
IT-alan osaajapula
Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma tietojenkäsittelyn tradenomien ja 

tietojärjestelmätieteen KTM-tutkinnon suorittaneiden kannalta



Taustat

• Digitalisaatio megatrendinä.

• IT-alan dynaamisuus.

• Osaajapulan arvioitu suuruus: 5 000–6 000 osaajaa vuosittain, jolloin vaje saattaa 
kasvaa vuoteen 2025 mennessä jopa 40 000 työntekijään (Niemi, 2019; 
Teknologiateollisuus, 2018).

• Lähes kolmannes suomalaisista ohjelmistoyrityksistä uskoo osaamistarpeiden 
muuttuvan seuraavan 3–5 vuoden kuluessa ja kokee osaamisen riittämättömyyden 
esteeksi tai hidasteeksi (Tyrväinen ja muut, 2018).



Tavoite

• Selvittää, miten korkeakoulujen tuottama osaamisen tarjonta vastaa 
kysyntään.

• Ymmärtää osaajapulaa ilmiönä suomalaisen IT-alan kontekstissa.

• Tarkastelu osaamisen kautta.

• Osaamisen kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla: korkeakoulujen 
koulutustarjonnan vertaaminen IT-alan työpaikkailmoituksista 
tunnistettuihin osaamistarpeisiin.



Tutkimuskysymykset

• Keskeinen tutkimuskysymys: 

• Miten tietojenkäsittelyn tradenomin ja tietojärjestelmätieteen KTM-tutkinnon 
suorittaneiden osaaminen vastaa työelämän osaamistarpeisiin?

• Jotta tähän kysymykseen on mahdollista vastata, tulee selvittää myös:

• Mitä osaamista IT-alalla etsitään? (kysyntä)

• Mitä osaamista näissä tutkinnoissa tuotetaan? (tarjonta)





Rajaukset

• IT-alan osaamista tarjotaan ja tuotetaan suomalaisessa 
koulutusjärjestelmässä myös ammatillisessa koulutuksessa, mutta 
tässä tutkimuksessa keskitytään ainoastaan korkeakouluihin. 
Rajaus perustuu Osaamisen ennakointifoorumin toteuttamaan 
ennakointiin, jonka mukaan korkeakoulutettujen osuus vuoteen 
2035 syntyvien uusien työpaikkojen työvoimatarpeesta on 60 
prosenttia (Hanhijoki, 2020).

• IT-alan korkeakoulutukseen kuuluvat tietojenkäsittelyn 
tradenomien sekä kauppatieteiden maistereiden 
tietojärjestelmätieteestä ohella muun muassa filosofian maisterit 
tietojenkäsittelytieteestä sekä insinöörit ja diplomi-insinöörit 
tietotekniikasta. Kyseessä on kuitenkin tietojärjestelmätieteen pro 
gradu -tutkielma, joten on luontevaa tarkastella nimenomaisesti 
tietojärjestelmätieteestä valmistuneiden osaamista. Halusin 
kuitenkin tarkastella korkeakoulutusta kokonaisuutena 
duaalimallin molemmin puolin, jolloin liiketalouden 
ammattikorkeakoulututkinto tietojenkäsittelystä on lähimpänä 
vastaava vaihtoehto ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnasta.

• Tietty rajattu ajanjakso:

• Työpaikkailmoituksissa touko-kesäkuu 2021.

• Koulutustarjonnassa lukuvuosi 2021–2022.



Aineisto

• Osaamistarpeiden osalta aineistona otanta (n=517) 
relevanteista työpaikkailmoituksista, jotka poimittu 
palveluiden omilla suodattimilla yleisimmistä 
työnhakupalveluista (Duunitori, Monster, Oikotie, TE-
toimistojen avoimet työpaikat).

• Koulutustarjonnan osalta aineistona opetussuunnitelmat 
(n=34), joista analysoitu osaamistavoitteet (n=1139) 
korkeakoulujen niistä koulutusohjelmista, joista valmistuu 
tietojenkäsittelyn tradenomiksi tai kauppatieteiden 
maisteriksi tietojärjestelmätieteestä.

• Yliopistot (KTM, tietojärjestelmätiede): Aalto-yliopisto, Jyväskylän 
yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi & Vaasan yliopisto. Eli viisi 
yliopistoa.

• Ammattikorkeakoulut (tradenomi, tietojenkäsittely): Haaga-Helia, 
Laurea, HAMK, JAMK, XAMK, KAMK, Karelia, LAB, Lapin AMK, OAMK, 
SAMK, TAMK, Turun AMK & VAMK. Eli 14 ammattikorkeakoulua.

• Mahdolliset tuplat jätetty aineistosta pois.



Menetelmät • Poikittaistutkimus + tapaustutkimus.

• Tapauksena osaamistarpeiden tutkimukselle melko 
tyypillisesti suomalainen IT-ala, mikä perustuu ajatukselle 
IT-alan globaaleista työmarkkinoista, joiden sisällä Suomi 
on yksi tutkittava tapaus.

• Koska aineistona hyödynnetään valmista 
tekstisisältöä, joka on alun perin tuotettu aivan 
muuhun tarkoitukseen kuin tutkimusaineistoksi, 
dokumenttianalyysi soveltuu 
menetelmävalinnaksi.

• Valittujen dokumenttien 
analysointimenetelmänä sovelletaan 
aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyysia. 
Määrällisellä sisällön erittelyllä tuetaan ja 
täydennetään kokonaisuuden hahmottamista.



Teoreettinen viitekehys

• ICT-työuran ja ICT-koulutuksen tutkimuksen rajapinnat.

• Inhimillisen pääoman teoria + sosiokognitiivinen urateoria & vaihtoehtoisen urakehityksen 
malli + perustellun toiminnan teoria & suunnitellun käyttäytymisen teoria.

• Työmarkkinakelpoisuus/työelämävalmiudet/työllistettävyys (employability) + 
oppijaminäkäsitys (ability self) + minäpystyvyys (self-efficacy).

• Ilmiötä (osaamisen kohtaanto-ongelma, mismatch) IT-kontekstissa koskeva aiempi 
kansainvälinen tutkimus.

• Muun muassa Suomessa, Espanjassa, Kroatiassa, Yhdysvalloissa, Italiassa, Filippiineillä, Malesiassa, 
Vietnamissa, Itävallassa, Saudi-Arabiassa, Australiassa…





Analysointiprosessi

• Yksittäisten osaamisten etsiminen ja tunnistaminen aineistosta.

• Joko yhtäläisyyksien tai erojen hakeminen → samankaltaisten luokittelu.

• Tunnistettujen osaamisluokkien koostaminen asteittain, kunnes lopulta 
muodostettu yksi tutkimuskysymykseen vastaava kattoluokka.

• Laadullisen sisällönanalyysin jälkeen aineisto vielä kvantifioitiin eli laskettiin 
erilaisten osaamisluokkien esiintymistiheys sekä työpaikkailmoitusten 
osaamistarpeissa että opetussuunnitelmien osaamistavoitteissa.



Osaamisluokat
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Tehtäväkategoriat



Työpaikkojen
alueellinen

jakauma
© Maanmittauslaitos, 2021

• Kolme neljästä IT-alan avoimesta 
työtehtävästä sijoittui johonkin 
Suomen kymmenestä suurimmasta 
kaupungista.

• Selkeä lähes 62 prosentin suuruinen 
enemmistö työpaikoista sijaitsi 
maan viidessä suurimmassa 
kaupungissa: pääkaupunkiseudulla, 
Tampereella taikka Oulussa.



Työelämän 
keskeisimmät 
osaamistarpeet
top 10

• työkokemus

• englannin kieli

• ohjelmointi

• soveltuva tutkinto

• suomen kieli

• osaamisen kehittäminen

• ohjelmistotuotanto ja -kehitys

• tiimityöskentely

• tietojärjestelmät ja järjestelmäylläpito

• itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus



Osaamisen 
esiintymistiheys 
korkeakoulujen 
opetussuunnitelmien 
osaamistavoitteissa



AMK



Yliopisto



Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

• Puute = osaamista ei esiinny koulutustarjonnan osaamistavoitteissa kertaakaan.

• Vaje = vähintään yksi esiintymiskerta, mutta osaaminen esiintyy kuitenkin alle prosentissa 
analysoiduista osaamistavoitteista. 

• Orastava vaje = esiintyminen on osaamisten keskimääräiseen esiintymistiheyteen nähden 
jossain määrin vähäistä, mutta osaamista kuitenkin esiintyy enemmän kuin yhdessä prosentissa 
osaamistavoitteista.

• Kohtalainen vastaavuus = osaamisen esiintymistiheys on keskimääräisellä tasolla.

• Vastaavuus = osaamista esiintyy selkeästi yli keskimääräisen esiintymistiheyden. 

• Potentiaalinen koulutuksellinen ylitarjonta = matala kysyntä osaamistarpeissa, vaikka niiden 
esiintymistiheys osaamistavoitteissa on korkea.



Puutteet ja vajeet

• Havaitut puutteet ja vajeet koskevat enimmäkseen paino-arvoltaan vähäisempiä matalan kysynnän 
osaamisia.



Kriittisimmät vajeet

• Kysyntä työmarkkinoilla on korkea, mutta tarpeeseen vastaava tarjonta 
verrattain matalaa.

• Kolme on pehmeitä taitoja ja toiset kolme substanssiosaamisia.

• Substanssiosaamisista kriittiseksi osaamisvajeeksi lukeutuvat sertifioinnit ja 
sertifikaatit, konttiteknologiat sekä DevOps-toimintamalli. 

• Pehmeistä taidoista kriittisiä vajeita ovat asenne, tarkkuus ja huolellisuus 
sekä auttaminen ja tiedon jakaminen.



Orastavat vajeet & potentiaalinen 
koulutuksellinen ylitarjonta

• Kannattaa mahdollisesti kiinnittää huomiota koulutustarjonnan 
suunnittelussa.

• Orastavia vajeita: ketterän kehittämisen menetelmät, versionhallinta, 
itseohjautuvuus, SQL-kyselykieli ja tehokkuus.

• Potentiaalista koulutuksellista ylitarjontaa ilmenee pelialalla 
tarpeellisessa osaamisessa, käsitteellisessä ajattelussa ja tieteellisessä 
tutkimuksessa. 



Vastaavuudet

• Kysyntä ja tarjonta kohtaavat pääsääntöisesti verrattain hyvin etenkin 
tarkasteltaessa keskeisimpiä osaamistarpeita.

• Tarkastellut tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmätieteen koulutukset 
vastaavat keskimäärin 50–53 tunnistettuun osaamistarpeeseen.

• Esiintymistiheytensä perusteella painoarvoltaan keskeisimmistä työelämän 
osaamistarpeista korkeakoulujen tuottama osaaminen vastaa kuitenkin 
vähintään jossain määrin 62 prosenttiin.

• Pehmeistä taidoista vastaavuus on jopa 70 prosenttia. 



Ideaali IT-alan 
työnhakija 
tutkimusaineiston 
perusteella

IT-alalle aikovan työnhakijan odotetaan kommunikoivan sujuvasti 
sekä englanniksi että suomeksi. Hänen toivotaan kykenevän 
työskentelemään niin tiimeissä kuin itsenäisesti. Ihmistaitojen
merkitys korostuu tiimimuotoisessa työskentelyssä. Alan 
dynaamisuudesta johtuen osaajilta edellytetään myös valmiuksia 
osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Työkokemukselle on 
kysyntää, minkä lisäksi soveltuvaa koulutustaustaakin 
arvostetaan. Tehokkuudelle ja ongelmanratkaisukyvylle on 
tarvetta. Haetuinta IT-substanssiosaamista ovat ohjelmointi, 
ohjelmistokehitys ja -tuotanto sekä tietojärjestelmät ja ylläpito. 
Muista substanssiosaamisista toimialakohtaiselle osaamiselle ja 
toiminnan kehittämiselle on selkein tarve.



Jatkotutkimusideat

• Alueellinen analyysi IT-klustereista.

• IT-alan kokonaiskuvan tarkastelu.

• Poikittaistutkimuksen sijaan pitkittäistutkimus.

• Pohjoismainen tai eurooppalainen vertailu.

• EU:n osaamispolitiikan peilaaminen IT-alan osaajapulan 
ratkaisemiseksi tehtyihin toimenpiteisiin.

• Kohtaanto-ongelman ratkaisutoimenpiteiden 
vaikuttavuuden selvittäminen Suomen tapauksessa.



Pohdinta

• Vanhentuneet stereotypiat saattavat tutkimuskirjallisuuden mukaan estää 
joitakin potentiaalisia hakijoita hakeutumasta IT-alan opintoihin tai tehtäviin. 
Tulosten valossa IT-osaajilta odotetaan valmiuksia niin itsenäiseen työhön kuin 
tiimityöskentelyyn. Ihmistaitojen merkitys korostuu arjessa paitsi omassa 
tiimissä myös asiakasrajapinnassa.

• → Sekä uusien hakijoiden että kansainvälisten osaajien houkuttelu.

• → IT-alalla vallitsee niin osaajapula kuin sukupuolten välinen kuilu. 

• Aiemmalla soveltuvalla työkokemuksella on suuri arvo työnhaussa. 
Opiskelijoilla ei välttämättä ole juurikaan työkokemusta aloittaessaan 
korkeakouluopinnot, jolloin korkeakoulujen työelämärajapinnan rooli sekä 
opintojen aikaisen työssäkäynnin merkitys korostuvat.

• Dynaamisella IT-alalla osaamisen jatkuva kehittäminen ei ole ainoastaan 
keskeinen edellytys, vaan osaamisen kehittämismahdollisuudet nähdään 
investointina inhimilliseen pääomaan, jolloin ne toimivat kilpailuvalttina 
työmarkkinoilla.

• → Koska koulutustarjonnan muutosten vaikutukset näkyvät työmarkkinoilla vasta 
muutaman vuoden viiveellä, joten vähintään tietynlainen osaamisen kohtaanto-ongelma 
on jossain määrin IT-alan sisäänrakennettu ominaisuus.

• Ikkuna pandemia-ajan poikkeusolojen työmarkkinoihin sekä koronan 
aiheuttamaan epävarmuuteen.
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