvenneet palkkaamaan vakituiseen työsuhteeseen nimenomaan 

vuokratyöntekijöitään. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että henkilöstöpalvelualan yrityksiltä 

poistuu jatkuvasti hitsaajia heidän siirtyessä asiakasyrityksen palvelukseen. Samalla lasku-

tus loppuu. Tuomalla tai tuottamalla markkinoille lisää työvoimaa, henkilöstöpalvelualan 

yritys pystyy saamaan lisää laskutustunteja. Juuri tähän perustuu hitsauskoulutuksen an-

saintamalli. Ei koulutuksen hinnoitteluun, vaan siihen, että markkinoille saadaan lisää am-

mattitaitoista henkilökuntaa, joiden työpanos voidaan laskuttaa.  

 

Julkinen sektori ostaa sellaista koulutusta, mikä ehkäisee työttömyyttä ja edesauttaa työ-

paikan saamista. Julkinen sektori voisi olla hyvinkin kiinnostunut ostamaan hitsauskoulu-

tusta yksityiseltä kouluttajalta, varsinkin jos koulutettavat työllistyvät hyvin. Hintakilpai-

lussa pärjääminen riippuu tietysti muista koulutusvaihtoehdoista sekä kilpailutilanteesta. 

Hitsauskoulutuksen hinta on suhteellinen kova, sillä investoinnit ovat suuret. Mutta mikäli 

koulutettavat kuitenkin työllistyvät hyvin, yksittäisen koulutuksen hinta ei ole ainoa pää-

tökseen vaikuttava tekijä. Koulutuksen lyhyen keston vuoksi loppukustannukset tulisivat 

olemaan kuitenkin pienempiä, vaikka yksittäinen koulutuspäivä/oppilas olisikin kalliimpi 

kuin yksittäinen Salpauksen koulutuspäivä/oppilas. Isona organisaatioina ja määräävässä 

markkina-asemassa Koulutuskeskus Salpaus on pystynyt pitämään jo nytkin suhteellisen 

kovaa hintatasoa koulutukselleen.  

 

Hitsauskoulutuksen lisäksi yksityinen kouluttaja pystyy tarjoamaan myös muita koulutus-

palveluja jo yrityksissä työskenteleville työntekijöille. Tulityö- ja työturvakorttikoulutukset 

vanhenevat viiden vuoden välein, mikä tarkoittaa sitä, että yritykset joutuvat jatkuvasti 

ostamaan näitä koulutuspalveluja. Hitsausluokat vanhenevat myös, joten hitsaajat joutuvat 

uusimaan niitä tasaisin väliajoin. Yrityksillä olisi mahdollisuus ostaa näitä palveluja yksi-

tyiseltä hitsauskoulutukselta. Vastaavaa koulutuspalvelua on tarjolla markkinoilla, joten 

hinta määräytyy aika lailla markkinoiden mukaisesti. Jos hitsauskoulutettavien joukkoon 

on samanaikaisesti mahdollisuus ottaa asiakasyrityksissä työskenteleviä työntekijöitä, jotka 

uusivat korttejaan tai luokkiaan, mitään erillistä kouluttajakustannusta ei tule. Säästöt tule-

vat sitä kautta. 
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Metalliteollisuuden yritysten tilauskannat ja sen mukava työt vaihtelevat suuresti. Välillä 

on väkisinkin hiljaista, jopa niin hiljaista, että yt-neuvottelut joudutaan käynnistämään ja 

joskus jopa lomauttamaan työntekijöitä. Hiljaisten työtilanteiden aikana monet yritykset 

päivittävät ja kouluttavat mielellään oman henkilökuntansa osaamista. Yksityinen koulutta-

ja kykenee paremmin huomioimaan yritysten tarpeet tällaisissa tilanteissa, jolloin lomau-

tukset uhkaavat. 

 

Hitsauskoulutuksen sisältö on tarkoitus rakentaa sellaiseksi, mikä vastaa mahdollisimman 

tarkkaan niitä töitä, mitä koulutettava tulee työssään myös tekemään. Ajatuksena on, ettei-

vät koulutettavat hitsaa pieniä hukkaputkenkappaleita, vaan todellisia tuotteita. Tämä on 

mahdollista järjestää siten, että metallialan yritykset antavat tietyt hitsaustyöt alihankintana 

kouluttajalle. Hinnoittelussa huomioidaan tietysti myös se, että hitsaustyön suorittavat kou-

lutettavat. Yritykset saavat alihankintapalvelun halvemmalla, samalla kun koulutettavat 

saavat tärkeää hitsauskokemusta. Koulutukseen tulee samalla tavoitteellisuutta ja oikea-

tyyppistä kunnianhimoa, kun koulutettavat tietävät tekevänsä oikeaa työtä ja että heidän 

työnsä tullaan tarkastamaan.  Samalla heidän koulutuksessa pystymään huomioimaan nii-

den yritysten tarpeet, joihin he tulevat sijoittumaan koulutuksen päätyttyä. 

 

Merkittävin tulonlähde ei kuitenkaan ole itse koulutus, vaan se, että sen avulla saadaan 

markkinoille hitsaajia, jotka voidaan vuokrata eteenpäin. Kokonaisuus huomioiden, itse 

koulutuksen ei tarvitse tuottaa suuria summia. Ansaintalogiikka perustuu siihen, että mark-

kinoille saadaan lisää ammattitaitoista työvoimaa, joiden työstä voidaan laskuttaa myö-

hemmin. 

 

 

3.6 Avainresurssit  
 

Avainresursseilla tarkoitetaan niitä keskeisiä tekijöitä, joiden avulla yritys pystyy toteutta-

maan antamansa arvolupauksen. Avainresursseja ovat muun muassa avaintyöntekijät, eri-

koisosaaminen tai rahoitus. Ne resurssit, mitä tarvitaan palvelun toteuttamiseen luvatun 

kaltaisesti. (Osterwalder & Pigneur 2010, 34-35 ) 
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Yksityisessä hitsauskoulutuksessa avainasemassa on oikeantyyppisten kouluttavien löytä-

minen, sillä ideana on saada osaavia hitsaajia markkinoille. Tämän lisäksi tarvitaan osaavat 

opettajat ja asianmukaiset hitsauslaitteet ja –tilat.  

 

Jotta koulutettavien taso saataisiin paremmaksi kuin Koulutuskeskus Salpauksessa, koulu-

tettaville pitää pystyä tarjoamaan jotain sellaista, mitä muut kouluttajat eivät pysty samalla 

varmuudella tarjoamaan, eli parempi koulutuksen taso sekä työpaikka. Vastaavasti opetta-

jat pitää olla myös riittävän ammattitaitoisia. Sipilän hallituksen linjaamassa koulutusuu-

distuksessa korostetaan työpaikalla tapahtumaan oppimista sekä kouluttajan ja yritysten 

välistä yhteistyötä. Yksityisen hitsauskoulutuksen tekemä tiivis yhteistyö metalliteolli-

suusyritysten kanssa voisi mahdollistaa myös sen, että kouluttajia saataisiin paremmin 

myös yksityiseltä sektorilta. Tiivis yhteistyö yritysten kanssa todennäköisesti houkuttelee 

myös koulutettavia. 

 

 

3.7 Avaintoiminnot  
 

Avaintoiminnot ovat ne toiminnot, mitä ilman yritys ei pystyy toimimaan ja menestymään. 

Avaintoiminnot riippuvat hyvin paljon yrityksen toimintaympäristöstä. Ne voivat liittyä 

tuotantoon, ongelmien ratkaisuun tai erilaisiin alustojen ylläpitoon. (Osterwalder & Pig-

neur 2010, 36-37 ) 

 

Yksityisen hitsauskoulutuksen avaintoiminto on kouluttaa osaavia hitsaajia, jotka palka-

taan alueen metalliteollisuusyrityksiin.  Tämä avaintoiminto vaatii suhteellisen isoja rahal-

lisia investointeja ja sisältää myös selviä riskejä.  

 

 

3.8 Avainkumppanit  
 

Avainkumppaneita tarvitaan turvaamaan liiketoimintamallin onnistuminen ja kannatta-

vuus. Avainkumppaneita tarvitaan muun muassa riskin hallintaan, toiminnan taustalle 

kumppaneiksi turvaamaan liiketoiminnan onnistuminen. (Osterwalder & Pigneur 2010, 38-

39) 
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Yksityisen hitsauskoulutuksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat ne tahot, jotka voivat 

auttaa sopivien koulutettavien löytymisessä. Näitä ovat esimerkiksi TE-toimisto ja metalli-

liitto. Tärkeitä kumppaneita ovat myös ne metalliteollisuusyritykset, jotka ovat valmiita 

ostamaan koulutettavilta alihankintatöitä. Vakituisten opettajien lisäksi yksityinen hitsaus-

koulutus ostaa koulutuspalveluja alueen yrityksiltä ja mahdollisesti jo eläköityneiltä entisil-

ta alan ammattilaisilta. Eräs avainkumppani on myös pankki, mistä on saatavissa tarvitta-

essa lainaa investointeja varten.  

 

 

3.9 Kulurakenne  
 

Kustannusrakenteen merkitys on suuri liiketoiminnassa. Mitä suuremmat kustannukset, 

sitä suurempi tulovirran pitää olla. On tärkeä tietää, mitä ovat tärkeimmät ja suurimmat 

kustannukset liiketoiminnassa. Tavoitteena on yleensä minimoida kiinteistä kustannuksia, 

mitkä pysyvät samana tulovirrasta huolimatta. Yhtälailla hyvä on tiedostaa myös mitkä 

avaintoiminnot tulevat kaikista kalleimmiksi yritykselle. Kaikissa liiketoimintamalleista 

lähdetään siitä liikkeelle, että kustannukset pitäisi minimoida, mutta jossain malleissa kus-

tannusten minimointi on tärkeämpää kuin toisessa. Usein joudutaan valitsemaan joko kus-

tannusten minimoinnin tai arvonnousun välillä. Valinta riippuu asiakkaista. Haluavatko he 

halpaa hintaa vai laadukkaampaa tuotetta tai palvelua. (Osterwalder & Pigneur 2010, 40-

41) 

 

Hitsauskoulutus on kallis koulutus, koska se vaatii isohkoja hankintoja, hitsauslaitteita. 

Valitettavasti hitsaamaan oppii kuitenkin vain hitsaamalla. Koulutuskeskus Salpauksen 

koneet ja laitteet ovat osittain jo vanhoja. Jotta koulutuksesta saataisiin korkeatasoinen, 

laitteiden on oltava ajanmukaiset. Yksityinen hitsauskoulutus ei pyri kouluttamaan suuria 

määriä, eikä vaikeasti koulutettavia, mistä olisi mahdollista saada parempi hinta julkiselta 

sektorilta. Koulutuspäivän hinta/hitsaaja tulee todennäköisesti olemaan korkeampi kuin 

Salpauksella. Koulutuksen suhteellisen lyhyt kesto kuitenkin tasapainottaa tilannetta.  

 

Alihankintatöitä tarjoamalla pystytään saamaan hieman myös laskutusta. Yrityksillä on 

mahdollisuus siirtää osa töistä hitsauskoulutettaville, jolloin materiaali tulisi myös sieltä 

valmiina. Se helpottaa investointikustannuksia. 
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3.10 Yksityisen hitsauskoulutuksen liikeidea BMC –mallin mukaan 
 

Yksityinen hitsauskoulutuksen liiketoimintamalli BMC –mallin mukaisesti näyttää tältä: 

	
				
	Avain-	
Kumppanit	
TE-toimisto	
Metalliliitto	
Alueen	yri-
tykset	
Kouluttajat	

	
Avaintehtävät	
Hitsaajien	kou-	
luttaminen	
	

	
	
Arvolupaus	
Juuri	sellaisia	
hitsaajia	kuin	
yritykset	
tarvitsevat	

	
Asiakasyhteys	
Henkilökohtainen	
yhteydenpito	

	
	
Asiakassegmentit	
Metallialan	yrityk-	
Set	Päijät-Hämeen	
alueella	

Avainresurssit	
Sopivat	koulu-
tettavat	

				Kanavat	
Suorat	kontaktit	
yrityksiin	ja	yh-
teistyökumppa-	
neihin	

	
													Kustannusrakenne	
								Tilat,	laitteet,	opettajat	
							Korkea/yksittäinen	oppilas	

	
																	Tulovirrat	
Julkinen	rahoitus,	yrityksille	myytävä	kou-	
lutus,	alihankinta,	hitsaajien	vuokraus		

 

Kuva 5: Yksityinen hitsauskoulutuksen liiketoimintamalli BMC –mallin mukaisesti 
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4 SINISEN MEREN STRATEGIA 
 
4.1. Sinisen meren strategian lähtökohdat 
 

Liiketoimintastrategia laaditaan yleensä kuvaamaan olemassa olevia markkinoita, missä 

yritysten kesken on kova kilpailu. Nämä niin kutsutut Punaiset meret ovat tiedossa ja ny-

kyään olemassa olevia toimialoja, missä kilpailun pelisäännöt ja toimialojen rajat ovat jo 

olemassa ja tiedossa. Yritykset pyrkivät tässä markkina-alueella päihittämään kilpailijansa 

ja saavuttamaan entistä suuremman osan kysynnästä. Kun markkinoille tulee yhä enemmän 

toimijoita, voitto- ja kasvumahdollisuudet pienenevät jatkuvasti. Tuotteet arkipäiväistyvät, 

ja verinen kilpailu värjää meren punaiseksi.  

 

Jos yritykset antavat kilpailun ohjata heidän strategiaansa, ne sitoutuvat samalla nykytilan-

teeseen. Huomio kiinnittyy tällöin asiakkaiden sijaan olemassa olevaan kilpailutilantee-

seen. Keskittymällä nykyiseen kilpailutilanteeseen yritys helposti ajautuu tilanteeseen, 

missä se rupeaa yhä enemmän muistuttamaan kilpailijoitaan. Sinisen meren strategian mu-

kaan yrityksen pitäisi kilpailutilanteeseen keskittymisen sijaan pyrkiä luomaan uutta ar-

vonnousua ostajille eli asiakkaille. Tämän lisäksi Sinisen meren strategia olettaa, että toi-

mialan rakenteet eivät ole muuttumattomia, vaan niitä on mahdollista muuttaa ja muokata. 

Yritys voi luoda uutta kysyntää rikkomalla totuttuja toimialarajoja tai menemällä nykyisiä 

markkina-aloja pidemmälle, missä ei vielä ole kilpailua. Sinisen meren strategian tavoit-

teena on, että yritys voi luoda itselleen sellaiset markkinat, missä mahdollisuuksia on pal-

jon ja riskejä vähän. Sinisen meren strategialle onkin tyypillistä uuden kysynnän aikaan-

saaminen, hyödyntämätön markkinatila ja kannattavan kasvun mahdollisuudet. Tavoitteena 

on saavuttaa sellainen tilanne, missä kilpailijoilla ei ole merkitystä. Jotain sinisiä meriä 

luodaan hyvin etäälle nykyisistä toimialarajoista, mutta useimmat luodaan punaisten meri-

en joukkoon laajentamalla jo olemassa olevia toimialarajoja. (Kim, Mauborgne 2015, 15-

16, 36-37) 

 

Usein käytetty esimerkki sinisen meren markkinoista on Cirque de Soleil. Vuonna 1984 

katutaiteilijat perustivat yrityksen varsin vanhahtavalle ja näivettyvälle sirkusalalle, missä 

kävijämäärät, liikevaihto ja voitto laskivat jatkuvasti. Eläinten oikeuksia puolustavat vas-

tustivat eläinten käyttöä esityksissä, ja perinteisesti lapsia houkuttelevan toimialan tilanne 
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ei näyttänyt houkuttelevalle. Cirque de Soleil ei saavuttanutkaan menestystä viemällä asi-

akkailta tältä perinteiseltä sirkusalalta, vaan se loi ihan uuden markkinatilan, jossa kilpaili-

joita ei ollut. Cirque de Soleil vetosi uudenlaiseen asiakaskuntaan, aikuisiin ja yritysasiak-

kaisiin, jotka olivat valmiita maksamaan lipusta huomattavasti enemmän. (Kim & Mau-

borgne, 2015, 35-36). Cirque de Soleil ei lähtenyt parantelemaan perinteisiä sirkusnume-

roita hankkimalla kuuluisia esiintyjiä, vaan tarjosi ihan uudentyyppisiä esityksiä ottamalla 

mukaan teatteriin kuuluvia elementtejä sekä tarjoamalla älyllistä ja taiteellista näkökulmaa.  

Cirque de Soleil rikkoi teatteri- ja sirkusmarkkinoiden rajat luomalla aivan uudentyyppisen 

konseptin, mikä ei kilpaile sen enempää sirkuksen kuin teatterinkaan kanssa. Cirque de 

Soleil kykeni samanaikaisesti pienentämään kustannuksia ja erikoistumaan differoinnin 

avulla. Se luopui eläinesityksistä, kiinteistä esiintymispaikosta sekä esitysten järjestämises-

tä samanaikaisesti useammalla areenalla, mikä toi suuria säästöjä. Tilaisuudet pidetään 

laadukkailla areenoilla, missä puitteet olivat katsojille mukavat. Esityksiin tuotiin uusia 

piirteitä kuten juonia ja taiteellista musiikkia. Tarjoamalla parhaat palat sirkuksesta, teatte-

rista ja balettista Cirque de Soleil löysi ihan uuden asiakaskunnan. Kustannusrakenne on 

huomattavasti kevyempi, mutta kävijät ovat valmiita maksamaan lipuista kuitenkin huo-

mattavasti enemmän kuin normaaleista sirkuslipuista. Tästä voisi tehdä johtopäätöksen, 

että kannattavuus parantui selvästi. 

 

Kuten alla olevasta kuvasta havaitaan, tekemällä harkittuja linjauksia,  Cirque de Soleil on 

onnistunut luomaan sellaiset markkinat, missä sillä ei ole kilpailijoita. (Kim, Malbourne 

2015, 75) 
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Kuva 6: Cirque de Soleilin strategia verrattuna perinteiseen sirkukseen (Kim, Mal-

bourne 2015, 75) 

 

Sinisen meren strategian tavoitteena on saavuttaa arvoinnovaatio eli tilanne, missä sekä 

yritysten että asiakkaiden saama arvo kasvaa huomattavasti. Yritysten arvonnousu saavute-

taan kustannussäätöjen avulla eli poistamalla ja supistamalla tekijöitä, joilla toimialan yri-

tykset yleensä kilpailevat. Asiakkaan saamaa arvoa nostetaan korostamalla ja luomalla 

elementtejä, joita toimialalla ei ole aikaisemmin tarjottu. Aikaa myöten kustannukset ale-

nevat entisestään myyntimäärän kasvun aikaansaamina mittakaavaetuina.  (Kim & Mal-

bourne 46-51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Differoinnin ja pienten kustannusten samanaikainen tavoittelu (Kim & Mal-
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bourne, 49) 
 

Kuten kuvasta havaitaan, arvoinnovaatio saavutetaan tilanteessa missä kustannukset ovat 

pienemmillään ja ostajien saama arvo samanaikaisesti suurimmillaan.  

 

Punaisen meren strategian mukaisesti differointi eli muista erottautuminen maksaa, koska 

olosuhteet ovat annettuja ja yritysten on pakko toimia niissä rajoissa. On olemassa yksi ja 

sama parhaan käytännön sääntö, mitä kaikki noudattavat.  Yritykset voivat tällöin valita 

ainoastaan joko erottautumisen tai kustannussäästöt. Arvoinnovaatio perustuu taas ajatuk-

seen, etteivät markkinat ja toimialarakenne ole annettuja, vaan niitä voidaan muuttaa. Täl-

löin vapaudutaan arvon ja kustannusten välisestä valintapakosta.  (Kim, Malbourne 50-51) 

 

Punaisen	meren	strategia	 Sinisen	meren	strategia	

Kilpaillaan	olemassa	olevassa	markkinati-
lassa	

Luodaan	aivan	uusi	markkinatila,	jossa	ei	
ole	kilpailua	

Peitotaan	kilpailijat	 Tehdään	kilpailusta	merkityksetön	
Hyödynnetään	olemassa	olevaa	strategiaa	 Luodaan	uutta	kysyntää	ja	vallataan	se	it-

selle	
Tehdään	valinta	arvon	ja	kustannusten	
välillä	

Vapaudutaan	arvon	ja	kustannusten	väli-
sestä	valintapakosta	

Koordinoidaan	koko	toimintojärjestelmä	
varmistamaan	valitun	strategisen	vaihto-
ehdon	eli	differoinnin	tai	pienten	kustan-
nusten	saavuttaminen	

Koordinoidaan	toimintajärjestelmä	varmis-
tamaan	differointi	ja	pienet	kustannukset	

Kuva 8: Punaisen ja sinisen meren strategian erot  

 

Sinisen meren strategia voidaan saavuttaa nykyistä markkinatilannetta analysoimalla ja 

muuttamalla sitä neljällä eri tavalla: poistamalla toimialalla olevia asioita, supistamalla 

joitakin tekijöitä, korostamalla toisia tekijöitä ja ottamalla mukaan täysin uusia asioita.  
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Kuva 9: Sinisen meren strategian neljä peruskysymystä 

 

 

4.2 Sinisen meren strategian toimivuus yksityisen hitsauskoulutuksen 
strategiana  
 
Yksityinen hitsauskoulutus ei pysty mitenkään kilpailemaan markkinoilla lähes monopo-

liasemassa olevan Koulutuskeskus Salpauksen kanssa ellei se kykene jollain tavalla eri-

koistumaan ja luomaan uudentyyppisiä markkinoita. Yksityisen hitsauskoulutuksen tavoit-

teena onkin luoda uusi markkinatila, missä ei ole kilpailua Sinisen meren strategian mukai-

sesti. Tällöin sen pitäisi pystyä aikaansaamaan uutta kysyntää, löytämään hyödyntämätön 

markkinatila sekä tehdä kasvu uusille markkinoille kannattavaksi. Pitää pystyä luomaan 

tilanne, missä kilpailijat, tässä tapauksessa Koulutuskeskus Salpaus, menettää merkityksen.  

 

 

4.2.1 Koulutusstrategian poistaminen 
 

Laajan koulutusvalikoiman ylläpitäminen on erittäin kallista. Se vaatii esimerkiksi varsin 

monentyyppisiä ja useita erilaisia koulutustiloja, paljon opettajia sekä muuta henkilökun-

taa, koulutusmateriaaleja jne. Hallintokulut ovat isoissa organisaatioissa suuret, ja ne vä-

Poista	
Mitkä	toimialalla	selviöinä	
pidettävät	asiat	pitäisi	

poistaa?	

Korosta	
Mitä	tekijöitä	tulisi	korostaa	
selvästi	enemmän	kuin	alalla	

yleisesti	tehdään?	

Supista	
Millä	tekijöillä	tulisi	supistaa	
selvästi	alan	normaalitasoon	

verrattuna?	

Luo	
Mitä	kyseiselle	toimialalle	
täysin	uusia	tekijöitä	tulisi	

luoda?	

Uusi	arvokäyrä	
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hentävät osaltaan käytännön opetuksen rahoitusta. Koska yksityinen hitsauskoulutus tarjo-

aa pääasiassa vain ja ainoastaan hitsauskoulutusta aikuiskoulutuksena, kustannukset pysty-

tään rajamaan varsin tehokkaasti.  

 

Laajan koulutusvalikoiman tarjoaminen ei anna asiakkaille, tässä tapauksessa sekä koulu-

tukseen hakeutuville että alueen metalliteollisuusyrityksille, sellaista viestiä, että kouluttaja 

olisi nimenomaan erikoistunut juuri kyseiseen koulutukseen. Esimerkkinä tällaisesta sup-

peasta ja erikoituneesta kouluttajasta mainittakoon SanomaWSOY:n oma akatemia, mikä 

jatkaa Sanoma Oy:n omaa toimittajakoulutusta (Sanoma 2006). Sanoman toimittajakoulu-

tukseen on aina ollut vaikea päästä. Toimittajaksi pystyy pätevöitymään myös muuta kaut-

ta kuten yliopistoista, mutta Sanoma Oy:n toimittajakoulutus on ollut muita suositumpi ja 

arvostetumpi. Opiskelemaan on ollut vaikeampi päästä kuin yliopistoon, mutta Sanoman 

Oy:n koulutukseen päässeet ovat työllistyneet muita paremmin Sanoma Oy:n palveluk-

seen. Vastaavalla tavalla erikoistunut hitsauskoulutus saattaisi metallialalle kouluttaville 

olla houkuttelevampi vaihtoehto kuin suuri kunnallinen koulutuskeskus. 

 

 

4.2.2 Koulutusstrategian supistaminen 
 

Hitsauskoulutus on suhteellisen kallis koulutus koska se vaatii isohkoja hankintoja, hit-

sauslaitteita. Koska hitsauskoulutuksessa oppilaita on enemmän kuin laitteita, hitsauskoul-

tus rakennetaan yleensä siten, että siihen kuuluu paljon muutakin kuin varsinaista hitsaa-

mista. Levyseppähitsaajan koulutus kestää normaalisti ammattikoulutuksena 3 vuotta. Ai-

kuiskoulutuksen pituus vaihtelee, mutta lähtökohtaisesti sekin kestää suhteellisen kauan, 

sillä sekin pitää sisällään monia elementtejä, joita koulutettava ei välttämättä tule ikinä 

tarvitsemaan työssään. Valitettavasti hitsaamaan oppii kuitenkin vain hitsaamalla. Yritys-

ten kaipaama osaaminen jääkin usein puutteelliseksi, huolimatta siitä, että koulutuksen 

kesto on pitkä. 

 

Opetushallinnon johtokunta päätti 1.1.2006, että hitsaajan ammattitutkinto tai osia siitä on 

mahdollista suorittaa näyttötutkintona.  Tämä mahdollistaa sen, että hitsaajan ammattitut-

kinnosta on mahdollista suorittaa vain osia ja ammattitutkinnon voi suorittaa myös use-

ammassa erässä, esim. työsuhteiden välissä. (Opetushallitus 2005, 3 - 5). Tähän ajatukseen 
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perustuu yksityinen hitsauskoulutus. Mikäli yksityinen koulutus pystyttäisiin yksilöimään 

tarkasti koulutettavan aikaisempi osaaminen ja työkokemus huomioiden ja samalla koulu-

tus keskittyisi juuri niihin taitoihin, mitä tietyssä, määrätyssä yrityksessä kaivataan, hitsaa-

jien koulutusaikaa pystytään lyhentämään huomattavasti. Riittää se, että kukin koulutettava 

oppii sen, mitä hän tulee omalla työpaikalla tarvitsemaan. Eli koulutuksen sisältöä supiste-

taan huomattavasti. Tämä edellyttää luonnollisesti varsin tiivistä yhteistyötä niiden yritys-

ten kanssa, jotka tulevat myöhemmin palkkaamaan koulutettavan hitsaajan.  

 

Lyhyempi koulutus sopii myös sellaisille, jotka eivät halua ja kykene opiskelemaan tutkin-

tolähtöisesti, mutta jotka ovat käsistään näppäriä ja viihtyvät itse työtehtävissä. Esimerkik-

si luki- tai keskittymishäiriöt saattavat tehdä tutkinnon suorittamisen vaikeaksi, mutta käy-

tännön opastuksella he saattavat oppia hitsaamaan kuitenkin nopeasti ja helposti. Hyvä 

oppilas ei välttämättä ole myös hyvä hitsaaja. 

 

Koulutuksessa keskityttäisiin itse tekemiseen (hitsaamiseen), harjoitustehtävät olisivat hy-

vin samanlaisia kuin työpaikalla, koulutuspäivä pidennettäisiin normaalin työpäivän mit-

taiseksi samalla kun vähennettäisiin epäoleellisen teorian määrää.  Lopputuloksena koulu-

tettavien hitsaustaito olisi parempi vaikka koulutusaika lyhenisikin.  

 

 

4.2.3 Uuden markkinatilan luominen: Yksityisen hitsauskoulutuksen erot Koulutus-
keskus Salpauksen järjestämälle koulutukselle 
 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on kaikille ilmaista koulutusta pidetty lähtökohtana tasa-

arvoiselle yhteiskunnalle. Näin onkin. Vaarana tasa-arvoisessa hyvinvointiyhteiskunnassa 

on kuitenkin se, että  sillä on taipumus tasapäistää mahdollisuuksia tarjoamalla kaikille 

samat vaihtoehdot. Julkiselle koulutussektorille ei juuri ole kehittynyt vaihtoehtoja, aina-

kaan toisen asteen koulutustasolla.  

 

Koulutuskeskus Salpauksen kone- ja metallilinjalle ei tahdo löytyä riittävästi hyviä hakijoi-

ta. Nuoret eivät koe jostain syystä alaa omakseen, eivätkä oikein osaa arvioida millaisiin 

työtehtäviin hitsaajat nykyään ja tulevaisuudessa sijoittuvat. Ala ei siis ole tarpeeksi hou-

kutteleva. Hitsaajien ja asentajien työ on kuitenkin vaativampaa ja monipuolisempaa kuin 
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moni luuleekaan. Olisikin toivottavaa, että tietoisuus siitä, mitä työ oikein pitää sisällään, 

lisääntyisi. 

 

Paitsi koulutukseen hakeutuneiden määrän vähäisyys, murhetta aiheuttaa myös opintojen 

varsin korkea keskeyttämisaste (Salpauksen opettaja). Keskeyttämisen taustalla saattaa olla 

se, että koulutuksen kesto saattaa tuntua liian pitkälle, varsinkin jos koulutukseen hakeutu-

neet kaipaavat enemmän käsillä tekemistä kuin tunnilla istumista. Suurin osa keskeytyksis-

tä tapahtuukin alkuvaiheessa. Vaikka koko koulutus olisikin saatu suoritettua, moni val-

mistunut hitsaaja ei kuitenkaan pärjää jostain syystä työpaikalla.  Koulutus ei tällöin ole 

pitänyt sisällä juuri niitä asioita, mitä hitsaaja tarvitsee työskennellessään alueen metallite-

ollisuudessa toimivissa yrityksissä. Vientiteollisuudessa toimivilla ja pärjäävillä yrityksillä 

on usein paljon uudemmat ja monipuolisemmat koneet ja laitteet kuin mitä koulutuspaikal-

la on käytössä.  Valmistuneilla ei välttämättä ole minkäänlaista kokemusta nykyisistä ko-

neista ja laitteista. Teknologiateollisuuden tutkimuksen mukaan rekrytointivaikeudet kos-

kivat varsinkin luokkahitsauksen sekä ohutlevytyön osaajia. (Teknologiateollisuus 2015, 

11) 

  

Jos ammatillisen koulutuksen suorittaneet hitsaajat eivät pärjää käytännön hitsaustöissä, 

jossain täytyy olla vikaa.  Oppilaitosympäristössä hyväksytysti suoritettu koulutus tai edes 

hitsausluokka ei ole osaamisen tai pätevyyden tae.  Yrityksiltä tulevan palautteen mukai-

sesti rima valmistumiselle on liian matala. 

 

Hallituksen linjauksen mukaisesti tavoitteena olisi lisätä työpaikalla tapahtuvan oppimisen 

houkuttelevuutta työnantajan, opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.  Jousta-

vampi, yksityinen hitsaajakoulutus tulisikin rakentaa siten, että opiskelijat saisivat mahdol-

lisimman pian kokemusta yrityksessä työskentelystä, tavalla tai toisella. Opiskelijalle tulisi 

todenmukainen näkemys siitä, mistä hitsaajan työssä on kysymys ja mitä taitoja hänen tu-

lee vielä harjoitella.  Kouluttaja puolestaan osaisi suunnata opetusta yritysten esittämien 

toiveiden ja vaatimusten mukaisesti.  

 

Yksityisen hitsaajakoulutuksen idea olisi se, että koulutukseen valitaan eri kriteereillä kuin 

Koulutuskeskus Salpaukseen. Koulutukseen olisi vaikeampi päästä kuin Salpauksen koulu-

tuslinjalle, mutta koulutettavien työllistyminen olisi parempi. Jo valintakriteerien määritte-
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lyssä ja koulutettavien valinnassa huomioidaan paikallisten yritysten toiveet ja vaatimuk-

set. Koulutus voisi tällöin olla paljon lyhyempi ja se räätälöitäisiin kunkin koulutettavan 

mukaisesti. Poissaoloja ja myöhästymisiä ei hyväksyttäisi ja koulutettavan asenneongelma 

tai puutteellinen motivaatio johtaisi automaattisesti koulutuksen keskeyttämiseen hänen 

kohdallaan. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille voitaisiin luvata työpaikka Päijät-

Hämeen alueen teknologiateollisuuden yrityksissä. Näillä vaatimuksilla ja lupauksilla olisi 

kenties mahdollista tavoittaa sellaisia opiskelijoita, jotka eivät hakeudu Koulutuskeskus 

Salpauksen järjestämään koulutukseen.  

 

 

Kuva 10: Hitsauskoulutuksen Sinisen meren strategia 

 

Sinisen meren strategian mukaisesti hitsauskoulutusta edellä kuvatulla tavalla muokkaa-

malla päästään tilanteeseen, missä yksityinen hitsauskoulutus ei kilpaile samoilla markki-

noilla Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Poistamalla muut koulutusvaihtoehdot, opetus- 

ja hallintohenkilöstön määrää ja samalla kuluja voidaan vähentää huomattavasti. Supista-

malla opintojen laajuutta, opetukseen saadaan enemmän varsinaista hitsauskoulutusta. Ko-

rostamalla työpaikan saamista koulutuksen suorittamisen yhteydessä, koulutukseen saatai-

siin valittua oikealla tavalla motivoituneet hakijat. Luomalla tiiviin yhteystyöverkoston 

alueen yritysten kanssa, koulutuksen tasoa voitaisiin huomattavasti nostaa ja koulutus saa-

taisiin vastaamaan paremmin sitä todellisuutta, mitä hitsaajan työ tulee tulevaisuudessa 

Poista	
Muut	koulutusvaihtoehdot	-		
vain	hitsauskoulutusta	

Korosta	
Koulutus	johtaa	työpaikan	saantiin	

Koulutus	räätälöidään	oppilaskohtaisesti	

Supista	
Keskitetytään	vain	siihen	hitsausmenetelmään,		

mitä	työssä	tarvitaan	
Yleisiä	opintoja	karsitaan	

	

Luo	
Tiivis	yhteistyö	yritysten	kanssa.	
Opintaan	oikeita	töitä	tekemällä	

(alihankintayhteistyö)	
	

Yksityinen	hitsauskoulutus	
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olemaan.  Näillä toimenpiteillä päästään tilanteeseen, missä yksityinen hitsauskoulutus ei 

kilpaile Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. 

 

 

 

 
Kuva 11: Yksityisen hitsauskoulutuksen strategia verrattuna Koulutuskeskus 

Salpauksen järjestämään koulutukseen 
 
Koulutuskustannuksia laskee koulutettavien ja koulutussisällön (teoriaopetus) supistami-

nen. Koulutuksen arvoa nostaa puolestaan varsinaisen hitsauksen lisääntyminen ja työpai-

kalla tapahtuva hitsauskokemuksen oppiminen, jolloin koulutettava pääsee nopeammin  

tekemään sentyyppisiä töitä, mihin hän tulee tulevaisuudessa sijoittumaan.  
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5 ONKO YKSITYISELLE HITSAUSKOULUTUKSELLE  
MARKKINOITA? 
 
5.1 Ammatillisen koulutuksen nykytila Päijät-Hämeen alueella 

Väestön koulutustaso Kanta- ja Päijät-Hämeessä on alle maan keskiarvojen. Kanta- ja Päi-

jät-Hämeessä on paljon yli 30-vuotiaita, joilla ei ole ammatillista tutkintoa. Ammattitaidon 

ylläpitäminen ja uudistaminen on pääsääntöisesti työnantajien vastuulla, mikä on haaste 

varsinkin pienyrityksille. (Pirjo Virtanen 2012, 36).  

Epäilemättä koulutukseen on pyritty panostamaan myös Päijät-Hämeen alueella. Koska 

kouluttajat eivät voi itse vapaasti valita koulutettavia, heidän mahdollisuutensa vaikuttaa 

opiskelijoiden työllistymiseen ovat lähes olemattomat. Kone- ja metallialalle hakee vä-

hemmän kuin alalla olisi koulutuspaikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että viimeistään jälkihaus-

sa kaikki hakeneet otetaan opiskelemaan, riippumatta siitä onko opiskelijalla edes realisti-

sia mahdollisuuksia valmistua alalle. Jälkihaussa varasijalta opiskelemaan saattaa tulla 

sellaisia hakijoita, joilla levyseppähitsaajan koulutusvaihtoehto oli vasta viidentenä vaihto-

ehtona.  Ala ei lähtökohtaisesti silloin paljon kiinnosta, mutta hakija ei ole onnistunut pää-

semään muualle. Kun kaikkien peruskoulusta valmistuneiden on haettava opiskelemaan, 

muuten he eivät pääse työttömyyskorvauksien piiriin, koulutukseen hakeutuu myös sellai-

sia opiskelijoita, jotka eivät haluaisi ylipäätänsä opiskella eivätkä ole millään lailla moti-

voituneita opiskelemaan. (Salpauksen opettaja) 

Kouluttaja saa tietyn summan jokaisesta koulutettavasta. Koulutuksessa olevien määrät 

lasketaan kaksi kertaa vuodessa, tiettyinä ennalta määrättyinä päivinä. Rahoituksen kannal-

ta on tietysti suotavaa, että juuri näinä laskupäivinä koulutettavien määrä olisi mahdolli-

simman suuri. Koulutukseen otetaan myös erityistukea tarvitsevia opiskelijoita. Erityistu-

kea tarvitsevien opiskelijoiden määrä lisääntyy koko ajan, ainakin metallipuolen koulutuk-

sissa, koska siellä aloituspaikat jäävät täyttymättä. Koulutuksen järjestäjä saa erityiskoulu-

tettavista 50 prosenttia paremman korvauksen, mikä myös saattaa selittää osaltaan määrän 

kasvua. Valitettavasti erityistukea tarvitseville koulutus on monesti vaikeaa. Tämä usein 

näkyy poissaoloina ja opintojen keskeytyksinä. Kun koulutettavien ryhmäkoot ovat varsin 

suuria, jopa 25 opiskelijaa, useampi erityiskoulutettava samassa ryhmässä tuo opettajalle 

lisää paineita.   
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Opettajalla tai taitovalmentajalla on aika vähän mahdollisuuksia vaikuttaa nykyisin nuori-

sopuolen opiskelijoihin. Vaikka opiskelija on pois koulutuksesta, mitään sanktioita ei voi-

da antaa. Nuorisopuolelta valmistuu arviolta vain 15 levyseppähitsaajaa vuodessa. (Salpa-

uksen opettaja). Metalliteollisuudessa toimivilta yrityksiltä on tullut palautetta, että sekä 

hitsaajien ammattitaito että motivaatio työntekoon on viime vuosina laskenut merkittävästi.  

 

5.2 Teknologiateollisuuden henkilöstötarpeet tulevaisuudessa 

Työ- ja Elinkeinoministeriön analyysi osoittaa, että uusia työpaikkoja luovat etenkin pie-

net, alle 50 hengen kasvuhakuiset yritystoimipaikat. (Heikki Räsänen 2015, 4).  Pienillä 

yrityksillä on kuitenkin vähemmän resursseja osallistua työntekijöiden kouluttamiseen. 

Edellä mainitun lisäksi pienillä yrityksillä on käytännössä vaikea järjestää rekrytointikou-

lutuksia, sillä koulutettavia pitäisi olla riittävän monta samanaikaisesti.  

Lokakuussa 2014 Teknologiateollisuus teki kyselyn asiakasyritystensä henkilöstö- ja kou-

lutustilanteesta. Teknologiateollisuus tekee vastaavan kyselyn joka vuosi. Osa kysymyksis-

tä ovat aina samoja ja osa vaihtuvia. Vuoden 2014 teemana oli rekrytointikanavat. Kyse-

lyssä yrityksiä pyydettiin myös arvioimaan henkilöstömäärän muutosta vuodelle 2015. 

Teknologiateollisuus työllisti Suomessa 276 000 henkilöä vuonna 2014. Suurin osa heistä 

eli noin 119 000 työskenteli kone- ja metallituoteteollisuudessa. Kyselyn mukaan enem-

män kuin joka kolmas yritys eli 35,2 prosenttia kone- ja metallituoteteollisuusyrityksistä 

oli kokenut vuonna 2014 rekrytointivaikeuksia, vaikka kyselyyn vastanneiden kone- ja 

metalliteollisuuden yritysten henkilöstömäärä supistuikin edelliseen vuoteen verrattuna 6,8 

prosenttia. (Teknologiateollisuus 2015, 5 ja 10) 
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Kuva 12: Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoit-
tain vuonna 2014. Vastanneet yritykset, osuus, %. (Teknologiateollisuus 2015, 5 ja 10) 

Tehtävänimikkeittäin kone- ja metallituoteteollisuuden suurimmat rekrytointivaikeudet 

kohdistuivat numeerisen koneistuksen osaajiin, luokkahitsaajiin, työnjohtajiin sekä auto-

maatioinsinööreihin. Koneistuksessa rekrytointiongelmat kohdistuivat ensisijaisesti nu-

meeriseen CNC-koneistukseen ja hitsaus- ja levytyön kohdalla luokkahitsauksen sekä 

ohutlevytyön osaajiin. (Teknologiateollisuus 2015,  11-13) 

 

Kuva 13: Rekrytointivaikeuksien kohdistuminen ammatteihin toimialoittain (Tekno-
logiateollisuus 2015,  11-13) 
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Hitsaustöissä kyselyn mukaan pahimmat puutteet olivat se, ettei hitsaajien ammattitaito 

vastaa nykypäivän vaatimuksia, hitsaajilla ei ole riittävästi alan työkokemusta ja hitsaajilta 

puuttuu sellaista erikoisosaamista, mitä työpaikalla tarvitaan.  

Kun tässä kohtaa kyselyssä puhutaan hitsaajista, tarkoitetaan todennäköisesti sellaisia 

työntekijöitä, jotka ovat aikaisemmin joko tehneet hitsaustöitä tai heillä on hitsaajan koulu-

tus. Mikäli kyseessä on aikaisemmin hitsaustöitä tehneet, heidän ammattitaito on joko van-

hentunut tai se ei ole riittävän monipuolinen vastaamaan nykyisiä odotuksia. Mikäli syynä 

on liian vähäinen työkokemus, tarkoitetaan todennäköisesti vasta valmistuneita hitsaajia. 

Tämä viittaisi siihen, ettei hitsauskoulutus ei anna riittävää pätevyyttä valmistuneille pärjä-

tä käytännön hitsaustöissä. 

 

Kuva 14: Rekrytointivaikeudet tehtävänimikkeittäin  (Teknologiateollisuus 2015,  11-
13) 

 

Rekrytointivaikeuksien syyt liittyivät pääasiassa työnhakijoiden osaamisen puutteisiin. 

Hakijoiden työkokemus oli vähäistä, heiltä puuttui tehtävissä vaadittavaa erityisosaamista, 

ammattitaito oli vanhentunut tai koulutus riittämätöntä. Hakijoiden puute muodosti noin 
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viidenneksen rekrytointivaikeuksien syistä. Kone- ja metalliteollisuudessa kolme yleisintä 

syytä rekrytointivaikeuksiin oli puutteet työpaikkakohtaisessa eritysosaamisessa, liian vä-

häinen työkokemus alalta sekä vanhentunut  ammattitaito. (Teknologiateollisuus 2015, 12)  

 

Kuva 15: Rekrytointivaikeuksien syyt toimialoittain 2014, Osuus , % (Teknologiateol-
lisuus 2015, 12) 

 

Ammattitaitoisen työvoiman huono saatavuus aiheuttaa sen, että yritykset joutuvat palk-

kaamaan sellaisia työntekijöitä, jotka eivät kykene vastaamaan heidän odotuksiinsa. Tämä 

puolestaan aiheuttaa työntekijöiden vaihtuvuutta ja lisää tehottomuutta, sillä muut työnte-

kijät joutuvat perehdyttämään useimpia työntekijöitä samaan tehtävään. Osa töistä joudu-

taan myös teettämään ylitöinä. Nämä tunnit ovat huomattavasti tavallisia työtunteja yrityk-

selle, mikä vähentää yrityksen kannattavuutta. Uusien, ammattitaitoisten hitsaajien mark-

kinoille tulo korjaisi asiaa. 
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Vuosi 2014 ei ollut teknologiateollisuuden kannalta edes mikään hyvä vuosi, vaan taantu-

ma vaikutti edelleen tilauskantoihin. 

 

5.3 Hallitusohjelman toisen kärkihankkeen vaikutukset yksityiseen kou-
lutukseen 

Sipilän hallitus on nimennyt hallitusohjelmaansa toiseksi 26:sta kärkihankkeesta osaami-

sen ja koulutuksen kehittämisen. Haasteita tälle tavoitteelle antaa julkiselle sektorille asete-

tut säästötavoitteet. Keskeisimmät toimenpiteen tavoitteiden saavuttamiselle ovat: 

1) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistaminen vastaamaan tulevaisuuden osaa-

mistarpeita 

2) Yhtenäinen kokonaisuuden luominen ammatillisen koulutuksen rajoitus- ja ohjausjärjes-

telmälle  

Koulutusreformin mukaisesti säästöjä tavoitellaan muun muassa koulutuksen päällekkäi-

syyksien purkamisella, poistamalla raja-aidat nuorten ja aikuisten koulutuksista, uudista-

malla  järjestäjärakenteita sekä toimintaprosesseja, parantamalla työttömien koulutuksen 

työelämävastaavuutta, helpottamalla toimintalainsäädäntöä, uudistamalla koulutuksen jär-

jestäjärakennetta, uudistamalla toimintaprosesseja osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöi-

seksi, helpottamalla järjestävien toimintaa ja lisäämällä työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. 

Tavoitteena on ottaa käyttöön uusi koulutusmalli, joka mahdollistaa joustavat polut työpai-

kalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti.  

(Valtioneuvosto 2016a) 

Hallituksen esityksen (HE 35/2016) mukaan kaikki ammatilliset tutkinnot tulevat olemaan 

jatkossa osaamisperusteisia. Henkilökohtaistamisprosessissa koulutukseen hakeutujalle 

suunniteltaisiin hänelle soveltuva koulutus, missä keskityttäisiin hankkimaan vain sitä 

osaamista, joka puuttuu opiskelijalta. Osaaminen osoitettaisiin yhdenmukaisella tavalla 

käytännön työelämätilanteissa, hankkimistavasta riippumattomalla tavalla. Koulutuksen 

järjestäjällä olisi laajat mahdollisuudet toteuttaa yksilöllisiä oppimismenetelmiä ja hyödyn-

tää erilaisia oppimisympäristöjä. Koulutuksen järjestäjä päättää miten koulutus toteutetaan. 

Koulutus on mahdollista järjestää myös työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. 

Kaikkea ammattilista koulutusta säädeltäisiin yhdellä järjestämisluvalla, minkä rajoissa 
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koulutuksen järjestäjät voisivat päättää aikaisempaa vapaammin koulutustarjonnastaan. 

Kaikki nämä muutokset ovat yhdenmukaisia yksityisen hitsauskoulutuksen strategian 

kanssa. (HE 35/2016)  

Hallitusohjelman linjauksen mukaisesti erilaisten koulutusten rahoitusjärjestelmät yhdiste-

tään yhtenäiseksi kokonaisuuksiksi ja toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden painoar-

voa lisätään, mikä viittaisi siihen, että tulevaisuudessa työllistymisnäkökulmalla olisi kou-

lutuksessa entistä suurempi merkitys. Säätely- ja ohjausjärjestelmää muutetaan siten, että 

jatkossa ammatillista koulutusta säädellään vain yhdellä järjestämisluvalla, mikä helpottaa 

koulutuslupien saamista. Kolmas huomiota herättävä seikka yksityisen kouluttajan näkö-

kulmasta on se, että halutaan turvata ilman toisen asteen tutkintoa olevien aikuisten amma-

tillisen koulutuksen saatavuus myös erityisissä oppimisympäristöissä. Myös työpaikoilla 

tapahtuvan oppimisen mahdollisuus on huomioitu. (Valtioneuvosto 2016a). Valtionrahoi-

tus muutettaisiin talousarvioperusteiseksi, missä painopiste siirtyisi suorituksiin ja vaikut-

tavuutta painottaviin opiskeluun käytetyn ajan sijaan. Rahoitusjärjestelmään sisällytettäi-

siin osa tutkintoon johtamattoman työvoimakoulutuksen rahoituksesta. Nämä uudistukset 

antavat mahdollisuuden myös pienille, tietylle alalle erikoistuville kouluttajille hakea kou-

lutuslupia ja rahoitusta. Uudistettu lainsäädäntö on tulossa voimaan tammikuussa 2018. 

 

5.4 Hitsauskoulutuksen toteutus työvoimapoliittisena yhteishankintakou-
lutuksena 
 

Yksityinen hitsauskoulutus olisi tarkoitus suorittaa pääsääntöisesti työvoimapoliittiseen 

koulutukseen kuuluvana työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutuksen tarkoitus on paran-

taa osallistujien mahdollisuuksia työllistyä sekä turvata osaavan työvoiman saatavuus alu-

een yrityksille. Työvoimakoulutukseen voivat osallistua työttömät työnhakijat ja sellaiset 

työssä olevat työntekijät, joita uhkaa työttömyys, kuten pitkä lomautus. He ovat oikeutettu-

ja työttömyysetuun myös koulutuksen aikana. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoi-

mista opiskelua, mitä yksityinen hitsauskoulutus ilman muuta on. Opintojen tulisi lisäksi 

johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon tai 

mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. Aiempia opintoja voidaan tukea työttömyys-

etuudella, mikäli opintojen keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi. Opinnot voivat 
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olla ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mu-

kaista lisä- tai täydennyskoulutusta. (Työvoimakoulutus TE-Palvelut 2017) 

 

Työvoimapoliittista koulutusta järjestetään myös yhteishankintakoulutuksena, missä työn-

antaja osallistuu sekä rahoitukseen että opiskelijavalintaan. Koulutuksen järjestämiselle on 

tällöin oltava työvoimapoliittiset perusteet. Koulutuksella turvataan työvoiman saatavuutta, 

pidennetään työuria, säilytetään työpaikkoja tai ennaltaehkäistään työttömyyttä. Ei ole mi-

tenkään poissuljettua, etteikö koulutettavat voisi olla myös maahanmuuttajataustaisia. 

Maahanmuuttajille tarkoitettu työvoimakoulutus on kotouttamiskoulutusta.  

 

Esimerkkinä yhteishankintakoulutuksesta on rekrykoulutus. Rekrykoulutus on tarkoitettu 

tilanteisiin, missä ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy, eikä ole lähiaikoina valmistumas-

sakaan muusta koulutuksesta. Rekrykoulutuksessa ELY-keskus maksaa nykyisin 70 pro-

senttia kustannuksista ja työnantaja 30 prosenttia. (Yhteishankinta TE-Palvelut 2017).  

ELY-keskus on ostanut koulutuspalveluja tähän saakka pääsääntöisesti isoilta auktorisoi-

duilta kouluttajilta, jotka toimivat useilla eri aloilla ja pystyvät kouluttamaan suuria määriä. 

Sipilän koulutusuudistus tarjoaa mahdollisuuden tulevaisuudessa ostaa palveluja myös 

yksityisiltä ja erikoistuneilta kouluttajilta. Koska yksityisen hitsauskoulutuksen onnistumi-

sen edellytyksenä on mahdollisuus valita itse koulutettavat, toteutustapa olisi nimenomaan 

yhteishankintakoulutus. Koulutuksesta jää tällöin 30 prosenttia yrityksen maksettavaksi.  

Tämä osuus pitäisi pystyä laskuttamaan yrityksiltä myöhemmin.  
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6 MARKKINATUTKIMUS 
 

6.1 Taustaa 
 

Päijät-Hämeen alueella olevilla metalliteollisuudessa toimivilla yrityksillä on pulaa hyvistä 

hitsaajista. Hitsaajien keski-ikä on suhteellisen korkea, eikä Koulutuskeskus Salpaus, joka 

on ainoa alueella toimiva hitsaajia kouluttava oppilaitos, pysty kouluttamaan markkinoille 

riittävästi hitsaajia. Tilanne tulee yhä vain pahenemaan eläköitymisen vuoksi. Koska Kou-

lutuskeskus Salpaus ei ole mitenkään erikoistunut tai keskittynyt kouluttamaan hitsaajia 

metalliteollisuuden palvelukseen, markkinoilla olisi selvästi kysyntää nimenomaan hitsaa-

jien koulutukseen keskittyvälle toimijalle.  

 

Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n liikeideana on vuokrata työntekijöitä asiakasyrityksiinsä. 

Asiakasyritykset ovat pääasiassa metalliteollisuudessa toimivia yrityksiä. Mitä enemmän 

markkinoilta löytyy osaavaa työvoimaa, sitä enemmän Kilta Henkilöstöpalvelu Oy voi 

tarjota vuokratyövoimaa, mikä puolestaan lisää liikevaihtoa ja tulosta. Vaikka viime vuo-

sina teollisuuden tilauskannat ovat olleet matalia, osaavan työvoiman puute on rajoittanut 

Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n toimintaa. Nyt kun taloustilanne näyttäisi olevan parantu-

massa, työvoiman kysyntä tulee entisestäänkin kasvamaan.  

 

Saadakseen markkinoille osaavia hitsaajia Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n on kouluttanut v. 

2014 - 2016 hitsaajia työvoimapoliittisena rekrykoulutuksina, tosin vähäisiä määriä. Näistä 

koulutuksista Kilta Henkilöstöpalvelu Oy on maksanut 30 prosenttia ja 70 prosenttia kus-

tannuksista on maksanut Hämeen ELY-Keskus.  Koulutus on ostettu Koulutuskeskus Sal-

paukselta, koska se oli ainoa Päijät-Hämeen alueella hitsaajia kouluttava oppilaitos, joka 

oli tarjonnut ELY-Keskukselle hitsaajien koulutusta hankintasääntöjen mukaisesti. Vaihto-

ehtoja ei siis ole ollut. Hitsaajat ovat sijoittuneet parin, kolmen viikon koulutuksen jälkeen 

erittäin hyvin metalliteollisuuden palvelukseen, joten kustannukset on saatu katettua sillä 

tavoin. Kysyntää näille koulutuksille olisi enemmänkin. Hitsaajakoulutusten lisäksi yrityk-

set ovat kyselleet mahdollisuutta lähettää heidän omia työntekijöitä suorittamaan erilaisia 

hitsausluokkia, sillä Koulutuskeskus Salpaukselle kaivattaisiin joustavampia vaihtoehtoja.   
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Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n toimistolla käy päivittäin paljon erilaisen taustan omaavia 

työnhakijoita. Joukossa on myös näppäräsormisia ja hyvän asenteen omaavia työnhakijoi-

ta, jotka olisivat kiinnostuneita tekemään hitsaustyötä, mutta joilta puuttuu riittävä osaami-

nen ja koulutus. Jos heille pystyttäisiin helposti ja nopeasti järjestämään tarvittava koulu-

tus, heidät voitaisiin todennäköisesti työllistää. Yksityinen hitsauskouluttaja, joka tuntisi 

hyvin alueella toimivien metalliyritysten toiveet ja tarpeet hyvin, pystyisi antamaan nope-

asti täsmällistä ja räätälöityä koulutusta. Markkinoille saataisiin juuri sellaisia hitsaajia, 

joita yritykset haluavat palkata.  Samalla Kilta Henkilöstöpalvelu Oy saisi lisää laskutusta. 

 

Yksityisessä hitsauskoulutuksessa ei tavoitella suurta valmistuneiden määrää, vaan nimen-

omaan sitä, että kaikki koulutettavat työllistetään. Koulutus olisi pääsääntöisesti yrityksille 

suunnattua työvoimapoliittista koulutusta, missä kustannuksiin osallistuu myös työnantaja, 

tässä tapauksessa Kilta Henkilöstöpalvelu Oy. Rekrykoulutuksen lisäksi yksityinen hit-

sauskoulutus voisi tarjota myös muita työvoimapoliittisia koulutuksia kuten täsmäkoulu-

tusta tai muutoskoulutusta. Täsmäkoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin tarkoitet-

tua lisäkoulutusta, jonka avulla työntekijöiden ammattitaitoa pyritään ylläpitämään ja ke-

hittämään. Täsmäkoulutuksen minimiaika on myös 10 päivää, ja sitä voidaan käyttää esi-

merkiksi lomautustilanteissa. Muutoskoulutus on tarkoitettu tilanteisiin, missä työnantaja 

haluaa tarjota irtisanomilleen työnhakijoille mahdollisuuden kouluttautua uudelleen. Muu-

toskoulutuksen minimiaika on myös 10 päivää, mutta se voi vaihdella aina kahteen vuo-

teen asti. (Rekrykoulutus TE-Palvelut 2017). Näiden työvoimapoliittisten koulutusten li-

säksi yksityinen hitsauskoulutus pystyisi tarjoamaan yrityksille räätälöityä hitsauskoulutus-

ta kuten mahdollisuuden suorittaa hitsausluokkia, työturvakortteja tai tulityökortteja.  

 

Vuoden 2017 alusta lähtien työnantajan joutuessa irtisanomaan tuotannollisilla ja taloudel-

lisilla syillä 10 vuotta yrityksessä työskennelleen työntekijän, työnantajan on tarjottava 

hänelle kuukauden palkkaa vastaavalla summalla työllistymistä edistävää muutosturvakou-

lutusta (HE 105/2016). Yksityinen hitsauskoulutus voisi sopia varsin hyvin tällaiseen tilan-

teeseen, sillä koulutus olisi mahdollisista räätälöidä varsin tarkkaan koulutettavan henkilön 

mukaan. Jollekin koulutettaville riittäisi todennäköisesti, että vain vanhentuneet hitsaus-

luokat uusitaan.  
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Näiden työvoimapoliittisten koulutusten lisäksi yksityinen hitsauskoulutus pystyisi tarjoa-

maan yrityksille räätälöityä hitsauskoulutusta kuten mahdollisuuden suorittaa hitsausluok-

kia, työturvakortteja tai tulityökortteja.  

 

Toteutin markkinatutkimuksen haastattelemalla suoraan 7 eri Päijät-Hämeen metalliteolli-

suusyrityksen edustajaa. Edustajat on valittu siten, että he päättävät hitsaajien palkkaami-

sesta edustamassaan yrityksessä. Yritykset edustavat eri kokoisia ja erilaisilla toimintasek-

toreilla toimivia yrityksiä.  

 

 

6.2 Haastattelukysymykset 
 

Kysymyksillä kartoitettiin yritysten hitsausmenetelmiä, heidän kokemuksiaan hitsaajien 

palkkaamisesta sekä nykyisin koulutuksen sopivuudesta heidän tarpeisiin.  

Seuraavat haastattelukysymykset esitettiin kaikille tutkimukseen osallistuneille yrityksille. 

 

Perustiedot yrityksestä: 
- Montako työntekijää teillä työskentelee Päijät-Hämeen talousalueella? Kuinka mo-

ni heistä on hitsaaja? 

- Mitkä ovat käyttämänne hitsausmenetelmänne ja mitä materiaalia hitsaatte? 

- Mikä on hitsaajienne keski-ikä? 

- Tuleeko hitsaajien määrä teillä tulevaisuudessa vähenemään, pysymään samana vai 

kasvamaan? Miksi? 

 

Tarkentavat kysymykset: 

- Kuinka monta hitsaajaa olette palkanneet viimeisen vuoden aikana? 

- Onko teillä ollut vaikeuksia saada hitsaajia viimeisimmän vuoden aikana? 

- Mikä on ollut syynä siihen, että ette ole saaneet sopivia hitsaajia? 

- Edellytättekö jotain tiettyä osaamista hitsaajiltanne? 

- Millaisia hitsaajia tarvitsette tulevaisuudessa? 

 

Nykyisen hitsauskoulutuksen arviointi: 

- Koetko, että nykyinen hitsauskoulutus vastaa tarpeitanne/odotuksianne? 
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- Jos ei, niin miksi ei? 

- Painottuvatko koulutuksessa mielestäni väärät asiat? Pitäisikö jotain karsia? 

- Mitä toivoisit koulutuksessa painotettavan/opetettavan enemmän? 

- Toivoisitko kouluttajien tekevän tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa? Millä ta-

voin? 

 

Yksityisen hitsauskoulutuksen arviointi: 

- Miten kokisit nykyistä suppeamman ja lyhyemmän koulutuksen sopivan tarpeisiin-

ne, mikäli esittämänne asiat tulisi huomioitua paremmin? 

- Mitä koulutuksen pitäisi ehdottomasti sisältää? Minkä verran? 

 

Yksityisen hitsauskoulutuksen palvelujen käyttäminen omassa toiminnan tukena: 

- Käyttäisitkö palveluja hitsausluokkien, tulityö- tai työturvallisuuskorttien uusimi-

seen omalle henkilökunnallesi tai jopa ammattitaidon ylläpitämi-

seen/kehittämiseen? 

- Olisiko kiinnostunut ostamaan alihankintapalveluja edellyttäen, että hinta olisi so-

piva? 

 

 
6.3 Haastattelujen tulokset 
 

6.3.1 Lähtökohdat 
 

Haastatteluun vastasi 7 metalliteollisuudessa Päijät-Hämeen talousalueella toimivaa yritys-

tä A, B, C, D, E, F ja G. Yritykset työllistävät Päijät-Hämeen talousalueella 1130 työnteki-

jää, joista hitsaajia on 205 kappaletta. Yritykset valmistavat hyvin erilaisia tuotteita, mistä 

johtuen heidän hitsausmenetelmänsä ja hitsattavat materiaalit vaihtelevat paljonkin. Osa 

yrityksistä valmistaa niin kutsuttuja omia tuotteita ja osa toimii pääsääntöisesti alihankija-

na. Osalla yrityksistä on valmistustoimintaa Suomen lisäksi myös ulkomailla. Olettamuk-

sena olikin, että kyseiset yritykset tarvitsisivat hieman erilaisia hitsaajia, minkä vuoksi hei-

dän näkemyksensä voivat vaihdella suurestikin.  
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Kyselyssä tuli heti ilmi yritysten hitsaajapulan aiheuttama huoli yrityksissä. Tämä oli var-

masti yksi syy siihen, miten aktiivisesti he osallistuivat haastatteluun. Kaikilla kyselyyn 

vastanneella oli pitkä työkokemus metalliteollisuuden alalta, joten heillä oli näkemystä 

paitsi nykyisestä tilanteesta, niin myös siitä mihin suuntaan hitsaajien saatavuus ja koulu-

tus on kehittynyt Päijät-Hämeessä viime vuosina.  

 

Yritys B:n edustaja kertoi ottaneensa kesällä 2016 yhteyttä Koulutuskeskus Salpaukseen, 

sillä heillä oli ollut suuria vaikeuksia saada hitsaajia. He olisivat halunneet palkata kesä-

ajaksi 10 hitsaajaa, mutta heitä ei markkinoilta löytynyt. Työ teetettiin sen vuoksi Suomen 

ulkopuolella. Samanaikaisesti kesällä 2016 yrityksessä C olisi ollut myös halukkuutta pal-

kata 10 hitsaajaa, joita myöskään he eivät onnistuneet löytämään. Myös yritys G kertoi 

kohdanneensa vuonna 2016 tilanteen, missä he eivät löytäneet yrityksestä huolimatta hit-

saajia. Näiden yritysten kertoma tilanne oli niin paha, ettei edes ehdokkaita ollut, joita he 

olisi voineet perehdyttää tai kouluttaa. Kaikilla olisi ollut mahdollisuus järjestellä töitä 

jonkin verran talon sisäisesti sen mukaan, millaisia hitsaajia olisi ollut saatavilla. Ammatti-

taitovaatimukset eivät olleet mitenkään kohtuuttomia. Kaksi näistä kolmesta yrityksestä on 

asettanut tavoitteekseen kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Kolmaskin uskoi hitsaajien 

määrän heillä tulevaisuudessa lisääntyvän, vaikka asiaa heillä ei ollut yhtä selvästi kirjattu 

yrityksen strategiaan kuin edellä mainituilla kahdella muulla. 

 

Ongelmat hitsaajien saatavuudessa tulivat varsin voimakkaasti heti esiin. Huomionarvoista 

on se, että vaikka vastanneet yritykset toimivat hyvinkin eri teollisuussektoreilla, ongelmat 

tuntuvat olevan kaikilla olevan varsin samankaltaisia. Kenellekään ei näytä löytyvän riittä-

västi sopivia hitsaajia. Toisten yritysten kokemat ongelmat ovat vain vielä pahempia kuin 

toisten. 

 

 

6.3.2 Ammattitaitoisten hitsaajien merkitys yrityksille  
 

Yritykset kertoivat hitsaajien tekevän heillä yleensä tuotannon vaativampiin tehtäviin kuu-

luvia töitä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tuntipalkkaisista työntekijöistä, hitsaajien palkat 

ovat yleensä palkkatason yläpäässä. Kaksi vastaajaa (D ja F) sanoivat, että heidän parhaat 

hitsaajansa tienaavat jopa paremmin kuin osa talon vastavalmistuneista insinööreistä. 
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Hitsaajan työ on haastateltavien kertoman mukaan monipuolista, vastuullista ja itsenäistä. 

Ammattitaitoisia hitsaajia arvostetaan ja heistä halutaan pitää kiinni. Koska hitsaajista on 

kova kysyntä, hyvää hitsaajaa ei haluta menettää. Yrityksestä B kerrottiin, että rekrytointi-

tilanteessa hitsaustaitoinen tekijä ohittaa aina kaikki muut, vaikka itse tehtävässä hitsaa-

mista ei olisikaan. Kyseisessä yrityksessä (kuten monessa muussakin yrityksessä) hitsaajat 

työskentelevät tuotannon alkupäässä. Mikäli hitsaajat jäävät aikataulusta, suurimman osan 

työt muualla tuotannossa hidastuvat hetken päästä. Kuten hän sanoi ”Jos alkupäässä myö-

hästytään tunti,  puolessa välissä 100 työntekijää ei pääse tekemään omia töitään ajoissa.” 

Hitsaustaito antaa kyseiselle yritykselle mahdollisuuden siirtää muualla pääsääntöisesti 

työskentelevä työntekijä tarpeen mukaan myös hitsaamaan, jos alkupäässä on tarvetta. Yri-

tyksessä C puolestaan kerrottiin, että heillä on tulevaisuudessa tulossa paljon ulkomaan 

asennuksia, missä tarvitaan hitsaustaitoa. Tämän vuoksi he tarvitsevat tulevaisuudessa lisää 

kielitaitoisia hitsaajia. Vientiteollisuuden parissa toimivissa yrityksissä on muutenkin ta-

vallista, että osalle työntekijöistä tulee ulkomaan komennuksia, mistä tienaa hyvin ja mitkä 

ovat ammatillisesti yleensä varsin monipuolisia ja vaativia tehtäviä. 

 

Yrityksessä D kerrottiin, että hitsaajan tehtävät ovat usein myös niitä, mistä siirrytään mui-

hin tehtäviin yrityksen sisällä, sillä hitsaajan ammattitaito antaa valmiuksia myös muihin 

tehtäviin kuten asennus- ja huoltotöihin joko kotimaahan tai ulkomaille. Vaikka tässä yri-

tyksessä ei ollutkaan näkyvissä lisätä hitsaajien määrää ainakaan merkittävästi tulevaisuu-

dessa, hitsaajia tarvitaan juuri tämän kadon vuoksi. Tavallista on, että yritykset kouluttavat 

hitsaajia myös työn ohella hitsauskoordinaattoreiksi, jotka pystyvät ottamaan myöhemmin 

vastuuta talon sisäisestä koulutuksesta.  

 

Hitsaajan työt eivät kuitenkaan vaadi vastaajien mukaan mitään poikkeuksellista erikois-

osaamista.  Oikeastaan vain hitsauskuvien lukutaito on ainoa sellainen piirre, mikä saattaa 

olla joillekin hitsaajille vaikeaa, osalle jopa mahdotonta oppia. Muutoin vastaajat olivat 

sitä mieltä, että kyllä hitsaamaan oppii, jos vain haluaa. Kysymys on ennen kaikkea asen-

teesta. Kaikki haastatellut yritykset kertoivat, ettei hitsauksen määrä tule heillä tulevaisuu-

dessa ainakaan vähenemään, vaan päinvastoin se lisääntyy. Samoin ammattitaitovaatimuk-

set ja työtehtävät pysyvät aika lailla samanlaisina kuin nyt. Päijät-Hämeen alueella hitsaa-

jille näyttäisi olevan töitä tarjolla myös tulevaisuudessa. Kaikki edellä mainittu huomioi-
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den ihmetyttää miksi ihmeessä hitsaajan ammatti ei ole suositumpi ja miksi koulutukseen 

ei hakeudu riittävästi hyviä oppilaita?  

 

 
6.3.3 Rekrytointivaikeuksien syyt 
 

Kyselyyn vastanneet yritykset käyttivät erilaisia hitsausmenetelmiä ja hitsaavat myös eri 

materiaalia. Eniten käytetty menetelmä on kuitenkin mig/mag –hitsaus ja yleisin materiaali 

on musta teräs. Tigillä hitsataan pääsääntöisesti ruostumatonta tai haponkestävää terästä. 

Osassa yrityksessä heidän tuotteensa ovat isoja, varsin paksusta materiaalista valmistettuja 

kappaleita, toisessa taas ohutlevystä valmistettuja ruostumattomia tuotteita. Erilaisista me-

netelmistä ja materiaaleista johtuen, hitsausympäristö vaihtelee näissä yrityksissä suuresti. 

Olikin yllättävää kuinka samankaltaisia ongelmia yritykset olivat silti kokeneet. 

 

Yhtä yritystä (yritys A) lukuun ottamatta kaikki yritykset nimesivät päällimmäiseksi rekry-

tointiongelmaksi työntekijöiden huonon asenteen. Eikä yrityksessä A asenteeseen oltu yh-

tään sen tyytyväisempiä, mutta heidän kohdallaan puutteellinen ammattitaito oli vielä suu-

rempi ongelma johtuen heidän varsin vaativista tuotteistaan. Asenneongelmat olivat taval-

lisia varsinkin nuorilla, vastavalmistuneilla hitsaajilla. Huono asenne näkyi myöhästymise-

nä, velttoiluna, poissaoloina, sitoutumisen puutteena ja siinä, ettei oteta vastuuta töistä tai 

aikatauluista. Omatoimisuutta puuttui ja valitettavan usein mielenkiinto tuntui keskittyvän 

vain kännykän räpeltämiseen tai lorvimiseen. Useammassa yrityksessä myös kerrottiin, 

ettei hitsaajia ole ollut ollenkaan viime vuonna aina edes tarjolla, ei edes niitä huonoja. 

Kun hitsaajia on markkinoilla vähemmän kuin työpaikkoja, hitsaajat voivat valikoida työ-

paikan esimerkiksi läheltä kotiaan. Hieman kauempana sijaitsevat yritykset jäävät koko-

naan ilman hakijoita.  

 

Asenneongelmien lisäksi yritykset kokivat, ettei tarjolla ole ollut sellaista ammattitaitoa, 

mitä yritykset olisivat tarvinneet. Kuten edellä jo mainitsin, yritys A:n pahimmat rekrytoin-

tiongelmat johtuivat puutteellisesta ammattitaidosta ja varsinkin riittämättömästä hitsaus-

kuvien lukutaidosta. Minulle pienoisena yllätyksenä puutteellisesta ammattitaito-

osaamisesta kaikki yrityksistä nimesivät heikon kuvienlukutaidon. Tämä toistui riippumat-

ta tuotteista tai hitsausmenetelmistä, mitä yritys käytti. Useat yritykset kertoivat, että vaik-
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ka heillä ei vaadita hitsausluokkia, pitäisi ehdottomasti ostata hitsata kuvien mukaan. Vali-

tettavasti juuri tässä osaamisessa on puutteita myös silloin kuin hitsaajalla olisi asenne 

muuten ollut kunnossa ja työhalut kohdallaan. Tämä viittaisi siihen, että kuvienlukutaitoa 

ei opeteta ainakaan riittävästi Koulutuskeskus Salpauksessa. Yritys C kertoi, että he olisi-

vat valmiita jopa antamaan vanhoja hitsauskuvia opettajien käyttöön, mikäli ongelmana on 

se, ettei heillä ole oikeita kuvia käytettävissä opetuksen välineenä. Monissa yrityksissä 

hitsauskuvat ovat puolestaan liikesalaisuuksia, mitkä tuhotaan töiden valmistuttua. 

 

Yleisesti ottaen kun puhutaan hitsauskoulutuksesta tai hitsaamisesta, hitsausluokkien suo-

rittaminen tulee korostetusti esiin. Valmistumassa olevat hitsaajat tavoittelevat hitsaus-

luokkien suorittamista, sillä he kokevat sen olevan edellytyksenä työllistymiselle. He tun-

tuvat uskovansa, että mitä useampi hitsausluokka, sitä ammattitaitoisempi hitsaaja. Vertai-

lun vuoksi hitsausluokkaa edellytettiin vain neljässä yrityksessä, ja näistä kolme kertoi 

voivansa hoitaa talon sisäisesti heidän tarvitsemansa hitsausluokat. Hitsauskuvien lukutai-

toa edellytettiin sen sijaan ihan kaikissa yrityksissä. Toki luokkien suorittamista pidettiin 

hyvänä asiana, kunhan se ei koulutuksessa syrjäytä muita paljon tarpeellisempia asioita, 

kuten nyt palautteen perusteella tuntuisi kuitenkin käyneen. Useampi vastaaja totesi, että 

hitsausluokka ei tarkoita sitä, että luokan suorittanut hitsaaja osaisi silti hitsata. Yritykset 

eivät näytä arvostavan hitsausluokkia niin paljon kuin mitä kouluttajat kenties kuvittelevat. 

Arvostus tulee pikemminkin hitsaajien ammattitaidosta ja asenteesta. Hitsausluokkien ko-

rostuminen koulutuksessa saattaa johtua opettajien väärästä olettamuksesta. Tai sitten siitä, 

että hitsausluokkien suorittaminen on Koulutuskeskus Salpaukselle taloudellisesti kannat-

tavaa. 

 

Toinen yllättävä, kaikissa yrityksissä mainittu osaamisvaje liittyi materiaalituntemukseen. 

Vaikka hitsaaja olisi suorittanut monia eri hitsausluokkia ja opetellut useita hitsausmene-

telmiä, hän ei osannut arvioida sitä, miten hitsaussauma vääntää kappaletta tiettyyn suun-

taan. Erilaisten materiaalien käyttäytymisen ymmärtäminen on erittäin tärkeä varsinkin 

isojen kappaleiden ja runkorakenteiden hitsaamisessa, mutta myös ohutlevytöissä. Vasta-

valmistuneille hitsaajille näyttää tulevan yllätyksenä se, että kun he kuvittelevat hitsaavan-

sa suoran sauman, kappale ei olekaan hitsauksen jälkeen suorassa kulmassa. Useampi yri-

tys arveli, että säästöjen aiheuttamat leikkaukset ovat vaikuttaneet siihen, että hitsausope-

tuksessa ei ole käytettävissä riittävästi levymateriaalia. Tämän vuoksi oppilaat harjoittele-
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vat niin pienillä kappaleilla, etteivät he pysty havaitsemaan hitsauksen aiheuttamaa vään-

tymistä. Moni yritystä mainitsi, että heiltä olisi saatavissa ylijäämätavaraa, jotka voisivat 

antaa hitsausopetuksen käyttöön, jos vain joku tulisi hakemaan. Kaikista olisi tärkeää, että 

oppilaat oppisivat jo koulutusvaiheessa ymmärtämään materiaalin käyttäytymistä. Se on 

yksi oleellisimmista hitsaajan ammattitaitoon vaikuttavista asioista. 

 

Kuvienlukutaidon ja materiaalituntemuksen lisäksi kaikki yritykset mainitsivat, että hitsaa-

jien pitää hallita myös niin kutsutut levyseppähitsaajan työt. Tämä tarkoittaa sitä, että var-

sinaisen hitsauksen lisäksi hitsaajien pitäisi osata tehdä muutakin kuin vain hitsata. Heidän 

pitäisi ainakin ymmärtää yleisempien koneiden toiminta, mielellään myös osata käyttää 

niitä. Näitä koneita ovat muun muassa sahat, leikkurit, särmäyspuristimet ja siltanosturit. 

Myös trukilla pitäisi pystyä ajamaan. Yleiset materiaali- ja levitysopit koettiin myös tär-

keiksi tiedoiksi.  

 

 
6.3.4 Nykyisen hitsauskoulutuksen arviointi ja parannusehdotuksia 
 

Vastanneita yrityksiä eniten häiritsi vastavalmistuneiden huono asenne ja motivaatiopula. 

He olivat sitä mieltä, että opettajien pitäisi opettaa oppilaille myös ihan yleisiä työelämä-

valmiuksia. Näitä ovat muun muassa säännöllisyys. Töihin pitää sovitusti ja poissaoloista 

kuin myös myöhästymisistä pitää ilmoittaa. Hitsaajan tulisi ymmärtää myös tuloksellisuus. 

Työt pitäisi pystyä suorittamaan lasketuissa aikatauluissa, koska talollekin pitää jäädä osa. 

Työelämä yleiset lait ja säännöt olisi hyvä hallita jo ennen töiden aloittamista. 

 

Yritystä F lukuun ottamatta kaikki yritykset olivat sitä mieltä, että opettajien pitäisi tehdä 

tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa. Tässä yrityksessä oli muista poiketen onnistuttu 

tekemään tiivistä ja hyvää yhteistyötä jo vuosia Koulutuskeskus Salpauksen kouluttajien 

kanssa. He palkkasivatkin useimmat hitsaajat suoraan heillä harjoitteluissa olleista. Use-

ampi vastaaja kuitenkin epäili, etteivät opettajien tiedot taida olla ihan ajan tasalla sen suh-

teen, mitä hitsaus tarkoittaa nykyään ja mitä kaikkea se pitää sisällään heidän tapaisessaan 

yrityksessä. Heidän mielestään opettaja voisi kuunnella enemmän heidän mielipiteitään 

harjoittelun sisällöstä ja jopa suunnitella niitä yhdessä heidän kanssaan. Ylipäätänsä opetta-

jien pitäisi käydä paikan päällä katsomassa ennen kuin lähettävät heille harjoittelijan ja 
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pitää yhteyttä myös harjoittelun aikana. Useammalla yrityksellä oli käynyt siten, että har-

joittelija oli hävinnyt ihan alkumetreillä jonnekin, eikä opettaja ollut tiennyt asiasta ennen 

kuin heiltä oli pyydetty arvioita siitä, miten harjoittelu on sujunut.   

 

Yritykset suhtautuivat erittäin positiivisesti siihen, että opettaja toisi oppilaat yritysvierai-

lulle, jolloin oppilaat näkisivät millaisiin yrityksiin ja tehtäviin he tulevat todennäköisesti 

tulevaisuudessa sijoittumaan. Yrityksen edustajat ovat valmiita kierrättämään tulevia hit-

saajia tuotannossaan ja kertomaan mitä työ heillä käytännössä tarkoittaa. Moni ottaa mie-

lellään vastaan harjoittelijoita. Yrityksen G mukaan harjoitteluajat pitäisi olla pidempiä, ja 

niitä voisi olla myös enemmän. Yritys D kertoi, että hänellä olisi valmius pitää yhtä kahta 

harjoittelijaa heillä töissä koko ajan. Ongelmana heidän kohdallaan on ollut, ettei edes har-

joittelijoita tahdo saada, sillä harjoittelijat haluavat päästä lähimpänä kotia oleviin yrityk-

siin. Myös yrityksessä C ihmeteltiin, ettei edes harjoittelijoita ole nykyään saatavilla. Jopa 

harjoittelijoista näyttäisi tämän kyselyn mukaan olevan tällä hetkellä pulaa. Tämä johtuu 

siitä, että koulutettavien määrä ei nykyään ole riittävä.  

Harjoitteluvaihe on yrityksille tärkeä rekrytointikanava, mikä varmasti selittää yritysten 

positiivisen suhtautumisen harjoittelijoihin. Yritys F kertoi palkkaavansa hitsaajat pääsään-

töisesti heillä harjoittelemassa olleista. Yritys A kertoi saaneensa vasta pari todella potenti-

aalista nuorta hitsaajaa harjoittelun kautta palkattua heille, vaikka heidän vaatimustasonsa 

onkin varsin korkea.  

 

Suhtautuminen näihin tulevaisuuden hitsaajiin on siis erittäin myönteinen. Yritykset ovat 

valmiita osallistumaan  nykyistä enemmän hitsauskoulutuksen kehittämiseen ja parantami-

seen. He toivoisivat, että heidän mielipidettään kuunneltaisiin enemmän. 

 

 

6.3.5 Toiveita ja odotuksia yksityiselle kouluttajalle 
 

Koska haastattelin juuri niitä henkilöitä, jotka päättävät heidän edustamansa yrityksen hit-

saajien rekrytoinneista, he kertoivat varsin yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä he odottavat 

vasta valmistuneiden hitsaajien osaavan. Odotukset olivat minusta varsin realistisia ja hy-

vin toteutettavissa olevia.  
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Ensimmäisenä vaatimuksena tulee oikea asenne. Kaikki ymmärtävät, ettei vasta valmistu-

nut hitsaaja pysty vielä tekemään omatoimisesti ammattihitsaajan töitä.  Yrityksistä löytyy 

enemmän valmiutta opastaa ja kouluttaa hitsaajia kuin mitä osasin ennakolta odottaa. Hit-

saajan ei tarvitse olla vielä valmis, kunhan perusasiat on kunnossa ja hän haluaa oppia hit-

saajaksi. Kaikki mainitsivat, ettei kyseessä ole mikään rakettitiede, vaan työt oppii kyllä 

jos vain haluaa. Monessa yrityksissä on eritasoisia hitsaustöitä. Taidon kehittyessä hitsaajat 

voivat siirtyä vaativampiin tehtäviin. Jotain kaikki on kuitenkin aloitettava.  

 

Murheita aiheuttava huono asenne on osittain sisäsyntyistä, mutta vastaajat tuntuivat usko-

van, että siihen on mahdollista myös jonkin verran vaikuttaa. Opettajan toivottiin tekevän 

ihan alusta alkaen selväksi, mistä hitsauksessa ja ylipäätänsä työnteossa on kyse. Toiveena 

on, että koulutettavilta vaaditaan samanlaista säännöllisyyttä ja täsmällisyyttä jo koulutus-

vaiheessa kuin mitä edellytetään työpaikalla. Myöhästymisiä ja poissaoloja ei pitäisi sallia. 

Aikataulu pitäisi suunnitella tehokkaaksi, jotta opiskelijoiden motivaatio pysyisi yllä. Kou-

lutuksen pitäisi olla riittävän tiivis, jotta luppoaikaa ei pääsisi syntymään, sillä ei sitä ole 

työpaikallakaan. Kännyköiden käytöstä mainitsi useampi vastaaja. Jo koulutusaikana pitäi-

si totuttautua siihen, että kännykän jatkuva rälpääminen ei kuulu koulutukseen eikä varsin-

kaan työpaikalle. Osassa yrityksistä kännykkää ei saa viedä edes tuotannon puolelle. Tähän 

on syytä tottua jo etukäteen, ettei sitten työpaikalla asiasta tule vieroitusoireita.  

 

Toivottiin myös, että koulutuksessa käytäisiin työsuhteeseen liittyviä asioita läpi kuten 

työehtosopimuksen sisältöä, työlainsäädäntöä ja muun työyhteisön huomioimista. Kortti-

koulutukset ja turvallisuusasiat ovat tietysti tärkeitä, mutta myös yleiset käyttäytymissään-

nöt, mitä työpaikalla työntekijöiden odotetaan noudattavan. Pidettiin tärkeänä, että hitsaaja 

ymmärtää työnsä merkityksen osana yrityksen tulosta. Kuten yrityksen F johtaja sanoi ” 

Jos on sovittu, että kuljettaja toimittaa tavaran tänään viiteen paikkaan, ei hän voi noin vain 

päättää, että vienpä tänään vain kolmeen ja myöhemmin loput. Yhtä tarkkaan heillä on 

määrätty minkä verran hitsaajan pitää pystyä päivässä saamaan aikaan. ” 

 

Hitsaus on osa suurempaa kokonaisuutta, ja hitsauksen jälkeen tuote siirtyy eteenpäin jon-

kun muun työntekijän jatkokäsittelyyn. Huonosti hitsattu sauma aiheuttaa ylimääräistä 

työtä ja sitä kautta lisäkustannuksia yritykseen. Edellä mainitun asian vuoksi pidettiin tär-

keänä, että hitsaaja ymmärtää sen miten hänen työnsä vaikuttaa myös muiden työntekijöi-
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den työhön. Tämän vuoksi materiaalin ja raaka-aineen tuntemus sekä muiden yleisten tuo-

tantomenetelmien tuntemus ovat hitsaajan tehtävässä varsin oleellisia. Yleisemmät metalli-

teollisuudet koneet pitäisi hallita ainakin jollain tasolla. Tällaisia koneita ovat muun muas-

sa särmäyspuristin, sorvi, erilaiset sahat ja leikkurit. Trukinajotaitoa vaadittiin myös kai-

kissa yrityksissä ja yhtä yritystä lukuun ottamatta siltanosturi on ihan normaali valmistuk-

sessa käytössä oleva työkalu. Ylipäätänsä syy-seuraus –suhteen ymmärtäminen ja kokonai-

suuksien hahmottaminen ovat tärkeitä nykyään hitsaajan töissä.  

 

Merkittävimmät puutteet nykyisessä hitsauskoulutuksessa näyttäisivät tämän kyselyn pe-

rusteella olevan hitsauskuvien ja hitsausmerkkien opetuksessa, materiaali-, raaka-aine- ja 

menetelmätuntemuksessa sekä  yleisempien metallin työstökoneiden hallinnassa. Asenne-

ongelmaan nykyisellä koulutuksella ei taida olla juuri mahdollisuuksia vaikuttaa. Koska 

koulutuslinjalle on vähemmän hakijoita kuin aloituspaikkoja, kaikki hakijat valitaan. Yksi-

tyiseen hitsauskoulutukseen opiskelijavalinnassa pitäisi pystyä jo valikoimaan sopivat kou-

lutettavat. Muuten lopputulos ei välttämättä muutu mihinkään.  

Yritys D esitti hyvän idean, että hitsaajia pitäisi olla kouluttamassa joku sellainen ammatti-

lainen, joka on itse tehnyt yrityksessä vaativia hitsaustöitä. Hän oli sitä mieltä, että opiske-

lijat arvostaisivat varmasti erilailla sellaista opettajaa, joka itse hallitsee ja pystyy käytän-

nössä näyttämään miten hitsataan. Tämän henkilön ei tarvitsisi olla virallisesti pätevä opet-

taja, vaan mieluummin vaikka sellainen ammattihitsaaja, jonka kädet eivät kestä enää koko 

päivästä hitsaamista.  Tilanne olisi todennäköisesti antoisaa molemmin puolin. Yritys C 

esitti ajatuksen, että hitsaajat saisivat sellaisen ”ammattikirjan”, mihin on kirjattu käytän-

nön kokemuksia ja vinkkejä käytännön työelämän erilaisista tehtävistä ja tilanteista.   

 

Kahdelta yritykseltä tuli myös toive, että särmääjiäkin kaivattaisiin. Yrityksen F mukaan 

Salpauksessa oltaisiin luovuttu särmääjien kouluttamisesta, sillä siellä ei ole nykyaikaista 

särmäyskonetta. Heillä on särmääjistä ollut jopa parempi pula kuin hitsaajista.  

 

Haastattelujen yhteenvetona voidaan todeta vastanneiden olevan varsin yksimielisiä hit-

sauskoulutuksen nykytilasta Päijät-Hämeessä. 
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Taulukko 1: Yhteenveto kyselystä 

 
Yritys	 A		 B		 C		 D		 E		 F		 G		
Henkilöstö	
määrä	

	
50	-	100	

	
200	<	

	
<	50	

	
200	<		

	
50	-	100	

	
100	-	200	

	
100	-	200	

Hitsaajien	
määrä	

	
30	

	
40	

	
25	

	
20	

	
40	

	
10	

	
40	

	
Lisätarve	

	
	+5	/	v	

	
+	5-10	

	
+	20	

	
+	1-2	/v	

	
+	5-10	

	
väh.	sama	

	
+	5	/v	

Vaatimuk-
set	hitsaa-
jille	
	

Kuvienluku	
Paksun	
materiaalin	
tuntemus	
Levysepän	
taidot	
Siltanosturi	
Trukinajo	
	

Kuvienlu-
ku,	jonkin	
3D-
ohjelman	
tuntemus,	
atk-taidot	
Koneiden	
ja	mate-
riaalitun-
temus	
Työmo-
raali	
Aikataulut	
Täsmälli-
syys	
	

Kuvienluku	
Materiaali-
tuntemus	
Levysepän		
taidot	
Siltanosturi	
Trukinajo	
Vastuunotto	
ja	omatoi-
misuus	
	

Kuvienluku	
Perushitsa-
usosaami-
nen	
Metallityö-
osaaminen	
Siltanosturi	
Trukinajo	
Suomenkie-
li	
	

Kuvienluku	
Levitysopit,		
koneiden	kuten		
sahan,	leikku-
rin		
ja	särmäyspu-	
ristimen	käyttö	
Materiaalin		
käsittely	
Trukinajo	
	
	

Kuvienluku	
Koneiden	
säätö	Materi-
aali-	ja		
raaka-aine-
oppi	
Hitsausluo-
kat	
Trukinajo	
	

Luokkahits-
aaja	
Kuvienluku-
vaatimus	
lisääntyy	
Hitsausro-
bottien	hal-
linta	
Siltanosturi	
Trukinajo	
	

	
Ongelmat	
ammatti-
taidoissa		
	

Heikko	
osaaminen,	
ei	hitsaus-	
eikä	kuvien-
luku-taitoa	

Aikatau-
luissa	
pysy-
minen	ja	
ajan-
hallinta	

Kuvienluku-
taito,		moni-
puoli-
suuden	,	
tarkkuuden	
ja	omatoimi-
suuden	
puute	
Vastuunotto	

Mielenkiin-
non	puute	
Sitoutu-
vuus	
Jos	asenne	
kunnossa,	
työt	oppii	
kyllä	
	

Ohutlevyalan	ja	
ruostumat-
toman	teräk-
sen	osaaminen	

Eivät	edes	
halua	hit-
sata,	
Uskallus	
puuttuu	
Pitää	pystyä	
myös	hio-
maan	

Hitsaus-
merkkien	
osaaminen,	
Käden	taidot	

Tulevai-
suuden	
hitsaaja-
tarpeet	

Samanlaisia	
kuin	nytkin	

Hitsaus-
taitoiset	
ohittavat	
muut	
hakijat	

Samanlaisia	
Asennus-
puolelle	
kielitai-
toisia	
	

Ahkeria,	
jotka	teke-
vät	sovitus-
ti	asiat	
Itsenäisiä	ja	
säännöllisiä	

Samanlaiset	 Samanlaiset	
Naishitsaajat	
hävinneet,	
sillä	työt	
muuttuneet	
raskaam-
miksi.	

Luokkavaa-
timukset	ja	
kuvien	luku-
taidon	merki-
tys	kasvaa	

Hitsaus-
luokkavaa-
timuksia	
	

	
Ei	ole	

	
Ei	vaadita	
kaikilta,	
osalta	
kyllä	

	
Eduksi	

	
Ei	ole	

	
Ei	ole,	mutta	
etu	

	
Kyllä	

	
Kyllä	

Koulutuk-
sen	ongel-
mat	

Huono	
oppilas-
materiaali	
Ajan	tappa-
mista	
Hidas	tahti	
Ei	materiaa-
lia,	mitä	
hitsata?	
	

Asenne	ja	
ajanhallin-
tapuolella	
pahimmat	
Heikko	
työmoraa-
li	
Puutteelli-
nen	am-
mattitaito	

Asenne	
pahin	pet-
tymys	
Lorvimista,	
puhelimessa	
puhumista	
Tiiviimpää	
yhteistyötä	
Ei	löydy	
edes	harjoit-
teluun	teki-
jöitä	
		

Tehotto-
muus	
Asenne	ja	
sitoutumi-
nen	ongel-
ma	
Ei	ole	opit-
tu,	että	
annetut	
työt	pitää	
tehdä	ja	
sovitut	
asiat	hoitaa	
	

Koulutetaan	
raskasmetal-
lipuolelle	
Opettajilla	
vanhentunutta	
tietoa,	eivät	
tunne	yrityksiä	
eivätkä	uusia	
menetelmiä	
	

Materiaali	
heikentynyt	
Huonot	käy-
töstavat,	
poissaolot	
Tilat	ja	veh-
keet	huonot,		
Koulussa	ei	
opi	ja	tyh-
myys	vain	
tiivistyy	

Ei	löydy	edes	
harjoitte-
lijoita,	var-
sinkin	nuori-
sopuoli	hei-
koilla,	
Ei	kokemus-
ta	
	

Toiveet	
yksityiselle	

Piirustusten	
lukutaito,	

Vaadittava	
kurinalai-

Hitsaustun-
teja	riittä-

Paikalla	
koulutta-

Aikion	val-
misuksesta	

Käytöstavat,	
Koneiden	

Tiivis	yhteys-
työ	yrityk-
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koulutuk-
selle	

niiden	kään-
tämis-taito	
ihan	hukas-
sa	
Kännykät	
pois	luokis-
ta	
Tiiviimpää	
yhteistyötä	
yritysten	
kanssa	
	
	

suutta	
Työpaik-
ka-
tuntemus	
koneiden	
ja	mene-
tel-mien	
suh-teen	
Tiiviimpi	
yhteyden-
pito	yri-
tyksiin	
Kuvien	ja	
tiedon	
kaivami-
nen	tieto-
ko-neelta	
Konepii-
tuskurs-
sien	lisää-
minen	
	
	

västi	
Hitsausko-
neiden	arvo-
jen	laitto	
Konekannan	
osaaminen	
(sorvaus,	
särmäys)		
Kuvien	
lukutaito	
	
	
	

massa	
kokenut	
ammat-
tilainen	
Metallin	
käyttäyty-
misen	
tuntemi-
nen,	esi-
taivutuk-
set,	mitta-
ukset		
Asenne	ja	
oikea	osaa-
minen.	Nyt	
tuijotetaan	
vain	hitsa-
us-luokkia	
Nopeus	ja	
ammattihit-
saajan	tahti	
Yleiset	työ-
elämäval-
miudet	
	

liikkeelle,	leik-
kurin,	särmä-
yksen,	hionnan,	
viimeistelyn	ja	
pistehitsa-
uksen	osaa-
minen	
Syy-seuraus	–
suhteen	ym-
märrys	
Kokonaiskuvan	
ymmärrys	
Työelämä-
tietous,	palk-
kausmallien	ja	
työ-
ehtosopimuk-
sen	sisältö	

säätö,	mene-
telmien	ja	
metariaal-ien	
tuntemus,	
olosuhteet	
houkuttele-
vaksi,	jotta	
mielikuva	
saataisiin	
paremmaksi,	
Jotkut	hit-
sausluokat		
(yleisimmät	
1-2)	
	
	
	

siin,	suunni-
tel-mien	
laati-minen	
yhdessä,		
Pidemmät	
työharjoitte-
lujaksot,		
Tekemistä	
enemmän	

Riittäisikö	
täsmä-	
koulutus	

	
	Varmasti	

	
Kyllä	

	
Kyllä	

	
Kyllä	

	
Kyllä	

	
Kyllä	

	
Kyllä	

Käyttäi-
sittekö	
oppilaiden	
alihankin-
taa		

Ei	sovellu	
meille,	kun	
ei	ole	sarja-
tuotteita.	
Tiukka	
aikataulu	

Ennen	
näin	teh-
tiinkin.	
Pelkäs-
tään	hyvä	
asia.	
	

Kyllä.	Laatu	
on	helposti	
opittavissa	

Ilman	muu-
ta,	jos	laatu	
kunnossa.	
Opettajan	
tarkastet-
tava	ja	
laitettava	
nimi	alle	
		

Kyllä.	Jotain	
tuotteita	voi-
taisiin	teettää	

Kyllä.	Jopa	
3000	saman-
laista	kappa-
letta	(tig-
hitsaus,	pie-
niä	irto-
komponent-
teja)	

Kyllä	varmas-
ti.	Alihankin-
nan	asemasta	

Erikois-
tarpeet	ja	
toivomuk-
set	

Manuaali-
särmääjistä,	
aarporaajis-
ta	ja	CNC-
koneistajis-
ta	myös	
pulaa	
Monipalkki-
hitsaus	ja	
hiilestämi-
nen	erikois-
osaamista	
	

Alumiini-
hitsaus	on	
lopetettu	
Salpauk-
sessa	kun	
ei	ole	
materiaa-
lia.	Ku-
kaan	ei	
kouluta	
nyt	heitä	

Opiskelijoil-
le	annettai-
siin	hitsaa-
jan	opas,	
missä	olisi	
käytännön	
vinkkejä	
hitsaustöistä	

Huomioita-
va	työn	
fyysisyys	
Sujuva	suo-
menkielen-	
taito,	sillä	
ohjeet	
suomeksi	
Muuten	
asenne	
ratkaisee	

Koulutus	voisi	
olla	laajem-
pikin	kuin	
pelkkä	hitsaus,	
mm.	särmäystä	
Kortti-	ja	en-
siapukoulutus	
Työelämä-
tietous	

Särmääjistä	
jopa	pahempi	
pula	kuin	
hitsaajista,	
sillä	särmäys-
koneelle	ei	
ole	Lahdessa	
koulutusta	
(Salpauksen	
kone	Aata-
minaikai-
nen)	

Mustan	te-
räksen	lu-
juuksien	
vaatimusten	
tunteminen,	
	

Yleisimmät	
hitsausme-
netelmät	ja	
–materiaa-
lit	

Mag	yleisin	
Puikko	ja	tig	
vähän	
Musta	rauta,	
ruostuma-
ton	teräs	ja	
yhdistelmä	

Mig/Mag,	
hieman	tig	
Alumiini,	
musta	
rauta,	fer-
riittinen	
ruostuma-
ton	teräs		
	

Mig/Mag	ja	
tig	
Musta,	ros-
teri,	hieman	
alumiinia	ja	
kulutuste-
rästä	

Mig/Mag,	
puikko,	
jauhekaari	
Teräs,	ruos-
tumaton	ja	
haponkes-
tävä	

Tig,		
mig	harvi-
naisempaa	
Ruostumaton	
ja	haponkes-
tävä	teräs	

Mig/Mag,	tig	
Musta	teräs,	
ruostuma-
ton,	hapon-
kestävä	ja	
alumiini	

Mig/Mag,	
jauhekaari	ja	
plasma	
Musta	teräs	
pelkästään	
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6.3.6  Yksityisen hitsauskoulutuksen kysyntä 
 

Kaikki yritykset sanoivat, ettei heillä hitsaajien määrä ainakaan vähene tulevaisuudessa. 

Vaikka eläköityminen ei olekaan niin paha kuin etukäteen odotin, vaihtuvuutta on kuiten-

kin aika paljon. Hitsaajat vaihtavat työpaikkaa ja siirtyvät muihin tehtäviin. Kaikki yrityk-

set uskoivat palkkaavansa ensi vuonna lisää hitsaajia, koska tilauskanta näyttäisi olevan 

kasvussa. Kahdella yrityksellä (C ja G) on selvät kasvutavoitteet tehty jo pidemmälle tule-

vaisuuteen, mikä tarkoittaa hitsaajien määrän kasvua heidän kohdallaan jo useammalla 

hitsaajalla vuodessa. Nämä yritykset olivat niitä, jotka olivat kärsineet hitsaajapulasta pa-

hasti jo tänä vuonna, eivätkä olleet pystyneet palkkaamaan haluamaansa määrää hitsaajia.  

 

Yritys F, jolla on tehdas myös ulkomailla ja tuotteet menevät pääsääntöisesti ulkomaille, 

kertoi osan heidän asiakkaiden edellyttävän, että tuotteet valmistetaan Suomessa, vaikka 

ostaja olisikin ulkomaalainen. Syynä on hänen mukaansa se, että monissa maissa väärenne-

tään niin paljon dokumentteja, ettei ostaja ei voi olla varma, että tuote on valmistettu stan-

dardien mukaisesti. Kun tuote on valmistettu Suomessa valmistetusta materiaalista Suo-

men tehtaalla, asiakkaat voivat luottaa saavansa sitä, mistä on sovittu. Osa heidän tuotteis-

taan voitaisiin valmistaa muutenkin kuin hitsaamalla, mutta joko asiakkaat tai standardit 

edellyttävät hitsaussauman. Hän kertoi lisäksi, että ulkomailta ei välttämättä ole löydettä-

vissä samanlaista hitsausammattitaitoa kuin Suomessa. Vaativimmat hitsaustyöt kannattaa 

heillä edelleen tehdä Suomessa. Tämän kyselyn perusteella vaikuttaa muutenkin sille, ett-

eivät hitsaustyöt eivät ole mihinkään häviämässä Suomesta, mutta hitsaajien ammattiaito-

vaatimukset ovat kovempia kuin ulkomailla.  

 

Seitsemästä yrityksistä kuusi uskoi voivansa hyödyntää yksityistä hitsauskoulutuksessa 

alihankintatöissä. Ainoastaan yrityksen A tuotteet ovat sellaisia, ettei niiden valmistuksessa 

voida käyttää alihankintaa. Yritykset suhtautuivat positiivisesti ajatukseen, että opiskelijat 

opettelisivat hitsaamaan tekemällä oikeita tuotteita, jolloin heille muodostuisi parempi kä-

sitys mitä hitsaajan työ oikeasti on. Samalla he oppisivat tunnistamaan, miten erilaiset ma-

teriaalit käyttäytyvät. Kun nämä oppilaat tulisivat tämän jälkeen heille esimerkiksi harjoit-

teluun tai töihin, heillä olisi valmiiksi parempi tuntemus tuotteista. Useampi vastaajista 

uskoi, että opiskelu olisi opiskelijoille samalla paljon mielekkäämpää, kun se olisi ”oikeaa” 

hitsaamista. He uskovat, että koulutuksen vaatimustasoa nostamalla, sinne hakeutui myös 
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parempia ja motivoituneempia koulutettavia.  Ja tämähän on avainasia yksityisen hitsaus-

koulutuksen onnistumiselle. Hitsauskoulutusta tai –luokkia olisi kiinnostuneita ostamaan 

yksityiseltä hitsauskoulutukselta neljä yritystä. Muilla oli koulutus järjestetty oman henki-

lökunnan voimin. Tämä osa-alue ei näyttäisi olevan niin merkittävässä roolissa kuin mitä 

etukäteen arvelin.  
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7 LIIKEIDEAN ARVIOINTI 
 

7.1 Vaatimukset hitsauskoulutuksen järjestäjälle 
 

Syyskuun 4 päivänä 2015 annettiin Laki ammatillisen aikuiskoulutuksesta annetun lain 

muuttamisesta. Laki tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2016. Lain mukaan näyttötutkinnon 

järjestäjänä voi toimia tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu koulutuksen järjestäjä tai ammatillises-

ta peruskoulutuksesta annetuin lain 8 §:ssä tarkoitettu koulutuksen järjestäjä taikka muu 

yhteisö tai säätiö. Näyttötutkinnon järjestäjällä tulee olla riittävät taloudelliset ja ammatilli-

set edellytykset näyttötyön laadukkaaseen järjestämiseen sekä riittävä asiantuntemus näyt-

tötutkintojärjestelmästä ja järjestämiensä tutkintojen asiantuntemus.  (Laki 1111/2015). 

Suomessa vaadittavat hitsauksen eurooppalaisen (EWF) ja kansainvälisen (IIW) koulutuk-

sen ja pätevöinnin (käytännössä hitsauskoulutuksen luvat) myöntää Suomen Hitsaustekni-

nen Yhdistys SHY. SHY on asettanut tiukat kriteerit eli standardit hyväksynnälleen. (SHY 

2017) 

 

Edellä mainittujen standardien mukaisesti koulutuksen järjestäjillä täytyy hitsausharjoituk-

sia varten olla käytettävissä tarkoitukseen soveltuvia hitsausprosessien laitteita ja niitä on 

oltava riittävä määrä. Näitä hitsausprosesseja ovat muun muassa 

- puikkohitsaus 

- MIG/MAG-hitsaus 

- Plasmahitsaus 

- TIG-hitsaus 

- Kaasuhitsaus 

- Kaasuleikkaus 

Osa hitsausprosesseista voidaan tosin toteuttaa myös alihankintana. 

  

IIW/IAB:n ja EWF:n todistuksiiin johtavat kurssit on toteuttava teollisuuslähtöisesti, ja on 

oleellista, että opetushenkilökunnalla on oltava jatkuva yhteys teollisuuteen. Tässä koulu-

tuksessa tämä yhteys on helppo rakentaa. Yhteys teollisuuteen voi tapahtua esimerkiksi 

konsultointityön tai muun työskentelyn kautta. Ulkopuolisten luennoitsijoidenkäyttö on 

myös suositeltavaa. 
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Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että opettajakunta kykenee opettamaan te-

hokkaasti ne tiedot ja taidot, jota kyseinen kurssi ja koulutus edellyttää. Opettajia on oltava 

riittävästi, jotta opetusohjelman vaatimukset pystytään varmasti toteuttamaan. Koulutusta 

on myös pidettävä jatkuvasti ajan tasalla, valvottava ja kehitettävä.  

 

IWP- ja IW-kurssien pääopettajilta vaaditaan EWE/IWE-, EWT/IWT- tai EWS/IWS-

tutkinto sekä sopiva pedagoginen pätevyys. Käytännön hitsausopetusta antavalta opettajal-

ta vaaditaan voimassa oleva SFS-EN 287 mukainen pätevyystodistus tai IW/IWP-tutkinto 

opettavalle sovellutusalueelle. Luettelo hitsausopettajista ja heidän pätevyyksistään toime-

tetaan SHY:n toimistoon. Koulutusoikeuksien saaminen edellyttää, että oppilaitoksella on 

oltava töissä astetta korkeampi hitsauskoordinoija kuin mitä oikeuksia se hakee. 

IWE-, IWIP-, IWT-, IWS- ja IWP-kursseilla on ulkopuolisten luennoitsijoiden osuus olta-

va vähintään 20 prosenttia paitsi hitsauksen valmistukseen liittyvässä opetuksessa, missä 

vaaditaan vähintään 50 prosentin osuus. Poikkeuksen voi myöntää SHY. (SHY 2017) Tä-

hän tuskin on tarvetta. 

 

 

7.2 Perustamisinvestoinnit ja muut kustannukset 
 

Yksityisen hitsauskoulutuksen perustaminen edellyttää alkuvaiheessa suurehkoja inves-

tointeja. Toimitilojen on oltava asianmukaiset. Niissä on oltava sekä teoriaopetukseen so-

veltuvaa opetustilaa että varsinaista hitsaukseen sopivaa asianmukaisesta hallitilaa. Ajatuk-

sena on, että hitsauskoulutuksessa voi olla samanaikaisesti 10 oppilasta, eli hitsauslaitteita 

on oltava riittävästi. Koska hitsausmenetelmiä on useita, hitsauslaitteita pitää olla enem-

män kuin opiskelijoiden määrä. Markkinatutkimuksen mukaan mig/mag –hitsaus on kui-

tenkin yleisin. Muita hitsauslaitteita ei tarvitse olla yhtä paljon. Niin koulutustila kuin hit-

sauslaitteet on mahdollista vuokrata.  

 

Pelkät hitsauslaitteet eivät kuitenkaan riitä, sillä yritykset odottavat hitsaajien hallitsevan 

myös muiden koneiden käytön kuten esimerkiksi särmäyspuristimen. Materiaalihankinnat 

on myös suurehko kuluerä. Haastattelujen perusteella materiaalia olisi todennäköisesti 

mahdollista hankkia yrityksiltä kohtuulliseen hintaan.  
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Hitsauskoulutus asettaa tiukkoja kriteerejä opettajille. Vaikka tarkoitus on ostaa erikois-

osaamista ulkopuolelta, yksi opettajan pätevyyden omaava kouluttaja on oltava. Jotta pys-

tytään tekemään riittävän tiivistä yhteistyötä yrityksen kanssa, tarvitaan toinenkin ohjaaja, 

jotta voidaan varmistaa, että oppilaiden parissa on koko ajan opettaja. Tämä opettaja voi 

olla esimerkiksi yrityksen D mainitseva kokenut ammattilainen, joka hallitsee itse kaikki 

hitsaajan tehtävät käytännössä. 

 

 

7.3 Tulonlähteet 
 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on muuttumassa. Luonnos hallituksen esityksestä on 

annettu eduskunnalle 8.11.2016. Tämän esityksen mukaan mukaan osaamisen arviointi 

muuttuisi näyttöperusteiseksi ja hankkimisravasta riippumattomaksi. Osaamisen osoitettai-

siin käytännön työtilanteissa. Tämä tarkoittaneen sitä, että uudet koulutusmallit olisivat 

mahdollisia, kunhan lopputulos on hyvä. Jatkossa Ely-keskukset siirtyvät maakuntahallin-

non alaisuuteen, jolloin koulutuksen hankintapäätökset siirtyvät myös maakunnille. Maa-

kuntamallin mukaisesti päätökset eivät tarvitse olla valtakunnallisia, vaan maakunnat voi-

vat ostaa itsenäisesti palveluja yksityiseltä sektorilta. Tämä mahdollistaisi sen, että yksityi-

nen hitsauskoulutus voisi korvata tietyissä koulutuksissa Koulutuskeskus Salpauksen. Osa 

koulutuksen rahoituksesta tulisi sieltä. Loput tuloista tulisi hitsaajien vuokrauksesta. 

 

Hitsauskouluttajalle asetetut laatustandardit edellyttävät, että opettaja on yhteydessä nyky-

aikaiseen teollisuuteen  esimerkiksi osallistumalla itse myös välillä työskentelyyn teolli-

suudessa. Ulkopuolisten luennoitsijoiden käyttöä pidetään myös suositeltavana. Yksityinen 

hitsauskoulutus pystyy tekemään isoa ja julkista kouluttajaa tiiviimpää yhteystyötä teolli-

suuden kanssa. Eräs yhteistyön tapa olisi tehdä paikallisille yrityksille alihankintaa, jolloin 

koulutuksessa olevat tekisivät ihan oikeita töitä, vaikkakin alkuvaiheessa toki hitaammin. 

Yrityksen saisivat hitsaustyön normaalia halvemmalla, mikäli voisi olla kilpailukykyinen 

esimerkiksi työn ostamiselle Baltian maista. Samalla koulutettavat saisivat käsityksen siitä, 

millaista tulosta tulevat työpaikat odottavat heiltä.  
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7.4 Hitsauskoulutus Sinisen meren strategian mukaisesti 
 

Haastattelujen perusteella yksityisen hitsauskoulutuksen strategia Sinisen Meren mallin 

mukaisesti pitäisi rakentaa siten, että opetusta ja keskittymistä häiritsevät elementit poiste-

taan opetustilasta ja opetuksen sisällöstä.  Hitsausluokkien suorittamiseen satsattua aikaa ja 

rahaa voitaisiin supistaa, samoin kuin teoriaopetusta. Koulutuksessa korostettavia asioita 

ovat materiaalioppi, kuvien lukutaito, levysepän opit ja yleisimpien konepajan työvälinei-

den ja koneiden käyttötaito. Näitä asioita koulutuksessa pitäisi olla selvästi nykyistä 

enemmän. Koulutukseen pitäisi luoda enemmän yhteistyötä yritysten kanssa ja rakentaa 

paljon nykyistä tiiviimpi yhdessä tekemisen malli, missä yritysten toiveet ja näkemykset 

otettaisiin paremmin huomioon.  

 

 
Kuva 16: Yksityisen hitsauskoulutuksen luominen Sinisen Meren mallin ja yritysten 
esittämien toivomusten mukaan 
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8 TULOKSEN ANALYSOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

8.1 Hitsaajien tarve tulevaisuudessa Päijät-Hämessä 
 

ELY-keskuksissa arvioidaan tietyin väliajoin työmarkkinoiden alueellisia erityispiirteitä. 

Tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta alueelliset erikoistarpeet huomioiden. Ky-

seessä on saatavuusharkinta, mikä sisältää sekä ennakkovalvonnan että työvoiman saata-

vuuden arvioinnin. Hämeen alueella linjaus tehdään yhdessä Hämeen TE-toimiston ja työ-

elämäosapuolten kanssa, joihin lukeutuu esimerkiksi Elinkeinoelämän Keskusliitto.   

 

Hämeen työmarkkinatilanne on parantunut nopeasti. Elokuussa 2016 Päijät-Hämeen alu-

eella työttömiä työnhakijoita oli 5,3 %:a vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan 

aikaan. Maakunnan työttömyysaste on silti keskimääräistä korkeampi eli 14,8 %. Työttö-

mien osaamistaso ei kuitenkaan vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia, sillä rekrytointion-

gelmia kokeneiden yritysten toimipaikkojen osuus on ollut alkuvuonna 2016 Hämeen talo-

usalueella 20 %:a. Muun muassa metalliala on kokenut pahoja rekrytointivaikeuksia.  

 

ELY-keskus arvioi marraskuussa 2016, että eräät teollisuuden pula-ammateista Hämeen 

talousalueella ovat hitsaajat, kaasuleikkaajat ja ohutlevysepät. Tämän vuoksi Hämeen 

ELY-keskus vapautti muun muassa nämä ammattiryhmät tarveharkinnasta. Tämä tarkoit-

taa sitä, että yritykset voivat palkata ilman erikseen tehtävää työvoiman saatavuusselvitystä 

hitsaajia. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että yrityksillä on mahdollisuus palkata hitsaajia 

myös EU-alueen ulkopuolelta ilman pitkää ja monimutkaista työlupakuviota. (Työlupalin-

jaus, TE-Palvelut 2017) 

 

Valitettavasti tämä ei ole kuitenkaan nopea eikä toimiva ratkaisu Päijät-Hämeen metallite-

ollisuuden ongelmiin. Suomenkielen osaamattomuus tulee esteeksi monissa yrityksissä. 

Esimerkiksi yritys D kertoi, etteivät he voi palkata suomenkieltä taitamattomia hitsaajia 

tehtaalle. Syynä on se, että heidät hitsausohjeensa ja kuvansa ovat suomenkielisiä. Tämän 

lisäksi hitsaajat tekevät heillä tiivistä yhteistyötä sekä suunnittelijoiden että muun tuotan-

non työntekijöiden kanssa, joten sujuva kommunikointi on välttämätöntä.  
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Vaikka hitsaajista on Päijät-Hämeen jo tänä päivänä pula, hitsaajien tarve ja määrä näyttää 

Päijät-Hämeen talousalueella lähitulevaisuudessa todennäköisesti lisääntyvän. Kysynnän 

kasvu johtuu osittain hitsaajien ikääntymisestä, mutta myös siitä, että yrityksien tilauskanta 

on kääntynyt kasvuun, minkä vuoksi hitsaajien määrän odotetaan myös kasvavan useissa 

kyselyyn osallistuneissa yrityksissä.  

 

Tulevaisuudessa yrityksillä on tarkoitus palata samanlaisia hitsaajia kuin nykyäänkin. Ro-

botiikka ei ole korvannut ainakaan Päijät-Hämeen talousalueella toimivien yritysten hitsaa-

jien tarvetta. Kaikki kertoivat palkkaavansa tulevaisuudessa samanlaisia hitsaajia kuin ny-

kyäänkin. Yhdessä yrityksessä tosin kerrottiin heidän yrityksessään ammattitaitovaatimus-

ten tulevaisuudessa korostuvan, sillä heille on tulossa vaativampia töitä, jolloin kuvienlu-

kutaito on entistä tärkeämpää. Samassa yrityksessä edellytetään tulevaisuudessa kaikilta 

hitsaajilta myös luokkien suorittaminen. Nämä ominaisuudet ovat kuitenkin nykyään hit-

saajien perusvaatimuksia.  

 

Monilla Päijät-Hämeessä toimivilla yrityksillä on tehtaita myös Suomen ulkopuolella ku-

ten Kiinassa. Vaikka osa töistä onkin heillä siirtynyt Kiinaan, tietyt hitsaustyöt tehdään 

edelleen Suomessa. Tekemäni haastattelujen perusteella nykyisin Suomessa tehtävät työt 

eivät näyttäisi olevan siirtymässä pois Suomesta. Ilmeisesti ne työt, jotka on kannattavam-

paa tehdä ulkomaille, on sinne jo siirretty aikaisempina vuosina. Ongelmana on kuitenkin 

ollut ammattitaitoisen työvoiman löytäminen. Kun hitsaajia ei ole ollut saatavissa, töitä on 

ostettu Baltian ja Itä-Euroopan maista, mutta mieluummin olisi palkattu hitsaaja tänne 

Suomeen.   

 

Yrityksessä F puolestaan kerrottiin heidän haluavansa päästä hitsauksesta kokonaan eroon 

käyttämällä muita menetelmiä, mutta se ei vain yksinkertaisesti onnistu.  On edelleen tilan-

teita, missä hitsaussauma on kestävin ja pitävin. Joissakin tuotteissa taas asiakas haluaa 

saumat tehtävän hitsaamalla, vaikka siihen olisi muitakin, mahdollisesti jopa parempia, 

vaihtoehtoja. Tässä kyseissä yrityksessä hitsaustyöt ovat suhteellisen helppoja ja yksinker-

taisia. Ammattitaitovaatimukset on heillä on suhteellisen helppo saavuttaa, mutta asiakkaat 

edellyttävät, että tuotteet valmistetaan Suomessa.  
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8.2 Yrityksen hitsauskoulutuksen markkinat 
 

Kaikki kyselyyn vastanneet yritykset suhtautuivat varsin positiivisesti mahdollisesti mark-

kinoille tulevaan hitsauskoulutukseen. Sinänsä yrityksille ei ole merkitystä sillä, kuka ja 

miten hitsaajat koulutetaan, kunhan heidän asenne, ammattitaito ja osaaminen ovat oikean-

laisia. Nykyinen koulutusmalli ei näyttäisi pystyvän kouluttamaan riittävästi yritysten tar-

peisiin sopivia hitsaajia. Koulutuskeskus Salpaus koetaan kenties hieman yritysmaailmasta 

vieraantuneeksi. Epäilystä on siitä, ymmärtääkö opettajat heidän tilanteensa ja sen, mitä 

niin kutsuttu konepajateollisuus on nykypäivänä. Kuusi seitsemästä haastatellusta yrityk-

sestä kertoi, etteivät Koulutuskeskus Salpauksen opettajat ole käyneet katsomassa heillä 

paikan päällä, eivätkä he muutenkaan pidä mitenkään yhteyttä.  

 

Yritykset suhtautuvat kuitenkin varsin positiivisesti alalle kouluttautuviin opiskelijoihin. 

Ne ottavat mielellään oppilaita vastaan, kierrättävät tehtaalla ja kertovat minkälaisia töitä 

hitsaajat tekevät heidän tiloissaan. Monet haluaisivat tehdä myös tiiviimpää yhteistyötä 

opettajien kanssa. Esimerkiksi harjoittelun sisällöstä yritykset keskustelisivat mielellään 

opettajan kanssa. Haastattelujen perusteella sain sellaisen kuvan, ettei kukaan Koulutus-

keskus Salpauksessa pidä aktiivisesti yrityksiin yhteyttä muutoin kuin ohjaamalla oppilais-

ta pakollisiin työharjoitteluihin. Pakollinen palaute ilmeisesti kysytään, mutta siihen se 

sitten jää. Tähän viittaa se, ettei opettaja ole ollut edes tietoinen, että oppilas on hävinnyt 

kesken harjoittelun. Useampi yritys esitti myös toiveen, että opettaja olisi heihin yhteydes-

sä myös harjoittelun kestäessä, ei vain harjoittelun lopuksi. Aikuispuolella yhteistyö on 

ollut kuulemma jonkin verran parempaa ja tiiviimpää. 

 

Haastattelututkimuksessa tuli esiin se, että yritykset toivoisivat harjoittelijoiden olevan 

mielellään täysikäisiä, jotta he pystyisivät teettämään heillä laajemmin erilaisia töitä. Mi-

käli koulutusaika huomattavasti lyhenee, suoraan peruskoulutusta koulutukseen tulevat 

oppilaat eivät ehtisi täyttää 18 vuotta ennen valmistumistaan. Yritykset eivät puolestaan 

halua palkata alaikäisiä hitsaajia.  Heitä voidaan toki ottaa tehtaalle, mikäli he ovat harjoit-

telusuhteessa, jolloin kouluttaja on vakuuttanut heidät. Tämä on yksi asia, mikä pitää sel-

vittää, mikäli koulutukseen otetaan alaikäisiä koulutettavia. Ajatus yksityisessä hitsauskou-

lutuksessa on kuitenkin ollut se, että koulutettavat olisivat täysi-ikäisiä, jonkin verran työ-

kokemusta jo saaneita henkilöitä, jotka haluaisivat oppia hitsaamaan. 



64	
	

Ennen haastattelututkimusta ajattelin, että yritykset haluavat palkata valmiita hitsaajia, sillä 

heillä ei ole aikaa eikä resursseja perehdyttää ja opastaa kaiken kiireen keskellä. Olikin 

myönteinen yllätys kuinka positiivisesti yritykset suhtautuivat työpaikalla tapahtuvaan 

harjoitteluun. Kaikki olivat varsin yksimielisiä siitä, että hitsaamaan oppii vain ja ainoas-

taan hitsaamalla. Virallisen kouluttajan tehtävänä on antaa koulutettaville riittävän moni-

puoliset perustiedot ja –taidot, mutta työn oppii vasta käytännössä hitsaamalla. Tämä voi-

kin olla yksi syy siihen, miksi negatiivista palautetta tuli niin paljon huonosta ja vääränlai-

sesta asenteesta. Negatiivista palautetta tuli myös haastattavien mielestä ihan perusosaami-

nen puuttumisesta. Näitä asioita on muun muassa materiaalien ja menetelmien tuntemus 

sekä metalliteollisuuden yleisimpien koneiden hallinta. Yrityksissä odotettiin, että nämä 

asiat opetettaisiin koulussa.  Harjoitteluaikana oppilaat oppivat sitten käytännön hitsaustai-

don. 

 

Juuri tämä yhteistyöhalukkuus ja toive saada enemmän hyviä harjoittelijoita, vahvistaa 

käsitykseni siitä, että hieman uudella tavalla toteutetulle yksityiselle hitsauskoulutukselle 

on paljonkin kysyntää. Yrityksissä on myös erittäin paljon näkemystä siitä, miten nykyistä 

hitsauskoulutusta tulisi muuttaa. Monet antoivat lisäksi varsin käytännönläheistä palautetta 

siitä, miten hitsauskoulutusta voitaisiin merkittävästi parantaa ja kehittää. Osa lupaili oikei-

ta hitsauskuvia kouluttajien käyttöön, ja monet olivat valmiita luovuttamaan materiaalia 

oppilaiden käyttöön. Palaute oli positiivisempi kuin mitä osasin odottaa. 

 

 

8.3 Yksityisen hitsauskoulutuksen kannattavuus 
 
Kuten edellä on käyty jo läpi, hitsauskoulutus on suhteellisen kallis koulutus johtuen lait-

teista ja materiaaleista. Haastatteluissa tuli ilmi, että pelkästään hitsaamisen osaaminen ei 

riitä, vaan yritykset odottavat levyseppähitsaajan osaamista, mikä tarkoittaa monipuolista 

metalliteollisuus koneiden tuntemusta.  

 

Koulutuskeskus Salpaus saa jokaisesta oppilaasta kiinteän korvauksen /lukukausi ja sellai-

sista oppilaista, joilla on jotain erityispiirteitä tämän päälle vielä 50 prosentin korotusosan 

/lukukausi (Salpauksen opettaja). Tämä laskutusperuste on nyt kuitenkin muuttumassa, 

eikä kukaan osaa vielä sanoa miten. Hallituksen esityksen mukaan koulutusuudistus on 
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merkittävä. Mikäli olen ymmärtänyt asian oikein, lopputulos ja työllistyminen olisivat hy-

vin huomioitu uudistuksessa. Tämä sopisi tietysti hyvin yksityiselle hitsauskoulutukselle, 

missä tarkoituksena on, että koulutettavat työllistyvät. Hyvän työllistymisen ehtona on 

kuitenkin mahdollisuus valita tarkkaan koulutettavat. Yksityinen hitsauskoulutus ei pysty 

toimimaan samoilla ehdoilla kuin julkinen koulutus. Tässä vaiheessa ei kannattavuutta voi 

laskea sen varaan, että yksityinen hitsauskouluttaja saisi samalla tavalla rahoitusta kuin 

Koulutuskeskus Salpaus. Tilanne on kuitenkin tältä osin kokonaan auki. 

 

Yksityinen hitsauskoulutus muistuttaa enemmän nykyisiä täsmä- tai rekrykoulutuksia. Nii-

den rahoitus muodostuu osin ELY-keskuksen myöntämästä rahoituksesta ja osin yrityksen 

rahoitusosuudesta. Rahoitusmallin idea perustuu siihen, että kustannuksiin osallistuva yri-

tys saa itselleen hyödyn koulutuksesta. Yksityisessä hitsauskoulutuksessa kouluttaja ei 

kuitenkaan saa samanlaista hyötyä, vaan hyödyn saavat ne yritykset, jotka palkkaavat kou-

lutettavat hitsaajat. Yritykset ovat valmiita osallistumaan kustannuksiin siten, että he vuok-

raavat valmistuvat hitsaajat tietyksi aikaa ennen kuin rekrytoivat heidät suoraan yrityk-

seensä. Mutta yritykset vuokraavat vain hyvät hitsaajat. Tason odotetaan olevan parempi 

kuin julkiselle kouluttajalla. On mahdollista, että kaikki koulutettavat hitsaajat eivät pääse 

harjoitteluajan jälkeen töihin yrityksiin. Heidän kohdallaan koulutus on tappiollinen koulu-

tuksen järjestäjälle.  

 
Koulutuksen kustannuksia on mahdollista kattaa tekemällä yrityksille alihankintatöitä. 

Haastatelluista yrityksistä 6 oli kiinnostunut antamaan jotain töitä kouluttajille alihankinta-

na. Näistä töistä kouluttaja pystyy laskuttamaan jotain. Alihankintatöissä on myös se etu, 

että ne nostavat koulutuksen tasoa. Osa yrityksistä oli kiinnostunut ostamaan myös erilaista 

koulutusta yrityksen nykyisille hitsaajille. Tämä edellyttää niin ikään, että opetuksen taso 

on korkeampi kuin julkisella puolella.  

 

Menossa olevan koulutusuudistuksen keskeneräisyyden vuoksi kannattavuutta ei vielä voi-

da tarkkaan arvioida. On kuitenkin vaikea uskoa, että koulutus olisi mahdollista tehdä kan-

nattavaksi ilman mitään julkista rahoitusta. Tai yritysten olisi oltava valmis osallistumaan 

kustannuksiin.  
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Hämeen ELY-keskus linjasi marraskuussa 2016, että työvoiman saatavuusongelmiin, mi-

hin hitsaajatkin lasketaan, haetaan ratkaisuja työvoimakoulutuksella ja muilla työhallinnon 

toimenpiteillä.  Samassa linjauksessa mainittiin, että työvoimaa koulutettaisiin ensisijaises-

ti jo maassa olevista ihmisistä. (Työlupalinjaus TE-Palvelut 2017). Tämä linjaus voisi ava-

ta ovia myös yksityiselle hitsauskoulutukselle, mikä kouluttaa juuri  sellaisia ammattilaisia, 

joista saman linjauksen mukaan on kova pula.  
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9 YHTEENVETO 
 

Tämän tutkimuksen perusteella Sinisen meren strategia näyttäisi toimivan hyvin yksityisen 

ammatillisen hitsauskoulutuksen perustamisen strategiana Päijät-Hämeen talousalueella, 

missä Koulutuskeskus Salpaus toimii nykyään lähes monopoliasemassa. Yrityksiltä saa-

mani palautteen mukaisesti nykyinen hitsauskoulutus kaipaa uudistusta. Tätä näkemystä 

vahvistaa samanaikaisesti nykyisen koulutusvaihtoehdon kyvyttömyys saada riittävästi 

motivoituneita opiskelijoita. Koulutuksen sisältöä rohkeasti muokkaamalla hitsauskoulutus 

olisi todennäköisesti saatavissa houkuttelevammaksi myös koulutettaville. Tiiviimpi yh-

teistyö yritysten kanssa auttaisi opiskelijoita ymmärtämään paremmin mitä työ pitää sisäl-

lään samalla kun yritykset pystyisivät kouluttamaan heille sopivia hitsaajia. 

 

Saamastani palautteesta nousi kuitenkin eräs ongelma yli muiden. Suurin syy yritysten 

tyytymättömyyteen ja pahin ongelma on varsin yksiselitteisesti valmistumassa olevien ja 

vasta valmistuneiden hitsaajien asenneongelma. Yritykset ymmärtävät, että mikään koulu-

tus ei tee hitsaajasta valmista ammattilaista, vaan hitsaamaan oppii vain hitsaamalla. Kai-

kissa yrityksissä oltiin valmiita opastamaan ja perehdyttämään, jos opastettavalla kaverilla 

olisi vain halua oppia ja sitoutua asiaan. Kaikki kyselyyn vastaajat olivat sitä mieltä, että 

motivaatio- ja asenneongelmaan pitäisi puuttua jo hyvissä ajoin koulutuksessa. He ovat 

kyllä valmiita neuvomaan ja opastamaan ammattitaitoon liittyviä asioita, mutta ihan nor-

maalit työelämävalmiudet pitäisi työntekijöillä olla jo valmiina. Kuten eräs haastateltava 

sanoi ”Kun olen omat poikani jo kasvattanut, en jaksa enää muiden lapsia kasvattaa”. Ei 

ole heidän asiansa opettaa, että töihin on tultava ajoissa ja työajalla olisi tehtävä töitäkin.  

 

Tästä tuleekin kenties suurin haaste yksityiselle hitsauskoulutukselle. Tarkemmilla opiske-

lijavalinnoilla, tekemällä koulutuksesta käytännönläheisemmän ja lähellä oikeaa työpaik-

kaa olevan sekä tarjoamalla työpaikan koulutuksen suorittaneille, todennäköisesti pystyt-

täisiin löytämään motivoituneempaa porukkaa koulutukseen. Useampi haastattelemani 

henkilö mainitsi, että ohjaisi omat lapsensa kyseiseen koulutukseen mikäli sellainen tulisi 

markkinoille. Moni vastanneista on myös itse käynyt aikanaan ammattikoulua, joten he 

pystyivät vertaamaan käymänsä ammattikoulutuksen ja yksityisen koulutuksen eroja. He 

kokivat, että mielenkiinto pystyisi paremmin yllä, kun vaatimukset olivat kovempia ja 

opiskelu lähempänä oikeita töitä. Jos motivaatio ei ole kohdallaan ja poissaoloja tai myö- 
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hästymisiä tulee, niihin puututaan ja koulutuksesta joutuu pois, jos asenne ei korjaannu. Jos 

opiskelijalla itsellään ei ole riittävästi halua panostaa koulutukseen, mikään koulutus ei 

kuitenkaan pysty ratkaisemaan asiaa.  

 

Yksityinen hitsauskoulutus olisi tarkoitus toimia ensisijaisesti työvoimapoliittisena aikuis-

koulutuksena tai ammatillisena lisäkoulutuksena. Sinne voitaisiin esimerkiksi valita pai-

kanvaihtajia uudelleen koulutettavaksi paremmin työllistävälle alalle. Hitsaajan työn fyysi-

sestä luonteesta johtuen, vajaakuntoisten uudelleen kouluttamiseen se ei kuitenkaan sovi. 

Toinen kohderyhmä voisi olla maahanmuuttajat, jotka ovat saavuttaneet riittävän hyvän 

suomenkielen taidon ja joilla on aikaisempaa työkokemusta metalliteollisuudesta, mielel-

lään jopa hitsaamisesta. Heidän kouluttamisensa saisi todennäköisesti myös tukea ELY-

keskukselta, sillä kyseessä on ”maassa jo olevia ihmisiä”. (Työlupalinjaus TE-Palvelu 

2017)  

 

Esimerkiksi ikänsä autojen, koneiden ja mopojen kanssa touhunneet, kädentaitoiset tekijät, 

joille koulun penkki ei ole vain maistunut, voisivat sijoittua lyhyen yksityisen hitsauskou-

lutuksen kautta hyvinkin työmarkkinoille.  

 

Mutta jos markkinoilta ei vain yksinkertaisesti ole saatavissa riittävästi sopivaa porukkaa 

koulutettavaksi hitsaajaksi? Yleisesti ottaen markkinoiden kannalta on tietysti etu, että kil-

pailua tulee ja tarjolla on muitakin kouluttajia kuin Koulutuskeskus Salpaus. Terve kilpailu 

on markkinoilla aina eduksi, lopputuloksesta huolimatta. Yksityisen hitsauskoulutuksen 

ansaintalogiikka perustuu tässä työssä juuri siihen, että koulutuksen kautta voitaisiin palka-

ta lisää hitsaajia markkinoille. Tämän vuoksi yksityinen hitsauskoulutus ei tavoittele suuria 

koulutusmääriä, vaan siihen, että koulutettavat työllistyvät. Silloin itse koulutuksen ei tar-

vitse tuottaa voittoa, vaan kannattavuus tulee siitä, että se tuo lisää resursseja markkinoille, 

ja kouluttaja pystyy hyödyntämään sen omassa liiketoiminnassaan. 
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