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TALENT SHORTAGE SURVEY -TUTKIMUS

Osaajapulan
ratkaiseminen
Kehitä, osta, vuokraa ja auta eteenpäin

Ympäri maailmaa koetaan nyt enemmän pulaa osaajista kuin koskaan.
Työnantajien pitää siksi unohtaa strategia, jossa työntekijöitä palkataan vasta
tarpeen ilmetessä, ja alkaa kehittää osaajia, joita tarvitaan paitsi nyt, myös
tulevaisuudessa. Ainoa tapa toteuttaa liiketoimintastrategiaa, luoda arvoa ja
parantaa ihmisten elämää on muodostaa oikeanlainen yhdistelmä ihmisiä,
osaamista, prosesseja ja teknologiaa.
Uusien henkilöarviointien, big datan ja ennakoivan toiminnan avulla voimme
parhaiten tunnistaa osaamistarpeita, auttaa ihmisiä siirtymään uusiin tehtäviin
ja luoda selkeitä urapolkuja.
Jonas Prising
Yksilötasolla halu oppia ja jatkuva itsensä kehittäminen ovat parhaat keinot
varmistaa oma kilpailukyky työmarkkinoilla. Organisaatioiden toiminnan
kannalta on välttämätöntä rakentaa oppimismyönteistä kulttuuria, jotta
työntekijät osaavat sopeutua uusiin tilanteisiin ja ovat avoimia uudelle
voidakseen siirtyä yrityksen sisällä tai muualla tehtävästä toiseen. Tämän on
myös oltava ensisijainen strateginen tavoite.
Näin osaamisen vallankumouksessa löydetään keinoja selvitä osaajapulasta,
nopeutetaan kasvua ja autetaan ihmisiä kehittämään uusia taitoja, joita
tarvitaan kestävien ja merkityksellisten työurien saavuttamiseksi pitkällä
aikavälillä.

45 prosenttia
työnantajista sanoo,
etteivät he löydä
tarvitsemiaan osaajia
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Digiaikakaudella teknologia muuttaa työnteon tapoja ja luo uusia tehtäviä,
joissa tarvitaan uusia taitoja. Samalla tutkimukseen osallistuneista 43
maasta 42 maassa organisaatiot lisäävät henkilöstömäärää, ja monilla
markkinoilla lähestytään täystyöllisyyttä.1 Siksi pula osaajista on akuutimpi
kuin vuosikymmeniin.

OSAAJAPULAN
RATKAISEMINEN:
KEHITÄ, VUOKRAA,
OSTA JA AUTA
ETEENPÄIN

SELVITTÄÄKSEMME OSAAJAPULAN VAIKUTUKSEN
YRITYKSIIN KYSYIMME

1

39 195 TYÖNANTAJALTA 43 MAASSA:

• Kuinka vaikeaa on täyttää avoimia työpaikkoja viime vuoteen verrattuna?
• Millaisia taitoja – kovia teknisiä taitoja ja pehmeitä työelämätaitoja – on
vaikeinta löytää ja miksi?
• Mitä teette ratkaistaksenne osaajapulan?
Tulokset osoittavat selkeästi, että useammalla työnantajalla
on vaikeuksia täyttää avoimia työtehtäviä kuin milloinkaan
aiemmin. 45 prosenttia sanoo, etteivät he löydä tarvitsemiaan
osaajia. Luku on vielä suurempi suurien organisaatioiden (yli 250
työntekijää) kohdalla – niistä 67 prosenttia kertoi osaajapulasta
vuonna 2018.
Pulaa osaajista on kaikilla aloilla. Sen enempää tehdas- ja
kaivosteollisuudessa kuin liikenne- ja kauppasektorillakaan työnantajat
eivät löydä työntekijöitä, joilla on oikeanlainen yhdistelmä teknisiä taitoja
ja työelämätaitoja. Jotta voidaan pysyä osaamisen vallankumouksen
tahdissa, taitoja on kehitettävä ja osaamista hallittava nopeammin ja
tarkemmin kuin koskaan. Suurta osaajaongelmaa on lähestyttävä
uudella tavalla: osaamista on kehitettävä, ostettava ja
vuokrattava sekä autettava työntekijöitä eteenpäin, jotta
voidaan taata, että yrityksillä on tarvittavaa osaamista nyt ja
tulevaisuudessa.
Maailmanlaajuisena henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen asiantuntijana
löydämme työtä miljoonille ihmisille joka vuosi 80 maassa ja autamme
satojatuhansia yrityksiä hankkimaan, arvioimaan, kehittämään ja
pitämään palveluksessaan työntekijöitä, joilla on tarvittavat taidot. Tässä
raportissa on ainutlaatuista tietoa 12 vuoden aikana ympäri maailmaa
tehdyistä tutkimuksistamme, jotka tarkastelevat osaajapulaa. Mikään
toinen tutkimus ei käsittele inhimillistä pääomaa yhtä laajasti. Tutkimus
tarjoaa käytännön ratkaisuja, jotka auttavat työnantajia ymmärtämään,
mitä osaamista he tarvitsevat, tunnistamaan suurimman potentiaalin ja
löytämään parhaat osaajat digitaaliselle aikakaudelle.

1

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri Q3 2018
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Panosta
oppimiseen ja
kehittämiseen

KEHITÄ

2

Lähde
markkinoille
etsimään
osaajia, joita
ei voida
kehittää
yrityksen
sisällä

OSTA

Muodosta
osaajayhteisöjä,
jotka ulottuvat
organisaation
ulkopuolelle

VUOKRAA

3
Auta ihmisiä
siirtymään uusiin
työtehtäviin
organisaation
sisällä tai sen
ulkopuolella

AUTA
ETEENPÄIN

4

TYÖELÄMÄTAIDOT
ovat pehmeitä taitoja, jotka
liittyvät esimerkiksi viestintään,
yhteistyöhön, ihmissuhteiden
rakentamiseen, luovuuteen,
empatiaan ja haluun oppia. Ne
täydentävät teknisiä taitoja ja
vähentävät riskiä, että automaatio
korvaa työntekijän.

PAHIN OSAAJAPULA 12 VUOTEEN YMPÄRI MAAILMAA
Maailmantalous on viimeisen
vuosikymmenen aikana
45 %
vahvistunut tasaisesti.
40 % 41 %
40 %
38 %
Siksi työnantajat ovat
36 %
34 % 34 % 35 %
optimistisempia ja uusia
31 % 30 % 31%
työntekijöitä palkataan
enemmän.2 Myös uudenlaisia
taitoja tarvitaan. Näiden
seurauksena osaajista
on nyt pulaa eniten sitten
vuoden 2006, jolloin
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
teimme ensimmäisen
tutkimuksemme.
Vuonna 2018 osaajapulasta kärsivät eniten työnantajat Japanissa (89 %), Romaniassa (81 %) ja Taiwanissa (78 %). Työnantajat
Isossa-Britanniassa (19 %), Irlannissa (18 %) ja Kiinassa (13 %) löytävät puolestaan helpoiten työntekijöitä. Japanissa pula
työvoimasta, ikääntyvä väestö ja maahanmuuttoa koskevat rajoitukset ruokkivat ongelmaa. Romaniassa ja Taiwanissa yritykset
ovat taas siirtäneet toimintojaan yhä enemmän muihin maihin viime vuosina. Työnantajat eivät lopulta löydä työntekijöitä avoimiin
tehtäviin, mikä uhkaa yritysten kasvua ja toiminnan tehokkuutta.

OSAAJISTA ON YHÄ ENEMMÄN PULAA YMPÄRI MAAILMAA

Maailmanlaajuinen
keskiarvo
45 %

Maat, joissa on vaikeaa löytää työntekijöitä
Helpointa
Kiina
Irlanti
Iso-Britannia
Alankomaat
Espanja
Norja
Ranska
Etelä-Afrikka
 Sveitsi

Keskivertoa helpompaa
13 %
18 %
19 %
24 %
24 %
25 %
29 %
32 %
33 %

Australia

 Brasilia
Belgia
Costa Rica
Panama
Tšekki
Italia
Guatemala
Slovenia
Kanada
 Kolumbia
Ruotsi
Peru
Uusi-Seelanti

34 %
34 %
35 %
35 %
35 %
36 %
37 %
38 %
40 %
41 %
42 %
42 %
43 %
44 %

Suurin KASVU vuodesta 2016
2

Keskivertoa vaikeampaa
Suomi

 Itävalta

Yhdysvallat

 Portugali
 Israel
 Meksiko
Saksa

 Unkari
Puola

45 %
46 %
46 %
46 %
49 %
50 %
51 %
51 %
51 %

Vaikeinta

 Argentiina
 Slovakia
Intia
Singapore
Kreikka
Turkki
Bulgaria
Hongkong
Taiwan
Romania
Japani

52 %
54 %
56 %
56 %
61 %
66 %
68 %
76 %
78 %
81 %
89 %

 Suurin PUDOTUS vuodesta 2016

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri Q3 2018
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10 VAIKEIMMIN TÄYTETTÄVÄÄ TYÖTEHTÄVÄÄ MAAILMASSA
Vaikka tekoäly mahdollistaa kiihtyvällä vauhdilla uusien asioiden automatisoinnin, teknologia pikemminkin määrittelee
uudelleen tarvittavat työtehtävät kuin korvaa kokonaisia työrooleja. Ammattityöntekijät – esimerkiksi sähköasentajat,
hitsaajat ja mekaanikot – sekä myyntiedustajat, insinöörit, autonkuljettajat ja teknikot ovat nousseet viiden vaikeimmin
täytettävän työtehtävän asemaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Joka neljäs työnantaja sanoo, että
ammattityöntekijöitä on vaikeampaa
löytää tänä vuonna viime vuoteen verrattuna
Kuljettajia ja asiakaspalvelutyöntekijöitä tarvitaan edelleen paljon, sillä vallitseva kulutuskulttuuri lisää verkkokauppaa
sekä logistiikan ja viimeisen toimitusvaiheen palveluiden tarvetta. Nämä tehtävät ovat kuitenkin erilaisia verrattuna
siihen, mitä ne olivat kymmenen vuotta sitten. Ne muuttuvat yhä edelleen, ja niissä tarvitaan uusia taitoja ja koulutusta.

1 AMMATTITYÖNTEKIJÄT
sähköasentajat, hitsaajat, mekaanikot

3 INSINÖÖRIT
kemian alan insinöörit, sähköinsinöörit,
tie-, maa- ja vesirakennusinsinöörit,
koneinsinöörit

5 TEKNINEN HENKILÖSTÖ
laadunvalvojat, huoltoteknikot

7 LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
kirjanpitäjät, tilintarkastajat,
rahoitusanalyytikot

9 TOIMISTOTYÖNTEKIJÄT
hallintoassistentit, henkilökohtaiset
assistentit, vastaanottovirkailijat

2 MYYNTIEDUSTAJAT
B2B, B2C, asiakaspalvelukeskus

4 AUTONKULJETTAJAT
kuorma-autonkuljettajat, lähetit,
työkoneiden kuljettajat,
henkilöliikenteen kuljettajat

6 IT
kyberturvallisuusasiantuntijat, verkkojen
järjestelmänvalvojat, tekninen tuki

8 ASIANTUNTIJAT
projektipäälliköt, asianajajat, tutkijat

10 VALMISTUS
tuotantotyöntekijät ja koneenkäyttäjät

Kymmenestä kysytyimmästä työtehtävästä useimmissa vaaditaan keskiasteen jälkeistä koulutusta eikä aina ylempää
korkeakoulututkintoa.
Digitaalisella aikakaudella työpaikan löytämiseen ei aina tarvita korkeakoulututkintoa, mutta taitoja on kehitettävä
jatkuvasti, koska perinteisimmilläkin aloilla käytetään yhä enemmän uutta teknologiaa.
3

Employment Outlook, OECD, 2017

6 | 2018 Talent Shortage Survey -tutkimus

SUUREMMAT YRITYKSET, SUUREMMAT
HAASTEET
Suurilla yrityksillä on kaksin verroin vaikeampaa
täyttää avoimia työtehtäviä. 67 prosenttia kertoo
vaikeuksista löytää työntekijöitä ja lähes neljännes
sanoo, että se on nyt vaikeampaa kuin vuosi sitten.4
35 prosenttia sanoo, että hakijoiden puute on
suurin ongelma. Suuryrityksissä työnhakijat haluavat
haluavat parempaa palkkaa kuin mitä yritykset ovat
valmiita maksamaan (14 %). Mikroyrityksissä vastaava
luku on 9 %.

45 %
P
I
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I

32 %
M
I
K
R
O
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10-49

67 %
56 %
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50-249

S
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I

250+

työntekijämäärä

Työntekijöiden löytämisen vaikeus yrityskoon mukaan

MIKSI TYÖNANTAJAT EIVÄT LÖYDÄ TARVITSEMIAAN
OSAAJIA
Lähes kolmasosa työnantajista sanoo, että pääasiallinen syy sille, miksi he eivät löydä työntekijöitä,
on hakijoiden puute. Kun yritykset digitalisoivat, automatisoivat ja muuttavat toimintaansa, on yhä tärkeämpää
löytää työnhakijoita, joilla on teknisiä taitoja ja työelämätaitoja sopivassa suhteessa. Kuitenkin 27 prosenttia
työnantajista sanoo, että työnhakijoilla ei ole tarvittavia taitoja. Ympäri maailmaa yli puolet (56 %)
työnantajista sanoo, että kirjalliset ja suulliset viestintätaidot ovat tärkeimmät työelämätaidot. Niiden jälkeen tulevat
yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot. 5
Koska asiakaspalvelua ja palveluiden viimeistä toimitusvaihetta painotetaan lähes joka alalla, oikea taitoyhdistelmä
on ratkaisevassa asemassa. Myyntiedustajien on hallittava tuotteet, vaikuttaminen ja asiakassuhteiden hallinta.
Lisäksi heidän on osattava käyttää varastonhallinnan ja analytiikan digitaalisia työkaluja. IT-toiminnoissa tarvitaan
puolestaan teknistä osaamista sekä henkilöjohtamisen taitoja ja vahvoja viestintätaitoja.

Pula työnhakijoista sekä kokemuksen ja taitojen puute ovat
osaajapulan pääsyitä
29 % Pula
hakijoista
20 % Kokemuksen puute
Hakijoilla ei ole tarvittavia

8%
19 %

19 % kovia teknisiä taitoja

haluavat parempaa palkkaa kuin
12 % Hakijat
heille tarjotaan

8%

Hakijoilla ei ole tarvittavia työelämätaitoja

4 % Organisaatiomme oma ongelma
2 % Hakijat haluavat parempia etuja kuin heille
tarjotaan
6 % Muu / Ei osaa sanoa

Tutkimus tehty viimeksi vuonna 2016.
5
Osaamisen vallankumous 2.0: Robotit älkööt vaivautuko,
ManpowerGroup, 2018.
4

27 prosenttia työnantajista sanoo,
että työnhakijoilta puuttuu joko kovia
teknisiä taitoja tai työelämätaitoja, joita
työtehtävissä vaaditaan
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OSAAJAPULAONGELMA:
MITÄ TYÖNANTAJAT TEKEVÄT NYT
Osaamisen vallankumouksessa uusia työtehtäviä syntyy yhtä nopeasti kuin vanhoja muuttuu tarpeettomiksi.
Työnantajat ovatkin tajunneet, että jatkossa on tärkeämpää se, mitä asioita työntekijä todennäköisesti oppii, kuin
mitä hän tällä hetkellä osaa. Yritykset ovat alkaneet etsiä ratkaisua osaajapulaan kouluttamalla omia työntekijöitään.
Yli puolet työnantajista panostaa oppimisympäristöihin ja henkilöstön kehittämistyökaluihin luodakseen
etenemispolkuja. Vuonna 2014 vastaava luku oli 20 prosenttia.

Strategiat, joita työnantajat käyttävät selvitäkseen osaajapulasta
2018

2016

54% Tarjoavat lisäkoulutusta ja
53%

kehittävät työntekijöitä

koulutus- tai työkokemusvaatimuksia
36% Muuttavat
(ei mukana vuonna 2016)
Hakevat työntekijöitä muualta kuin perinteisten osaajaryhmien

33% keskuudesta
36%

32% Tarjoavat lisäansioita ja -etuja
27%
30% Kokeilevat vaihtoehtoisia työmalleja
28%

(kuten alihankinta, freelancetyö tai vuokratyö)

29% Tarjoavat suurempaa palkkaa
26%
23% Tarjoavat joustavaa työaikaa tai etätyömahdollisuutta
19%
Ulkoistavat työtä (toiselle yritykselle tai toiseen maahan)

16%
19%

11% Eivät noudata mitään
9%

strategiaa

36 prosenttia työnantajista
muuttaa koulutus- ja
työkokemusvaatimuksia
löytääkseen työntekijöitä
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Organisaatioissa on myös huomattu, että
paras yhdistelmä saadaan, kun yhdistetään
pehmeitä ja kovia taitoja. 65 prosenttia
työnantajista kehittää työntekijöiden kovia
taitoja teknisten sertifiointien, oppisopimusten
ja ohjelmointikurssien avulla. 56 prosenttia
työnantajista parantaa työntekijöiden pehmeitä
taitoja esimerkiksi asiakaspalvelussa, myynnissä
ja viestinnässä.
Yritykset yrittävät myös tavoittaa uusia
osaaja ja houkutella palvelukseensa
osaajia koko työvoiman kirjosta, myös
vähemmistöryhmistä. 33 prosenttia seuraa
väestönkehitystä, eri ikäryhmiä tai työvoiman
maantieteellistä sijaintia ja käyttää sosiaalista
mediaa ja perinteisiä viestimiä tavoittaakseen
mahdollisia työntekijöitä. Lisäksi he yrittävät
houkutella juuri eläkkeelle jääneitä palaamaan
työelämään tai osa-aikaisia työntekijöitä
siirtymään kokopäiväiseen työhön. Yli kolmannes
(36 %) joustaa enemmän työssä vaadittavan
koulutuksen tai kokemuksen suhteen.
32 prosenttia tarjoaa parempia etuja, kuten
pidempiä lomia ja uusille työntekijöille
tarkoitettuja kannustimia, millä yritetään tehdä
työpaikasta mahdollisimman houkutteleva ja
parantaa työnantajan imagoa. Jos lisäedut eivät
tehoa, annetaan rahan puhua. Tänä vuonna 29
prosenttia työnantajista harkitsee nostavansa
palkkoja, mikä on 3 prosenttiyksikköä enemmän
viime vuoteen verrattuna.
16 prosenttia työnantajista, jotka eivät
löydä tarvitsemiaan osaajia, miettii tehtävien
ulkoistamista toiseen yritykseen tai maahan,
mikä on 4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin
viime vuonna. Sen sijaan, että yritys palkkaa
oman työntekijän, voi olla parempi työskennellä
sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka ovat
erikoistuneet nopeasti muuttuviin tekniikan alan
töihin, jotka tehdään usein projekteina. Tällaisia
tehtäväalueita ovat muun muassa pilvipalvelut,
Java+, DevOpps tai kyberturvallisuus.

Dr. Tomas Chamorro-Premuzic
Chief Talent Scientist
ManpowerGroup

Vaikka emme tiedä, millaisia töitä tulevaisuudessa on, voimme
olla varmoja siitä, että ihmiset, joilla on halu ja taito oppia,
jotka ovat älykkäämpiä, joilla on paremmat sosiaaliset taidot
ja jotka tekevät kovemmin töitä, ovat kykenevämpiä tekemään
tulevaisuuden töitä.
Ei ole väliä, oletko koulutukseltasi insinööri, myyntiedustaja
vai markkinoija – jos sinulla ei ole tarvittavia pehmeitä taitoja,
et onnistu työssäsi. Ja koska pehmeitä taitoja on niin paljon,
tarvitset niistä juuri oikeat. Oleellista on keskittyä jatkuvaan
oppimiseen, vuorovaikutustaitoihin sekä motivaatioon. Sellaiset
yritykset, jotka onnistuvat luomaan tiedonhaluisen kulttuurin
ja ruokkimaan työntekijöidensä ”nälkäistä mieltä”, pärjäävät
tulevaisuudessa luultavasti paremmin kuin niiden vähemmän
tiedonjanoiset kilpailijat.
Toisaalta on pohdittava myös sitä, kuinka mittaamme näitä
taitoja. Vaiston seuraaminen eli ”tunnistan lahjakkuuden, kun
näen sellaisen” -asenne ei ole hyvä valinta. Meidän on jätettävä
puolueelliset intuitiot ja nojauduttava enemmän tekoälyyn ja
tosiasioihin, ja siinä voimme hyödyntää psykometrisiä testejä,
360-arviointeja ja haastatteluita sekä uuden sukupolven
työkaluja, kuten big datan ja sosiaalisten verkostojen
analysointia sekä pelillistämistä. Meidän on luotettava dataan.
Elämme jännittäviä aikoja. Koskaan ei ole ollut yhtä helppoa
päätellä ihmisten taitoja kuin nyt. Tietenkin se tarkoittaa myös
sitä, että jos haluat voittaa kilpailijasi, sinun on oltava jopa
vielä tarkkanäköisempi, jotta huomaat ihmisten potentiaalin
ennen muita. Yritykset pärjäävät paremmin, kun ne ymmärtävät
työntekijöitään, ja työntekijät menestyvät paremmin työssään,
kun heitä ymmärretään.

Työnantajat käyttävät aktiivisemmin kuin
koskaan erilaisia työvoimastrategioita
löytääkseen osaajia.
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KEHITÄ, OSTA, VUOKRAA JA AUTA ETEENPÄIN:
OSAAJIEN RIITTÄVYYS JATKOSSA
Jotta digiaikakaudella voi pärjätä, tehokkaassa osaajastrategiassa pitää olla neljä osaa: kehitä, osta,
vuokraa ja auta eteenpäin. Kehitä etenemispolkuja, osta tarvittaessa osaamista, vuokraa osaajia ja auta
työntekijöitä kehittämään taitojaan ja siirtymään työtehtävästä toiseen.

1
KEHITÄ
Parempi HR-analytiikka, psykometrinen arviointi,
suoritusten ennakointi ja tekoäly mahdollistavat
sen, että työnantajat voivat kartoittaa ja kehittää
nykyisiä ja mahdollisia työntekijöitään paremmin
kuin koskaan. Työnantajien täytyy painottaa,
että jatkuva oppiminen on kaksisuuntainen
sopimus. Se on olennaista yksilöille, jotta he
voivat tehdä parempia urapäätöksiä ja ylläpitää
ammattitaitoaan, ja se on erittäin tärkeää
yrityksille, jotta ne voivat kehittää tarvitsemiaan
osaajia.

1

KEHITÄ
Panosta oppimiseen ja
kehittämiseen lisätäksesi
etenemispolkuja

Digiaikakaudella menestymiseen tarvitaan
taitoa tunnistaa tulevaisuuden potentiaali,
oppimisen kulttuurin edistämistä
koko organisaatiossa ja tehokkaita
koulutusohjelmia.

2

OSTA
Kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajien on tehtävä paljon töitä houkutellakseen työntekijöitä.
Heidän on tarjottava työntekijöille vahva arvolupaus, selkeä tarkoitus ja houkutteleva
organisaatiokulttuuri. Muutoin heidän on oltava valmis maksamaan lisähintaa etuina, palkkana
tai muina kannustimina. Jos työttömiä on vähän ja osaajista on pulaa, palkat voivat nousta
ja työvoima vähentyä. Työnantajien on ymmärrettävä, että myös työnhakijat ovat
kuluttajia. Henkilöstöhallinnon on hallittava markkinointi houkutellakseen parhaita
osaajia ja sitouttaakseen heidät.
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4

AUTA
ETEENPÄIN
Auta ihmisiä siirtymään
uusiin työtehtäviin
organisaation sisällä tai
sen ulkopuolella

3

VUOKRAA

2

OSTA
Lähde ulkoisille markkinoille
etsimään parhaita osaajia,
joita ei voida kehittää yrityksen
sisällä määräajassa

3

VUOKRAA
Muodosta osaajayhteisöjä
organisaation ulkopuolelle, ja
ota mukaan osa-aikaisia
työntekijöitä, freelancereita,
alihankkijoita ja
vuokratyöntekijöitä
täydentämään olemassa
olevaa osaamista

Henkilöstöhallinnossa on perinteisesti keskitytty yrityksen omiin
vakituisiin työntekijöihin, mutta jos sinun pitää täydentää yrityksen
omaa osaamista, korjaa puutteita lyhytaikaisilla projekteilla tai
etsi nopeasti asiantuntemusta, jota sinulla itselläsi ei ole. Nyt
on aika ”lainata osaamista” hyödyntämällä alihankkijoita tai
vuokratyöntekijöitä. Yhä useammat ammattitaitoiset työntekijät
ovat halukkaita työskentelemään tällä tavalla. 87 prosenttia kaikista
työntekijöistä on valmis seuraavan sukupolven työhön eli osaaikaiseen tai tilapäiseen työhön, alihankintaan, freelancetyöhön tai
vuokratyöhön. 6 Organisaatioiden on opittava muodostamaan
työntekijäyhteisöjä yrityksen sisällä ja ulkopuolella. Niiden
on tutkittava kokonaisvaltaisia osaamisen johtamisratkaisuja,
oltava systeemiajattelijoita, parempia markkinoijia ja napattava
osaajat sieltä, mistä heitä löytyy.

4

AUTA
ETEENPÄIN

Muutos, digitalisaatio ja automaatio ovat luoneet
osaamisen vallankumouksen, jossa uusia taitoja
syntyy yhtä nopeasti kuin vanhoja muuttuu
tarpeettomiksi. Johtajilla on tärkeä rooli,
kun optimoidaan olemassa olevia taitoja ja
etsitään vaihtoehtoisia reittejä, jotta niitä,
joiden taidot eivät enää vastaa nykytarpeita,
voidaan auttaa eteenpäin ja siirtymään
muuttuviin tai uusiin tehtäviin.
Jos työntekijöille ei ole mahdollista löytää uusia
tehtäviä organisaation sisällä, työnantajien on
kohdeltava työntekijöitä kunnioittavasti ja autettava
heitä siirtymään sujuvasti yhtiön ulkopuolelle uusiin
tehtäviin, joissa he voivat hyödyntää taitojaan.

6

#GigResponsibly: The Rise of NextGen Work, ManpowerGroup, 2017.

Jotta osaamisen vallankumouksen vaatimuksiin voidaan vastata, on synnytettävä uudenlainen osaamisen kirjo.
Yritykset toimivat nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jossa teknologialla on merkittävä asema. Siksi niiden on
luotava oppimista tukeva kulttuuri ja asetettava ihmiset etusijalle kehittämällä työvoimastrategia, joka sisältää
nämä neljä osaa: kehitä, osta, vuokraa ja auta eteenpäin. Näin ratkaistaan osaajapula ja autetaan yksilöitä ja
organisaatioita hyödyntämään mahdollisuutensa digiaikakaudella.
Osaajapulan ratkaiseminen: Kehitä, osta, vuokraa ja auta eteenpäin | 11
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