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Energia- ja ympäristöalan toimialakartoitustulokset (Kymenlaakso ja Etelä-

Karjala, syksy 2022) 
 

Energia- ja ympäristöalan toimialakartoituksessa haastateltiin kaakkoissuomalaisia (Kymenlaakso ja Etelä-

Karjala) alan yrityksiä. Tavoitteena oli kartoittaa yritysten tilannetta, tulevaisuusnäkymiä sekä osaamis- ja 

rekrytointitarpeita ja -haasteita. Haastatteluja suoritettiin syys-marraskuun 2022 aikana yhteensä 19 

yrityksessä. Yrityksistä yhdeksän sijaitsee Kymenlaaksossa ja kahdeksan Etelä-Karjalassa, kaksi toimii koko 

Suomen alueella. Haastattelijoina toimi alueen oppilaitosten ja TE-toimiston edustajia. 

Yleistä alasta 
Tämän toimialakartoituksen tilasto-osiossa energia- ja ympäristöalaan lasketaan kuuluvaksi 

Tilastokeskuksen toimialaluokituksista seuraavat alat: D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 

jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, 

271 Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien sekä sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus sekä 

272 Paristojen ja akkujen valmistus. Haastatteluissa on ollut mukana myös laajemmin luonnonsuojeluun, 

konsultointiin (ympäristö & energia) sekä kierrätystoimintaan (kierrätysmyymälä) keskittyviä yrityksiä. 

Kartoituksessa sivutaan laajemmin myös akkuteollisuutta, joka klusterina ulottuu monelle toimialalle.  

Energia- ja ympäristöalalla (em. toimialat) työskentelee Tilastokeskuksen vuoden 2020 lukujen mukaan 32 

809 työllistä. Se on noin 1,4 % kaikista työllisistä. Toimialan työllisten määrä on pysynyt viime vuodet melko 

samana - vuodesta 2015 kasvua on kolmen prosentin verran. Kymenlaaksossa alan työllisiä on 1 038 

henkilöä ja osuus kaikista työllisistä (1,7 %) on suurempi kuin valtakunnallisesti. Työllisten määrä 

maakunnassa on kasvanut. Vuodesta 2015 kasvua on 7 %. Etelä-Karjalassa energia- ja ympäristöalalla on 

646 työllistä. Osuus kaikista työllisistä on sama kuin koko Suomessa (1,4 %). Viidessä vuodessa maakunnan 

työllisten määrä on kasvanut enemmän kuin valtakunnallisesti, 13 %. 

Uusimman Ammattibarometrin (II / 2022) mukaan ympäristö- ja energia-alan ammatit ovat Kaakkois-

Suomessa enimmäkseen tasapainossa. Joitain poikkeuksia kuitenkin löytyy. Sähkö- ja 

automaatioinsinööreistä on Etelä-Karjalassa paljon pulaa ja Kymenlaaksossa pulaa. Imatran seudulla 

kaivataan erityisesti automaatio-osaamista, Lappeenrannan seudulla moniosaamista sekä 

sähköautomaation ja tietotekniikan taitoja. Kouvolassa vajetta on suunnitteluosaamisessa. Kotka-Haminan 

seudulla on pulaa muista tekniikan erityisasiantuntijoista. Osaavista kemian prosessitekniikan 

erityisasiantuntijoista on pulaa Lappeenrannan seudulla. Teollisuuden työnjohtajista on pulaa Kotka-

Haminan seudulla sekä molemmissa Etelä-Karjalan seutukunnissa. Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajista 

on paljon pulaa Kotka-Haminan seudulla ja pulaa koko Etelä-Karjalassa. Alalla on pullonkaulaongelmaa ja 

rekrytointitarpeiden ennakoidaan myös kasvavan. Muista sähköasentajista on Etelä-Karjalassa pulaa. Myös 

Kotka-Haminan seudulla on tunnistettu pula ammattitaitoisista sähköasentajista, vaikka ammattinimike 

sinällään on kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainossa. Maatalous- ja teollisuuskoneasentajista ja 

korjaajista on pulaa Kouvolan, Lappeenrannan ja Imatran seudulla, mutta ylitarjontaa Kotka-Haminan 

seutukunnassa. Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajista ja korjaajista on paljon pulaa Imatran 

seudulla, mutta Kymenlaaksossa ylitarjontaa. 

Huomioitavaa on, että osaa ammattinimikkeistä käytetään useilla eri toimialoilla eikä tilannetta ole mietitty 

erityisesti ympäristö- tai energia-alan näkökulmasta.  

TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Kaakkois-Suomessa energia- ja 

ympäristöalan (sis. toimialat D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- 

ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito) uusia avoimia työpaikkoja vuonna 2021 

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
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yhteensä 685 kpl. Alan paikkojen osuus oli noin 2,2 % kaikista työpaikoista. Edellisvuonna, 2020, paikkoja 

ilmoitettiin avoimeksi selvästi vähemmän, 341 kappaletta (1,6 % kaikista). Kymenlaaksossa uusia avoimia 

paikkoja oli vuonna 2021 yhteensä 427 kpl (2,3 % kaikista) ja edellisenä vuonna 141 kpl (1,1 %). Etelä-

Karjalassa ilmoitettiin vuonna 2021 yhteensä 258 alan uutta työpaikkaa (2,1 % kaikista) ja vuonna 2020 

paikkamäärä oli 200 kpl (2,3 %). Energia- ja ympäristöalan avointen työpaikkojen osuus kaikista avoimista 

työpaikoista on Kaakkois-Suomessa selvästi koko maata suurempi. Valtakunnallisesti toimialan osuus 

kaikista avoimista paikoista oli vuonna 2021 1,2 % ja edellisvuonna 0,8 %. Todellisuudessa avoimia 

työpaikkoja on ollut toimialalla useampia, mutta kaikki niistä ei rekisteröidy Kaakkois-Suomen alueelle ja 

moni myös täytetään muuten kuin TE-toimiston työpaikkailmoittelun kautta.  

Vuoden 2021 keskiarvon mukaan työttömänä tai lomautettuna on Kaakkois-Suomessa ollut kuukaudessa 

808 energia- ja ympäristöalalla käytettäviä ammattinimikkeitä käyttävää henkilöä (Ammattinimikkeet: 1321 

Teollisuuden tuotantojohtajat, 2113 Kemistit, 2114 Geologit ja geofyysikot, 2131 Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. 

erityisasiant., 2133 Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt., 2141 Teollisen valmistuksen ja 

tuot.tekn.erityisasiant., 2143 Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat, 2151 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat, 2152 

Elektroniikan erityisasiantuntijat, 3113 Sähkötekniikan asiantuntijat, 3114 Elektroniikan asiantuntijat, 3119 Muut 

fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant., 3122 Teollisuuden työnjohtajat, 3131 Voimalaitosten prosessinhoitajat, 

3132 Jätteenpoltto-, vedenpuhdistuslaitos pros.hoitajat, 3134 Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat, 3139 

Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat, 3141 Laborantit ym., 4322 Tuotannon valmistelijat, 7127 Ilmastointi- ja 

jäähdytyslaiteasentajat, 7233 Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat, 7412 Muut sähköasentajat, 7413 

Linja-asentajat ja -korjaajat, 7421 Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat, 8113 Iskuporaajat ja syväkairaajat, 

8182 Höyrykoneen, lämmityskattilan hoitajat, lämmittäjät, 8189 Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntek., 

8212 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat, 8219 Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat, 9611 Jätteiden 

kerääjät, 9612 Jätteiden lajittelijat). Se on viisi prosenttia kaikista työttömistä. Vuosina 2019 ja 2020 osuus oli 

hieman korkeampi (2019: 5,7 %, 2020: 5,5 %). Koko maassa em. ammattinimikkeiden työttömien osuus 

kaikista työttömistä oli matalampi kuin Kaakossa (2021: 4,0 %, 2020: 4,2 %, 2019: 4,4 %).  

Kymenlaaksossa alan työttömiä oli enemmän kuin Etelä-Karjalassa ja myös osuudet kaikista työttömistä 

olivat hieman suuremmat. Työttömien määrät Kymenlaaksossa: v. 2021: 496 hlöä (5,4 % kaikista), v. 2020: 

591 hlöä (5,5 %), v. 2019: 511 hlöä (5,8 %) ja Etelä-Karjalassa: v. 2021: 312 hlöä (4,7 %), v. 2020: 448 hlöä 

(5,4 %), v. 2019: 340 hlöä (5,5 %). 

Työttömien määrää pohtiessa on huomioitava, että osa edellä mainituista ammattinimikkeistä on käytössä 

myös muilla aloilla. Kaikki työttömät eivät siis välttämättä ole potentiaalisia toimialalle työllistyjiä ja 

toisaalta joku eri ammattinimikkeellä töitä hakeva voisi hyvin työllistyä myös energia- ja ympäristöalalla. 

Vuonna 2021 energia- ja ympäristöalan (edellä listatut ammattinimikkeet) työttömillä yleisin koulutustausta 

oli toisen asteen tutkinto (Kymenlaakso: 65 %, Etelä-Karjala 58 %, koko Suomi 55 %). Pelkän peruskoulun 

varassa olevia oli Kymenlaaksossa 11 %, Etelä-Karjalassa 10 % ja valtakunnallisesti 13 %. Korkea-asteen 

tutkinnon alan työttömistä oli suorittanut kymenlaaksolaisista 18 %, eteläkarjalaisista 27 % ja koko 

Suomessa 29 %. Lopuilla koulutusaste oli tuntematon. Etelä-Karjalassa alan työttömät ovat siis 

Kymenlaaksoa korkeammin koulutettua.  

Selvästi yleisin ammatti työttömien joukossa oli maatalous-, teollisuuskoneasentaja ja -korjaaja 

(Kymenlaakso: 140 työtöntä/kk, Etelä-Karjala: 74, koko Suomi: 2 002). Kymenlaaksossa ja valtakunnallisesti 

toiseksi yleisin ammattitausta oli elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentaja ja korjaaja (Kym: 67, FIN: 1 

519) ja Etelä-Karjalassa muu prosessinvalvonnan asiantuntija (30).  

Kaikkien ympäristö- ja energia-alan työttömien määrä oli Kaakkois-Suomessa laskenut vuodesta 2020 

vuoteen 2021 noin 22 % (Kymenlaakso -16 %, Etelä-Karjala -30 %). Myös koko Suomessa kehitys oli 

positiivista, alan työttömien määrä oli laskenut 15 %. Vuodesta 2019 alan työttömien määrä oli Kaakossa 

laskenut 5 % (Kymenlaakso -3 %, Etelä-Karjala -8 %) ja valtakunnallisesti noussut 14 %. Toimialalla 
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työttömyyskehitys oli suotuisampaa kuin kaikkien työttömien joukossa. Kaikkien työttömien määrä laski 

vuodesta 2020 vuoteen 2021 koko Suomessa 13 %, Kymenlaaksossa 15 % ja Etelä-Karjalassa 19 %. 

Vuodesta 2019 muutosprosentit olivat valtakunnallisesti +24 %, Kymenlaaksossa +4 % ja Etelä-Karjalassa +8 

%.  

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut toimialoittaisia koulutustarvearvioita vuoteen 2035 

(OEF:n koulutustarvekortit). Arvioiden mukaan työllisten määrä yhdyskuntateknisissä palveluissa ja 

jätehuollossa kasvaa vuosien 2016 ja 2035 välillä. Kasvun lisäksi alalla on myös suurta poistumaa (50 % 

työllisistä), joten uusille työllisille on tarvetta. Uuden työvoiman tarve alalla vuosina 2017–2035 on 19 000 

henkilöä. Työvoimatarve jakautuu melko tasaisesti eri koulutusasteiden välille. Ammatillisen koulutuksen 

suorittaneita on tarvittavasta henkilöstöstä 38 %, ammattikorkeakoulutettuja 37 % ja yliopistotutkinnon 

suorittaneita 25 %. 

Muutama haastateltu yritys kertoi energia- ja ympäristöalan kärsivän vetovoimaongelmista. Suurin osa oli 

kuitenkin sitä mieltä, että työntekijöitä on enimmäkseen saatavilla melko hyvin. Opetushallinnon 

tilastopalvelu Vipusen mukaan alan ammatilliset tekniset tutkinnot saavat, etenkin Kaakkois-Suomessa, 

koulutushakijoita suhteessa aloituspaikkoihin ihan hyvin, mutta luonto- ja ympäristöalalle ei ole tarpeeksi 

halukkaita tulijoita. Kun katsotaan kone-, metalli- ja energiatekniikan, prosessiteollisuuden sekä sähkö- ja 

automaatiotekniikan alojen hakija- ja koulutuspaikkamääriä (perustutkinnot, jotka haussa vuonna 2022), 

nähdään, että Kaakkois-Suomessa tutkintoihin saatiin valittua vähintään saman verran opiskelijoita kuin 

paikkoja oli tarjolla. Valtakunnallisesti ei mennyt yhtä hyvin; vain sähkö- ja automaatioalalla valittuja oli 

vähintään saman verran kuin aloituspaikkoja. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa kärsitään 

houkuttelevuushaasteista myös Kaakossa. Koulutus oli haussa Kymenlaaksossa. Aloituspaikkoja oli tarjolla 

13, ensisijaisia hakijoita vain 1–4 ja koulutukseen saatiin valittua kuusi henkilöä. Koko Suomessa 

aloituspaikkoja oli 144, ensisijaisia hakijoita 51 ja koulutukseen valittuja 51. Kaakkois-Suomen 

korkeakouluissa (XAMK, LAB, LUT) alkaneisiin energia- ja ympäristöalan koulutusohjelmiin hakijoita on 

selvästi enemmän kuin aloituspaikkoja.  

Alan koulutuksella on alueella suuri merkitys. LUTin tutkimus on oleellista koko Kaakkois-Suomen energia- 

ja ympäristösektorin kehityksessä. Yliopisto koordinoi valtakunnallisesti vihreän sähköistämisen 

innovaatiotyötä vuosien 2023–24 aikana rakentaen kansallista yhteistyöverkostoa ja LUTissa tehdään myös 

jatkuvaa energia- ja ympäristöalan tuotekehitystyötä. Myös Kymenlaaksoon on saatu energiavarastoinnin 

professuuri, joka tukee etenkin kehittyvää akkuklusteria. Ammatillisen koulutuksen puolella 

akkumateriaalitehtaiden työvoiman saatavuuden varmistamiseen on panostettu lisäämällä mm. 

prosessiteollisuuden perustutkinnon opiskelijamääriä.   

Energia- ja ympäristöalalla eletään tällä hetkellä suurta murroskautta. Vihreästä siirtymästä on puhuttu jo 

pitkään, mutta tänä vuonna Venäjän aloittaman Ukrainan sodan myötä siirtymän vauhti on kiihtynyt. 

Erilaisia muutoshankkeita, innovaatioiden kehittämistä, uutta rakentamista, toimintojen uusimista yms. on 

käynnissä paljon myös Kaakkois-Suomessa. Ala uudistuu itse, mutta toimii myös monen muun toimialan 

tukena ekologisempia ratkaisuja pohdittaessa. Toisaalta energia-alan haasteet, erityisesti energian 

hinnannousu, heijastuvat suoraan vaikeuksina muille toimialoille. Energian hinnannousu vaikuttaa lähes 

jokaisen yrityksen toiminnan kannattavuuteen toimialasta riippumatta. 

Kaakkois-Suomessa on käynnissä laajasti uusia hankkeita tai kohteita, joissa siirrytään vihreämpiin 

energiamuotoihin tai tuotetaan raaka-aineita ja materiaalia vihreän siirtymän tueksi. Lisäksi 

suunnitteluvaiheessa on isoja energiainvestointeja. Esimerkiksi Kemira ja Ovako selvittävät yhteistyössä, 

onko mahdollista ottaa käyttöön vedyn siirtojärjestelmä Kemiran Joutsenon tehtaan ja Ovakon Imatran 

tehtaan välillä. Niin Ovako pystyisi korvaamaan maakaasua vedyllä. Energiayhtiö St1 suunnittelee 

rakentavansa sadan miljoonan euron metanolitehtaan Lappeenrantaan.  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillisen%20koulutuksen%20ja%20lukiokoulutuksen%20yhteishaku%20-%20koulutusala.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillisen%20koulutuksen%20ja%20lukiokoulutuksen%20yhteishaku%20-%20koulutusala.xlsb
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Valtion omistama Suomen Malminjalostus suunnittelee avaavansa Kymenlaaksoon kaksi uutta 

akkumateriaalitehdasta, jotka valmistaisivat muun muassa sähköautojen litiumakuissa tarvittavia 

materiaaleja. Haminassa tuotettaisiin prekursorimateriaalia ja Kotkassa katodiaktiivimateriaalia. Tehtaista 

on allekirjoitettu esisopimukset ja niiden kansainväliset kumppanit on julkistettu. Molempien tehtaiden 

tuotanto käynnistyy suunnitelmien mukaan vuonna 2024. Tehtailla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia 

paitsi alueelle, myös koko Suomelle.  

Sekä Etelä-Karjalaan että Kymenlaaksoon on suunnitteilla useita isoja aurinkopuistoja ja myös tuulivoiman 

suhteen etsitään ratkaisuja. Joillekin tuulipuistoille on saatu myös lupia, ja alueen energiayhtiöt ovat myös 

mukana muille alueille rakennettavissa tuulipuistoissa. Uusiutuvan energian lisäämiseen tuulivoiman avulla 

liittyy kuitenkin itäisessä Suomessa haasteita puolustusvalvonnan näkökulmasta. Tuulivoiman 

lisärakentamiseksi on etsittävä ratkaisuja siten, että tuulivoiman se olisi nykyistä laajemmin mahdollista 

myös itäisessä Suomessa. Lyhyellä tähtäimellä menetetään tuulivoimainvestointeja ja kiinteistöverotuloja. 

Vaarana on myös, että Kaakkois-Suomeen ei saada uusia investointeja, mikäli alueella ei tuoteta riittävästi 

puhdasta energiaa.  

Haasteita puhtaaseen energiantuotantoon liittyen on jo havaittavissa suunnitteilla olevissa projekteissa. 

Sähkön, jota esimerkiksi vetytuotantoon tarvitaan, tulisi olla puhdasta, jotta projektit ovat kannattavia. 

Haasteina prosesseissa onkin globaali ”vihreyden” määritelmä. Esimerkiksi ydinvoimaa ei kaikkialla lasketa 

vihreäksi ja tuulivoimarakentamisessa Itä-Suomessa on turvallisuuteen liittyviä haasteita. Toisaalta 

verkostoituminen ja valtakunnallinen – jopa kansainvälinen – yhteistyö voi tuoda ratkaisuja. Onko 

tuulivoimaa rakennettava juuri omalle alueelle, jos sähkön siirtäminen ja varastointi kehittyvät ja sähköä 

voidaan hankkia aiempaa helpommin muualta? Esimerkiksi merituulivoiman lisääminen auttaa koko 

Suomea, ei vain länsi- tai etelärannikkoa. 

Kaakkois-Suomen lisäksi useita hankkeita on käynnissä ja suunnitteilla ympäri Suomen ja esimerkiksi vety- 

ja akkuklusterin suhteen visio- ja strategiatyötä on tehty valtakunnallisesti ja kansainvälisesti verkostoituen. 

Suomessa on laadittu mm. kansallinen akkustrategia ja vetytiekartta. Molemmat sektorit pitävät sisällään 

paljon mahdollisuuksia ja tavoitteena on, että Suomi olisi Euroopan suurimpia puhtaan vedyn ja 

vastuullisen akkuarvoketjun tuottajia. 

Yleisen murroskauden ja käynnissä olevan vihreän siirtymän lisäksi energia- ja ympäristöalaan vaikuttaa 

moni muukin muutosilmiö. Esimerkiksi digitalisaatio ja teknologian kehitys on jo muuttanut alaa ja tulee 

vaikuttamaan siihen myös tulevaisuudessa. Haastateltujen yritysten ajatuksia alan murroksesta ja 

tulevaisuudesta avataan tarkemmin raportin tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa. 

 

Haastatelluista yrityksistä 
Tilastokeskuksen mukaan energia- ja ympäristöalalla (toimialaluokat: D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 

jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, 

271 Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien sekä sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus sekä 

272 Paristojen ja akkujen valmistus) oli Kaakkois-Suomessa vuonna 2020 yhteensä 267 yritysten 

toimipaikkaa (Kymenlaakso 173, Etelä-Karjala 94). Kartoituksessa haastatellut yritykset (19 kpl) kattavat siis 

reilut 7 % koko alueen toimipaikkakannasta. Kymenlaakson energia- ja ympäristöalan yritysten 

toimipaikoista suurin osa (56 %) toimi vesihuollon, viemäri- ja jätevesihuollon, jätehuollon ja muun 

ympäristön puhtaanapidon parissa. Yleisin alatoimiala oli sama myös Etelä-Karjalassa (51 %) ja 

valtakunnallisesti (51 %). Toiseksi suurin alatoimiala oli sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 

jäähdytysliiketoiminta (Kym 40 %, E-K 35 % ja koko Suomi 43 %). Etelä-Karjalassa korostui valtakunnallista 

https://www.mineralsgroup.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/kymenlaakson-tehdashankkeet-tuovat-huomattavia-talousvaikutuksia.html
https://www.mineralsgroup.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/kymenlaakson-tehdashankkeet-tuovat-huomattavia-talousvaikutuksia.html
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tasoa enemmän sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien sekä sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden 

valmistus (E-K 14 %, Kym 4 %, koko Suomi 5 %).  

Toimialan toimipaikkojen määrä on Kaakkois-Suomessa kasvanut viime vuosina, vuodesta 2015 kasvua on 

16 %. Kymenlaaksossa kasvua on 14 % ja Etelä-Karjalassa 21 %. Koko maassa alan toimipaikkojen määrä on 

kasvanut hieman vähemmän (+12 %).  

Ympäristö- ja energia-alan työllisiä Kaakossa oli vuonna 2020 yhteensä 1 684 henkilöä (Kymenlaakso 1 038 

hlöä, Etelä-Karjala 646 hlöä). Osa alueella toimivista yrityksistä ei rekisteröidy alueelle, joten haastateltujen 

yritysten henkilöstömäärää (yht. 609 hlöä) ei pysty suoraan vertaamaan Tilastokeskuksen ilmoittamaan 

maakuntien työllisten määrään. Laskennallisesti haastattelemiemme yritysten henkilöstömäärä kattaa 

kuitenkin n. 36 % toimialan työllisistä Kaakkois-Suomessa. Koko maassa oli vuonna 2020 yhteensä 32 809 

alan työllistä ja tästä haastattelemiemme yritysten henkilöstömäärä kattaa noin kaksi prosenttia.  

Energia- ja ympäristöalan yritysten toimipaikkojen osuus kaikkien yritysten kaakkoissuomalaisesta 

toimipaikkakannasta oli vuonna 2020 noin 1,4 % (Kymenlaakso 1,6 %, Etelä-Karjala 1,1 %). Koko Suomessa 

vastaava osuus oli pienempi, 0,9 %. Viidessä vuodessa Kaakkois-Suomen energia- ja ympäristöalan yritysten 

osuus on kasvanut ja valtakunnallisesti osuus on pysynyt samana (Suomi: 0,9 % → 0,9 %, Kaakko: 1,1 % → 

1,4 %, Kymenlaakso 1,3 % → 1,6 %, Etelä-Karjala 0,9 % → 1,1 %).  

Kartoittamistamme yrityksistä suurin osa on pieniä. Yli kolmanneksessa (7 kpl) työntekijöitä on alle 

kymmenen ja yli kahdessa kolmasosassa (13 kpl) enintään 35. Joukossa on myös useampia yksinyrittäjiä ja 

yksi osa-aikaisesti toimiva yrittäjä. Yhdessä yrityksessä työntekijöitä on yli kaksisataa, muissa enintään 60. 

Keskimäärin haastattelemissamme yrityksissä työskentelee 34 työntekijää. Luku pitää sisällään osa-

aikatyöntekijät, muttei esimerkiksi kausityöntekijöitä.  

Yritykset työskentelivät monipuolisesti energia- ja ympäristöalan sisällä. Sähkön tuotantoa teki kolme 

yritystä, yhtä moni toimi konsultoinnin, tutkimuksen, kehittämisen tai muun teknisen toiminnan parissa. 

Kaksi yritystä teki jäte- tai ympäristönhuoltoa. Myös jätevesien käsittelyä tai vedenottoa, puhdistusta ja 

jakelua teki kaksi haastateltua. Yksittäiset yritykset toimivat sähkön jakelun, kaukolämmön tuotannon ja 

jakelun, sähkön kaupan, LVI-asennusten, turpeen noston sekä erilaisten laitteiden valmistuksen parissa. 

Haastateltujen joukossa oli myös sähkötarviketukkumyymälä, kierrätysmyymälä/kiertotaloustoimija sekä 

luontoselvityksiä tekevä yritys. 

Maantieteellisyys on huomioitu yrityksiä valitessa, haastateltavia on eri puolilta Kaakkois-Suomea. Jakauma 

maakuntien välillä menee suurin piirtein tasan (Kymenlaaksosta yksi enemmän). Yritykset ovat myös 

monen ikäisiä, vanhin on perustettu 1920-luvulla ja uusin on vuodelta 2016. Haastatelluista organisaatioista 

on perustettu ennen vuotta 2000 noin kolmasosa (6 kpl) ja näistä puolet on perustettu 1990-luvulla. 2010- 

tai 2020-luvulla perustettuja yrityksiä on kuusi.  

Haastatelluissa yrityksissä työskenneltiin todella monenlaisissa tehtävissä, tärkeimpiä ammattinimikkeitä 

kysyttäessä yritykset listasivat 45 eri työtehtävää. Yleisimpiä työtehtäviä olivat asentajat (7 mainintaa), 

prosessinhoitajat/operaattorit (5) ja projektipäälliköt (4). Myyjän, insinöörien ja asiakaspalvelijan nimikkeet 

mainittiin kolmesta yrityksestä. Kaksi mainintaa saivat kuorma-autonkuljettaja, toimistotyöntekijä ja 

toimitusjohtaja. Edellä mainittujen lisäksi yrityksissä työskenneltiin lukuisilla ammattinimikkeillä, jotka 

mainittiin yhden kerran.  
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Nykyisen henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeet 
Haastattelussa kysyttiin yritysten nykyhenkilöstön lisä- tai jatkuvan kouluttautumisen tarpeista. 

Osaamistarpeisiin oli annettu kymmenen valmista vaihtoehtoa (1. Tuotteet ja palvelut, 2. Myynti ja 

markkinointi, 3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto, 4. Talousasiat, 5. Johtaminen, 6. Työhyvinvointi, 7. Kv-

osaaminen, 8. Yleiset työelämävalmiudet, 9. Tietotekniset taidot ja 10. Muu), joista kaikki paitsi 

työhyvinvointi ja kv-osaaminen saivat mainintoja. Erityisesti tietotekniikkaan (11 mainintaa) sekä tuotteiden 

ja palveluiden tuotantoon (9 mainintaa) liittyvät osaamistarpeet nousivat esiin. Myös muita, vaihtoehtoihin 

kuulumattomia lisäkoulutustarpeita oli melko paljon. 

Kuudesta yrityksestä (32 %) kerrottiin, että osaamistarpeita ei ole. Osa heistä oli jo kouluttanut 

henkilöstöään paljon, osalla pyöri jatkuvat sisäiset tai kumppaneiden kanssa toteutetut koulutusohjelmat ja 

osa kertoi työntekijöidensä olevan niin nuorta ja kyvykästä sekä laaja-alaista osaamista omaavaa, että 

jatkuvaa oppimista tapahtuu yrityksen sisällä. Työyhteisöjä kuvattiin itseoppiviksi ja tiimityöskentelyn 

kautta kehittyviksi. Yhdessä yrityksessä oli juuri meneillään osaamisen kehittämisen hanke, joka alkaa 

osaamisen kartoituksilla. Vuoden 2025 strategiseksi tavoitteeksi on asetettu henkilöstön osaamisen 

kehittäminen & hallinta. 

1. Tuotteet ja palvelut (3 mainintaa) 
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät osaamistarpeet saivat haastatteluissa kolme mainintaa. 

Lisäkoulutustarvetta oli työvalmentajilla sekä hanketyöntekijöillä. Eräs yritys mainitsi tarkempana 

osaamistarpeena maankäytön ja ympäristön konsultointiosaamisen. 

2. Myynti ja markkinointi (3 mainintaa) 
Myyntiin ja markkinointiin liittyvät koulutustarpeet mainittiin kolme kertaa. Tarvetta oli koko jäteaseman 

hoitohenkilöstölle, kuljetusjärjestelijöille sekä päälliköille. 

3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (9 mainintaa) 
Tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyvät osaamistarpeet olivat haastateltujen yritysten toiseksi yleisin 

koulutustarve. Yrityksissä tarve liittyi toisaalta työntekijöiden osaamisen ylläpitoon ja yleiseen jatkuvaan 

oppimiseen ja toisaalta alan työtehtäviin liittyvän täsmäosaamisen hankkimiseen tai syventämiseen. 

Koulutustarvetta oli useilla eri ammattiryhmillä ja osassa yrityksiä jopa koko henkilöstöllä. 

Tarkempia koulutustarpeita olivat ympäristönäytteenotto, ympäristön puhdistustekniikat, meluasiat ja 

erityinen, yrityksen omaan tuotantoon liittyvä hitsaustaito. Eräs haastateltu työnantaja kertoi 

osaamistarpeiksi NEPSY-valmennukset ja sosiaalityön, mutta totesi, että ne eivät suoraan liity säätiön 

ympäristöpuolen toimintaan. 

4. Talousasiat (6 mainintaa) 
Myös talousasioihin liittyviä lisäosaamistarpeita ilmeni melko paljon, ne saivat kuusi mainintaa. 

Osaamistarpeita oli jäteaseman hoitohenkilöstöllä, kuljetusjärjestelijöillä, päälliköillä, palkanlaskijoilla, 

controllereilla ja kirjanpitäjillä. Eritellympänä koulutustarpeena mainittiin taloushallinnon ohjelmistojen 

muutokset.  

5. Johtaminen (1 maininta) 
Johtamisen lisäosaamista kaivattiin yhdessä yrityksessä. Tarvetta oli program managereina työskentelevillä 

ja tarkempi osaamistarve oli projektipäällikön koulutus. 

6. Työhyvinvointi (ei mainintoja) 
Työhyvinvointiin liittyviä koulutus- tai osaamistarpeita ei haastatteluissa ilmennyt. 
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7. Kv-osaaminen (ei mainintoja) 
Myöskään kansainvälisyyteen liittyvät tarpeet eivät nousseet osaamisen kehittämisen osalta esiin. 

Kansainvälistymissuunnitelmia, kv-yhteistyötä ja kielitaitokeskustelua käytiin kyllä paljon muissa 

haastatteluosioissa. 

Kansainvälisyyteen, kielitaitoon ja kv-rekrytointeihin liittyviä muita asioita avataan tarkemmin alla omassa 

luvussaan (Kielitaito ja kv-rekrytoinnit). 

8. Yleiset työelämävalmiudet (5 mainintaa) 
Yleiset työelämävalmiudet mainittiin koulutustarpeena viisi kertaa. Esimerkkeinä koulutustarpeista 

annettiin osaamisen ylläpito ja loading masterin vaadittu koulutus. 

9. Tietotekniset taidot (11 mainintaa) 
Koulutustarpeista eniten mainintoja saivat tietoteknisiin taitoihin liittyvät asiat, jotka mainittiin 11 kertaa. 

Tarvetta oli useammissa yrityksissä ja erilaisissa työtehtävissä. Tarkempina osaamistarpeina mainittiin 

erityisesti ohjelmisto-osaaminen: suunnittelu- ja mallinnusohjelmat, alan ohjelmistot, lisenssit, 

ohjelmistojen ja sovellusten muutokset sekä karttaohjelmat. Myös yleisempi viestintä- ja IT-osaaminen 

nousi esiin. Tarpeet olivat hieman kaksijakoisia; toisaalta hyvin pitkälle vietyjä ja syvällistä IT-osaamista 

painottavia ja toisaalta hyvin perustietotekniseen osaamiseen painottuvia. 

10. Muu (7 mainintaa) 
Edellä mainittujen lisäksi esiin tuotiin myös useampia muita koulutustarpeita, niistä kertoi seitsemän 

haastateltua. 

Tarkempina osaamistarpeina mainittiin ammattipätevyyskoulutukset ja niiden ylläpito aina määräajoin, 

erilaiset korttikoulutukset (sähköturvallisuus, työturvallisuus, tulityö, tieturva), viranomaisosaaminen, 

hanketoimintaosaamisen sekä ammatillisen opettajan pätevyys. 

Kielitaito ja kv-rekrytoinnit 
Osaamistarpeisiin liittyen haastatellut saivat myös kertoa työtehtäviin vaadittavasta kielitaidosta ja sen 

merkityksestä. Yhtä lukuun ottamatta haastateltavat mainitsivat suomen kielen osaamisen olevan tärkeää. 

Ainoa yritys, jossa suomen osaamista ei vaadittu, käytti työkielenä englantia. Osassa yrityksiä 

kielitaitovaatimus vaihteli hieman tehtävittäin, osassa taas vaadittiin oikeastaan kaikilta työntekijöiltä 

erinomaista suomen osaamista. Eräs haastateltu kertoi esimerkkinä, että heillä tukityöllistetyillä voitiin 

suomen kielen taitotasosta joustaa ei asiakkaiden parissa tehtävässä työssä. Toinen mainitsi, että heillä 

hallityössä pärjää tarvittaessa myös englannilla.  

Muista kielistä mainintoja saivat englanti (15), venäjä (2) ja ruotsi (1), joista tosin venäjän kielen 

osaamisvaade ei haastateltujen mukaan juuri tällä hetkellä tuntunut niin ajankohtaiselta. Hyvää englannin 

kielen osaamista vaadittiin etenkin asiantuntija-, toimihenkilö- ja johtotehtävissä, osassa yrityksiä 

työntekijätasolla pärjäsi hyvin pelkällä suomen osaamisella. Englannin kielitaidon tarpeen kerrottiin myös 

olevan kasvava. Osa haastatelluista kertoi, että yrityksen dokumentaatio hoidettiin englanniksi. 

Haastatelluilla oli vain vähän kokemusta kansainvälisistä rekrytoinneista. Työnantajista yksi oli tähän 

mennessä rekrytoinut ulkomailta. Kiinnostusta aiheeseen kuitenkin oli, sillä yrityksistä noin kolmannes 

kertoi, että kv-rekrytoinnit voisivat kiinnostaa. Reilu kolmannes kertoi myös olevansa kiinnostunut 

rekrytoimaan maahanmuuttajia tai tarjoamaan heille työharjoittelupaikkoja. Moni haastateltu kertoi, ettei 

sinänsä ole väliä, mistä rekrytoitava työntekijä tulee, kunhan ammattitaito ja osaaminen on kunnossa. Moni 

edellytti tosin hyvää tai erinomaista suomen kielen taitoa.  
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Kielitaitovaadetta perusteltiin erityisesti työturvallisuussanastolla, suomenkielisillä ohjeistuksilla ja 

sopimuksilla sekä asiakkaiden vaatimuksella. Yksittäisiä mainintoja saivat myös yrittäjän oma kielitaito, 

vaikeaselkoisten suomenkielisten lakitekstien ymmärtäminen ja soveltaminen sekä virheettömällä suomen 

kielellä raportoiminen. 

Suurin syy siihen, että kv-rekrytoinnit eivät kiinnostaneet tai niitä ei ollut aiemmin tehty, liittyi työvoiman 

saatavuuteen. Puolet haastatelluista kertoi, että joko rekrytoinneille ei ollut tarvetta tai osaavia 

työntekijöitä oli löytynyt riittävästi Suomesta.  

Muutamat haastatellut ennakoivat yritystoimintansa – ja laajemmin myös koko toimialan – 

kansainvälistyvän tulevina vuosina. Osalla oli jo liiketoimintaa useammassa maassa ja työntekijöiden 

uskottiin työskentelevän tulevaisuudessa yhä enemmän myös eri maiden projekteissa. Eräs haastateltu 

kertoi heillä olevan jo tällä hetkellä asenne, että haluavat parasta mahdollista osaamista – ihan sama mistä 

päin maailmaa. Heillä oli juuri mm. diplomityöntekijä Ruotsista. Yrityksestä kerrottiin myös, että 

suomalaisia on vaikea saada töihin start up -yrityksiin; ulkomaalaiset lähtevän mukaan helpommin.  

Tulevaisuus & rekrytointitarpeet 
Haastatteluissa kysyttiin haastateltavan arviota toimialan suhdannetilanteesta vuoden kuluttua. Kaksi 

haastateltua ei halunnut vastata kysymykseen. Toinen heistä kertoi, että jätehuolto on suhdanteista vapaa 

ala ja toinen taas koki tilanteen niin epävarmana, ettei halunnut arvailla. Selvä enemmistö kysymykseen 

vastanneista arvioi tilanteen positiiviseksi (76 %:lla positiivinen suhdannearvio), mutta myös 

negatiivisempia suhdannearvioita annettiin. Yleisin vastaus oli, että nousukausi jatkuu vuoden kuluttua (35 

% vastanneista). Vajaa neljännes vastaajista ennakoi vuoden päästä elettävän nousukautta ja vajaa 

viidennes uskoi laskukauteen. Kaksi vastaajaa arvioi nousukauden alkavan vuoden kuluttua. Yksittäiset 

vastaajat ennakoivat laskukauden alkamista ja korkeasuhdannetta. 

Enimmäkseen tulevaisuus näyttäytyi siis haastatelluissa yrityksissä positiivisena. Monet käynnissä olevat 

hankkeet, erityisesti uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen liittyen, Kaakkois-Suomessa ja laajemminkin 

ympäri Suomen lupailivat kasvua. Yleisestikin uusiutuvan energian tuotannon ja kehittämisen kerrottiin 

tulevan kasvamaan entistä enemmän. Moni haastateltu kertoi, että tarvetta heidän tuottamilleen 

ratkaisuille on paljon jo tällä hetkellä, mutta myös tulevaisuudessa. Monen yrityksen toiminta tuki erinäisiä 

linjauksia ja tavoitteita (hallitus, EU-taso). Osalla vihreän teknologian parissa toimivista kysyntä ei ollut vielä 

noussut, vaan ajat olivat melko kovat, mutta nähtävissä oli, että kysyntäpiikki on tulossa lähivuosina. 

Toisaalta haasteitakin oli riittänyt ja niitä ennakoitiin myös olevan edessä. Erityisesti yritysten mielen päällä 

olivat Ukrainan sotaan liittyvät asiat sekä niiden seurannaisvaikutukset, joita avataan enemmän omassa 

luvussaan.  

Nouseva energian hinta aiheutti haasteita osalle toimijoista, mutta toisaalta näkyi sähkön kauppiailla 

talouskasvuna. Eräs energia-alan yritys uumoili, että energian kallistumisen myötä myynti kasvaa 

voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Sen sijaan vuonna 2024 voi olla tulossa hintojen ja kysynnän laskua. 

Toinen eri alan toimija kertoi, että energiakriisi alkaa näkyä yrityksen toiminnassa heti, kun sähkösopimus 

on katkolla. Palvelukilpailutukset tehdään pitkälle aikavälille eikä hinnantarkistuksia voi tehdä kesken 

sopimuskauden. Tämä vaikuttaa siihen, että kulujen kasvaessa tuotot jäävät pienemmiksi ja pienemmiksi. 

Maakaasun käytön kerrottiin vähentyvän, mutta toisaalta kaukolämmön kasvavan.  

Yleisen taloustilanteen, hintojen kehityksen, vaikean yhteiskunnallisen tilanteen ja 

hiilineutraaliustavoitteen kerrottiin haastavan useamman yrityksen toimintaa. Myös sääolosuhteiden ja 

kumppanuusyritysten haasteiden kerrottiin vaikuttavan suhdanteeseen. Poliittisia päätöksiä ja tulevia 

lakiuudistuksia odotettiin muutamassa yrityksessä ja niihin liittyvä epävarmuus vaikeutti tulevan 

suhdanteen ennakoimista.  
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Markkinavaihtelun kerrottiin olevan suurta. Komponentit olivat edelleen kalliita ja niiden saatavuudessa oli 

ongelmia. Eräs yritys kertoi, että suuret alan toimijat vievät markkinoilta tilaa. Tarjouskilpailujen kautta 

palveluiden hinnat laskevat heikentäen niiden tasoa ja laatua. Myös väestönkehitys ja muuttoliike vaikuttaa 

yritysten toimintaan. Mikäli alueen asukasmäärä vähentyy, tulee yrityksille paineita korottaa hintoja.  

Turveala mainittiin vielä omanaan. Näkymien kerrottiin olevan erittäin huonot ja koko alan tulevaisuus on 

epävarma. Turvetuottajat eivät tällä hetkellä investoi esimerkiksi uuteen kalustoon.  

Venäjän sota Ukrainassa 
Tulevaisuuteen ja yritysten näkymiin liittyen haastatteluissa kysyttiin, miten Venäjän Ukrainassa aloittama 

sota on yrityksissä näkynyt. Haastatellut saivat kertoa myös, mikäli sotaan ja sen vaikutuksiin liittyen 

yrityksissä oli ilmennyt joitain tarpeita. Kolme haastatelluista kertoi, että Ukrainan sota ei ole näkynyt 

yrityksen toiminnassa ja puolella haastatelluista oli myös sodan aiheuttamia tarpeita.  

Selvästi valtaosaan se oli siis vaikuttanut. Muutamilla sota näkyi Venäjä-yhteistyön ja Venäjän-kaupan 

peruuntumisena ja keskeytymisenä. Venäjälle oli myös suunnitteilla isojakin hankkeita, jotka menivät jäihin. 

Yksi haastateltu kertoi noudattavansa nykyisin tiettyä varovaisuutta ennen toiminnan aloittamista uusien 

yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Hänen sanojensa mukaan tarkistetaan potentiaali ja taustat. 

Sota näkyi myös Venäjän-tuonnin lakkaamisena. Useampi yritys kertoi erityisesti maakaasun saatavuuden 

vaikeutumisesta ja hinnannoususta, kun kaasua ei enää saada Venäjältä. Fossiilisesta maakaasusta olikin 

monessa yrityksessä luovuttu korkean hinnan ja huonon saatavuuden takia. Toisaalta maakaasua korvataan 

mm. vedyllä ja se nopeuttaa vihreää siirtymää. Maakaasun tuonnin lisäksi myös polttohakkeen tuonti 

Venäjältä on loppunut, mikä on aiheuttanut kotimaisen hakkeen hinnannousun. Lähiseuduilta saatavan 

kotimaisen hakkeen käyttö oli lisääntynyt kaukolämmön energialähteenä ja kehityskulun ennakoitiin 

jatkuvan. 

Kemikaalien ja komponenttien toimitusketjujen kerrottiin hidastuneen, saatavuuden heikentyneen ja myös 

hintojen nousseen. Myös tilauksien saaminen perille on hidastunut. Eräs yrittäjä kertoi esimerkin 

tilauksesta, jossa toimitusaika oli ennen 2 päivää ja nykyisin 10–14 kuukautta. Kiinastakaan ei voi tilata 

mitään junalla, vaan on pitänyt siirtyä kokonaan laivarahdin käyttämiseen. Juna toi tavarat 2–3 viikossa, 

laivalla menee 2–3 kuukautta.  

Energian hinnannousun kerrottiin vaikeuttaneen sähkön myyntiä ja sähkön siirtomäärät olivat pienentyneet 

hieman. Hävikkisähkön kustannukset kasvavat energian hinnan noustessa. Toisaalta hinnannousu oli 

lisännyt yhden haastatellun yrityksen valmistamien laitteiden kysyntää. Markkinoiden epävarmuuden 

kerrottiin näkyvän toiminnassa ja hinnanmuodostusta vaikeuttaa takuut, jotka tulee maksaa. Toistaiseksi 

haastatelluissa yrityksissä pärjättiin melko hyvin, mutta muutamien muiden yhtiöiden 

konkurssihakemusten kerrottiin olevan osoituksia ajan haasteellisuudesta. 

Varautumiseen oli panostettu. Sähkölle on säädetty toimitusvelvollisuus ja sähköverkon turvallisuudesta 

(kyberturvallisuus) on huolehdittava. Myös sodan aiheuttamia uhkakuvia veden toimitusta kohtaan oli 

jouduttu pohtimaan. Yleisen ilmapiirin kerrottiin kääntyneen siihen suuntaan, että Suomen omaa, sisäistä 

energiantuotantoa kannatettiin yhä enemmän.  

Eräs yritys kertoi rahoitusmarkkinoiden menneen sekaisin ja ulkopuolisen rahoituksen saamisesta tulleen 

lähes mahdotonta. Yksi yritys kertoi, että sodan aiheuttaman, meneillään olevan energiakriisin takia median 

silmätikuksi joutuminen aiheuttaa toimialalla paineita, joka näkyy myös työssä. 

Osassa yrityksiä sota näkyi strategian päivittämisen tai tarkastelun tarpeena. Oli huomattu, että 

valmiussuunnitelma tulee laatia sitä ylläpitää. Aiempien strategisten päämäärien (varautuminen, 

huoltovarmuus) oli huomattu olevan edelleen relevantteja ja niihin oli haettu erilaisia ratkaisuja. 
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Uhkatilanteisiin pyrittiin varautumaan entistä tarkemmin ja toimitusketjuja vahvistettiin huomioiden 

kyberturvallisuus. Viestinnällä pyrittiin vaikuttamaan kuluttajien energiankäyttöön. Myös 

rekrytointitarpeen ennakoitiin kasvavan.  

Erilaiset investoinnit olivat saaneet vauhtia sodasta; LNG-kapasiteettia kasvatettiin, sähköverkkoon 

investoitiin, uusiutuvia energianlähteitä lisättiin ja uusi biolämpökeskus ja kaukolämpöverkko olivat 

valmisteilla. Maakaasulle etsittiin uusia vaihtoehtoja. Myös haketoimittajien kanssa käytiin jatkuvia 

neuvotteluja. Toisaalta eräs yritys kertoi pyrkivänsä selviämään vanhemmilla laitteilla mahdollisuuksien 

mukaan. Yleisesti tarpeisiin liittyen kerrottiin, että olisi tarve saada rahoitusmarkkinat toimimaan. Eräs 

haastateltu kertoi myös yrityksenä pyrkivänsä tukemaan ukrainalaisia. 

Kokonaisuudessaan sodan kerrottiin kiihdyttävän vihreää siirtymää. 

Alaan vaikuttavat trendit, tulevaisuuden osaamistarpeet 
Haastatellut yritykset ennakoivat tulevaa muutenkin kuin vain suhdanteen tai Ukrainan sodan vaikutusten 

osalta. Haastatteluissa kysyttiin tarkempia kysymyksiä kahdesta suuresta alaan vaikuttavasta ilmiöstä, 

ekologisesta kestävästä kehityksestä ja digitalisaatiosta. Niihin pureudutaan syvemmin alla omissa 

luvuissaan.  

Digitalisaation ja ekologisen kestävän kehityksen lisäksi työnteon tapoja, osaamis- ja työvoimatarpeita sekä 

toimialojen tulevaisuuksia murtaa ja muuttaa toki moni muukin ilmiö. Väestömme vanhenee ja 

väestörakenteemme muuttuu muutenkin (maahanmuutto, kaupungistuminen), yhteiskuntamme on 

muuttunut yksilökeskeisemmäksi ja kaivataan suoraan itselle tai omalle yhteisölle räätälöityjä tuotteita ja 

palveluita. Toisaalta paljon puhutaan myös erilaisen yhteisöjen merkityksestä ja niiden vaihtoehdoista 

esimerkiksi julkisen sektorin tai yritysmaailman tuottamille palveluille. 

Turvallisuuteen liittyvät teemat ovat nostaneet viime kuukausina päätään aivan uudella tapaa. 

Verkostoituminen, monialaisuus ja yhteistyö nähdään menestyvien yritysten elinehtona. 

Kansainvälistymistä ja erilaisia kv-yhteisöjä tarvitaan, mutta samanaikaisesti kotimaisuus, paikallisuus ja 

huoltovarmuus korostuvat entisestään.  

Vaikuttavia ilmiöitä on vaikka ja mitä muitakin; globalisaatio, monipaikkaisuus, kuluttamisen vähentäminen, 

mittarointi, inhimillisten taitojen korostuminen, luovuuden ja innovaatioiden merkityksen kasvaminen - 

ilmiölistaa voisi jatkaa liki loputtomiin. Edellä kuvatut muutosilmiöt myös linkittyvät vahvasti toinen 

toisiinsa. Voi olla mahdotonta tunnistaa mikä on seurausta mistäkin, ja tekijät yhdessä muodostavat taas 

uudenlaisia ilmiöitä. 

Monialaisuus ja toimialoja ja toimintatapoja yhdistelevä työ on kasvava trendi, joka vaikuttaa myös 

ympäristö- ja energia-alalla ja on vahvuus kehitettäessä liiketoimintaa. Alalla kaivataan myös muita kuin 

suoranaisesti energia- tai ympäristötehtäviin koulutettuja. Viestinnän, myynnin, asiakaspalvelun ja 

asiakaslähtöisen suunnittelun merkitys on jo kasvanut ja kasvaa entisestään. Toisaalta energia- ja 

ympäristöala on jo itsessään hyvin poikkileikkaava ja muita toimialoja koskettava ala. Se tullee vain 

lisääntymään entisestään. Muiden toimialojen ympäristöalalta hankkima tutkimus- ja selvitystyö on jo 

lisääntynyt. Esimerkiksi todella moniin rakennushankkeisiin vaaditaan nykyisin luonto- ja 

ympäristöselvitysten tekemistä. Myös muut laskennat ja arvioinnit lisääntyvät; niitä vaaditaan osin jo laki- 

ja säädösperusteisesti. 

Alojen välisiin yhteyksiin liittyen palvelullistumisesta puhutaan energia-alalla jo jonkin verran ja siihen on 

myös panostettu. Asiakkaat kaipaavat yksilöllisempiä, juuri heille räätälöityjä ja personoituja 

energiaratkaisuja pelkkien tuotteiden myymisen sijaan. Tulevaisuudessa myydään useammin palvelua ja 

olosuhdetta kuin energiayksikköä. Asiakasymmärryksen lisääminen esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin 
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onkin tärkeä työkalu miltei yrityksen kuin yrityksen menestymiselle. Ilmiö kulkee käsikädessä digitalisaation 

kanssa ja esimerkiksi erilaiset palvelualustat, kotien älyratkaisut ja datatalous linkittyvät tähän. Kerätyn 

datan avulla pystytään tarjoamaan personoituja ratkaisuja. Digitalisaatiota käsittelevässä luvussa ilmiötä on 

avattu hieman lisää.  

Osaltaan monialaisuuteen liittyy myös verkostomainen työskentelyote. Yritykset toimivat yhä useammin 

yhteistyössä toisten kanssa; niin oman kuin muidenkin toimialojen. Verkostomaista otetta ja yhteistyötä on 

kehitelty erityisesti uusiin energiamuotoihin ja käsillä oleviin innovaatioihin liittyen (vetytalous, 

akkuklusteri), mutta sitä tarvitaan jo tälläkin hetkellä alueellisella tasolla ihan perusyritystoiminnassa. 

Erilaiset alihankinta- ja tuottajaverkot ovat tärkeitä. Itä-Suomelle olisi eduksi tehdä yhteistyötä myös 

muiden alueiden kanssa esimerkiksi tuulivoimatuotantoon liittyen. Kun alueellinen rakentaminen on 

haastavaa, kannattaa katseet kääntää muualle. Kunhan sähkön siirtoon ja tuotantovaihteluihin liittyviä 

haasteita ratkaistaan, ei energian tuotantopaikka ole enää niin merkittävässä roolissa.  

Maan sisäisen yhteistyön lisäksi tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä. Suomessa etenkin Pohjoismaat 

ovat tärkeä kumppani, mutta myös laajemmalle EU-tasoiselle verkostoitumiselle on tarve. Toisaalta tänä 

vuonna realisoituneen eurooppalaisen energiantuotannon Venäjä-riskin myötä panostetaan yhä enemmän 

myös energiaomavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen. Molempia kuitenkin tarvitaan myös tulevaisuudessa – 

sekä kv-yhteistyötä että kansallista tuotantoa. Jatkossa vain kansainvälisiä kumppanuuksia mietitään yhä 

tarkemmin. Myös energiaturvallisuuteen ja yhdyskuntatekniikan toimivuuteen eri kriisitilanteissa 

panostetaan yhä enemmän. Varautumisen merkitys on jo kasvanut. Sodan vaikutuksia on kuvattu 

tarkemmin edellä omassa luvussaan. 

Monialaisuuden kanssa samanaikaisesti myös erityisosaamisen merkitys kasvaa. Eräs haastateltu kuvasi 

tärkeimmiksi tulevaisuuden osaamistarpeiksi työntekijäpuolelta korkea- ja keskijänniteosaamisen, 

akkuteknologian (tuotanto ja korjaaminen), kaasuteollisuuden puolelta vety- ja hiilidioksidiosaamisen sekä 

sähkön raaka-ainekäsittelyn. Suunnittelupuolella tulevaisuuden osaamistarpeita olivat hänen mukaansa 

energiasuunnittelu – erityisesti sähkötuotannon tasapaino tuotannon ja kuluttamisen suhteen – ja sähkön 

varastointi, johon liittyy etenkin kemikaalisosaaminen.  

Suomella, ja myös Kaakkois-Suomella, on suurta potentiaalia olla kärkijoukoissa tekemässä vihreää 

siirtymää ja edistämässä yhteiskuntien sähköistymistä. Eräs haastateltu kertoi sähköistymisen kasvun 

olevan Suomelle merkittävää ja visioi, että Suomi, Ruotsi ja Norja kasvattavat vaikutusvaltaansa energia-

alalla EU:n alueella ja Suomeen syntyy uusi sähkön ja kemian toimiala (polttoaineet, sähkön tuotanto ja 

varastointi yms.). Toinen haastateltu kertoi, että viidessä–kymmenessä vuodessa uusiutuvan energian alalla 

tulee tapahtumaan suuria muutoksia. Hieman häntä tosin mietitytti, miten vetytalous lähtee oikeasti 

kehittymään. 

Teknologian kehittymisen ja uusien energiantuotannon ratkaisujen etsimisen myötä myös esimerkiksi 

fuusioenergia, erilaiset pienydinreaktorit voivat yleistyä. Myös tulevaisuuden lämpöjärjestelmä tulee 

miettiä uusiksi. Kuluttajien omat energiajärjestelmät tulevat lisääntymään ja arkipäiväistymään. Verkosta 

tulee periaatteessa kaksisuuntainen. Energian käyttämisen lisäksi siihen myös vaikutetaan. Yrityksissä ja 

kotitalouksissa tuotetaan ja varastoidaan energiaa. Jo nykyisin puhutaan aktiivisesta 

energiakansalaisuudesta tai energian haltuunotosta pelkän passiivisen energiankulutuksen sijaan. Myös 

energiayhteisöllisyys lisääntynee. Saatetaan perustaa esimerkiksi erilaisia energiaosakuntia tai tuottaa kylä- 

tai kaupunginosayhteisössä itse energiaa.  

Myös kaupungistuminen vaikuttaa alaan. Isot energia- ja ympäristöhaasteet ratkotaan 

kaupunkiympäristössä, jossa monenlaiset palvelut kietoutuvat yhteen (esimerkiksi sähkö, lämpö, jäähdytys, 

liikkuminen, jätehuolto, vesihuolto). Jatkossa tultaneen näkemään yhä enemmän sektori-integraatiota, joka 
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vaatii alojen ja toimijoiden välistä vahvaa yhteistyötä. On rakennettava mahdollisimman joustava 

energiajärjestelmä. Muutamat haastatellutkin kertoivat suunnitteilla olevista sektori-integraatioista. 

Myös osaajapula tulee haastamaan alaa. Tällä hetkellä alan työssä on todella suuri kotimaisuusaste. Vaikka 

digitalisaatio ja automaatio ovatkin mahdollistaneet osin paikkariippumattoman työn, tehdään iso osa 

työstä edelleen paikan päällä. Jo tällä hetkellä asentajien saatavuus on koko Suomessa pullonkaula vihreän 

siirtymän edistymiselle. Murrosvauhti tulee kuitenkin vain kiihtymään ja siirtymää on kuvattu jopa 

eksponentiaaliseksi. Koulutusmäärät eivät luultavasti pysty vastaamaan tulevien vuosien 

työvoimatarpeisiin, kun samanaikaisesti ikäluokat pienenevät ja työntekijät eläköityvät. Toisaalta 

eläkeikäisten työnteon jatkamisessa on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut tulevaisuuden osaamistarpeita toimialoittain 

(Osaamiskortit 2035). Energia- ja ympäristöalan (Yhdyskuntatekniset palvelut ja jätehuolto) kasvaviksi 

osaamistarpeiksi on nostettu erityisesti digitaalisuuteen ja teknologiaan (järjestelmien 

integrointiosamainen, digitaalisen sisällön kehittämiskyky, digitaalisen teknologian luova käyttötaito, 

digitaaliset yhteistyötaidot, tiedon arviointitaidot, digitaaliset kommunikointitaidot, digitaalisten 

osaamispuutteiden tunnistamiskyky, digitaalisten teknologioiden ja niiden käytön ympäristövaikutusten 

tiedostaminen, digitaalisten työkalujen soveltamiskyky, digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisosaaminen, 

järjestelmien integrointiosaaminen, robotiikkateknologian käyttötaidot), oman työn- ja elämänhallintaan 

(itseohjautuvuus, kokonaisuuksien hallinta, projektin johtamisosaaminen) sekä yleiseen osaamiseen, 

henkilökohtaisiin taitoihin tai ilmiöihin liittyviä tarpeita (asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen, 

luovuus, oppimiskyky, innovaatio-osaaminen, ryhmätyöskentelytaidot, vuorovaikutus-, viestintä- ja 

kommunikointitaidot, yhteistyötaidot, moniammatillinen osaaminen). 

Yleisesti voinee sanoa, että tulevaisuudessa kaivataan yhä enemmän kykyä jatkuvaan oppimiseen, 

yhteistyöhön, oman alan sekä työn muutoksen kehityskulkujen seuraamiseen ja murroksessa mukana 

pysymiseen. Ympäristö- ja energia-alalla eletään suuren murroksen aikaa ja muutosta tapahtuu jopa 

eksponentiaalisesti. Teknologian kehitysvauhti on huima, uusia innovaatioita syntyy ja projekti-ideoita 

viedään vauhdilla suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Uutta työvoimaa tarvitaan tulevaisuudessa entistä 

enemmän ja jo alalla työssä olevien on oltava valmiita ottamaan uusia teknologioita haltuun. Jatkuvan 

oppimisen taidot, oma asenne ja kyky kehittää omaa toimintaa ovat erittäin tärkeitä substanssiosaamisen 

rinnalla.  

Ekologinen kestävä kehitys 

Haastatelluilta yrityksiltä kysyttiin, miten ekologinen kestävä kehitys on näkynyt tai näkyy yrityksen 

toiminnassa, ja millaisia tarpeita (esimerkiksi osaamiseen tai rekrytointeihin liittyen) yrityksellä on ilmiöön 

liittyen ollut tai tulee olemaan. Ilmiö tunnistettiin laajasti, se oli vaikuttanut kaikkien toimintaan ja puolella 

haastatelluista se oli oikeastaan myös yrityksen olemassaolon syy. Ilmiöön liittyviä tarpeita oli vajaalla 

kolmanneksella haastatelluista. 

Eräs haastateltu kertoi, että yrityksen toiminta ja tuotteiden käyttö perustuvat ekologisuuteen ja nykyisen 

maailmantilanteen takia pyritään entisestään lisäämään uusiutuvan energian käyttömuotoja. 

Ekologisuuden kerrottiin toimivan yhdistävänä, läpileikkaavana tekijänä. Tuulivoima-alaa kuvattiin työksi, 

jolla on merkitystä. 

Osassa yrityksissä kehitettiin myös ekologista kestävyyttä edistävää teknologiaa. Yhdellä haastatellulla 

yrityksen teknologian ansiosta lietteiden käsittelytehokkuus paranee, ravinnekierto tehostuu ja lietteiden 

loppusijoitus vähenee. Tämä kaikki tukee kiertotalouteen siirtymistä. Toisen yrityksen liiketoimintaidea 

perustuu ekologisen kestävyyden edistämiseen. He ottavat hiiltä ilmasta ja tekevät siitä polttoainetta. Myös 

päästöttömiä energiamuotoja ja lämmöntuotantoa kehitettiin. Eräs haastateltu kertoi yhden toiminnan 

päätavoitteista olevan edistää ekologisuutta tuottamalla erilaisia tutkimustuloksia. Yhdessä haastattelussa 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
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todettiin, että mikäli ilmastonmuutosta ei olisi, yritystäkään ei olisi olemassakaan. Toiveissa on muuttaa 

maailma kannattavasti hiilineutraaliksi.  

Useammassa haastatellussa yrityksessä oli hiilineutraaliustavoitteita (esimerkiksi vuosille 2030 tai 2040). 

Myös ympäristövastuullisuusstrategioita oli laadittu ja kiertotaloutta harjoitettiin laajasti. Viestinnällisiin 

toimiinkin oli panostettu, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Yksi haastateltu kertoi heillä rakennettavan 

systemaattisesti vastuullisuusmielikuvaa. Myös asiakasviestintään panostettiin. Esimerkkinä mainittiin 

meneillään ollut energiansäästöviikko, jolloin korostettiin yhtiön antamaa asiakasneuvontaa ja vinkkejä 

energiatehokkaaseen toimintaan.  

Yrityksissä panostettiin myös arkisempiin ekologisiin tekoihin. Kierrätys oli yleistä, paperisista toiminnoista 

oli siirrytty kohti sähköisiä, laitteiden ekologisuuteen oli panostettu, tavarat pyrittiin käyttämään loppuun 

asti ja yrityksissä käytössä ollut energia oli puhtaasti tuotettua. Eräässä yrityksessä ekologisuus näkyi 

kuorma-autojen kehityksessä ympäristöystävällisimmiksi. Markkinoille on tullut ja tulossa kaasu- ja 

sähkökuorma-autoja.  

Muutamilla erilaisia selvitys- ja kartoitustöitä tehneillä yrittäjillä muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa oli 

näkynyt töiden lisääntymisenä. Luontokartoituksia tehtiin enemmän, materiaalien hyödyntämiseen liittyviä 

työtehtäviä oli aiempaa enemmän ja myös erilaiset selvitystyöt uusiutuvan energian tuotantoon liittyen 

olivat lisääntyneet. Haastateltu kierrätysmyymälä kertoi kierrätys-, myynti- ja lahjoitusmäärien 

lisääntyneen; asiakasmäärät olivat yleisestikin kasvussa. 

Eräs haastateltu kertoi, että sähköverkoston rakentamisessa huomioidaan ympäristökohteet, pohjavesi, 

eläimet ja linnut. Konkreettisina esimerkkeinä kerrottiin sähkölinjoilla olevat heijastinliput ja pallot. 

Toisaalta voimalinjojen hakkuut nähtiin ekologista kestävyyttä heikentävinä, mutta niiden kautta saatava 

sähkönsiirto on ekologista ja mahdollistaa myöhemmin hiilivapaan energian siirron. Moni energia-alan 

yrittäjä miettiikin hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen vaikutuksia; joku toiminta lisää päästöjä ainakin 

hetkellisesti ja joku toinen taas vähentää niitä. Yksi haastateltu ympäristöalan yrittäjä kertoi olevansa 

yleisesti Suomessa huolissaan lisääntyneiden hakkuiden vaikutuksista erityisesti vesistöihin sekä luonnon 

monimuotoisuuteen ja hiilensitomiskykyyn. 

Eräs turvetuottaja kertoi turpeen olevan fossiilinen polttoaine, joten koko sen tuotanto on vastoin kestävän 

kehityksen periaatteita. Kestävää kehitystä voisi kuitenkin toteuttaa esimerkiksi niin, että alue jätettäisiin 

luonnontilaan turpeen noston jälkeen, eikä sitä käytettäisi muuhun tarkoitukseen. 

Suurimmalla osalla haastatelluista yrityksistä oli myös ekologisuuteen liittyviä tarpeita. Osa kertoi 

kiinnittävänsä ekologisuusosaamiseen huomiota tulevissa rekrytoinneissaan, ja moni oli tehnyt niin jo 

tähänkin mennessä. Kaivattiin myös analyytikoita, jotka osaisivat tehdä monenlaisia, ekologiseen 

kestävyyteenkin liittyviä, analyyseja. Ekologisuuden lisääminen järjestelmiin oli myös agendalla. 

Viestinnän roolin kerrottiin korostuvan. Tietoa on yhä enemmän ja nopeammin käytettävissä – esimerkiksi 

data-analytiikan kautta – ja sen pohjalta tulee myös miettiä viestintätoimenpiteitä. Toisaalta tarpeet olivat 

verkostoihin ja kumppaneihin liittyviä, esimerkiksi verkostojen laajentamista ja oman tietoisuuden 

lisäämistä verkostojen kautta. Suunnitteilla oli erilaisia projekteja ja hankkeita, joihin ainakin osalla 

haastatelluista oli tarkoitus palkata opiskelijoita. Eräs haastateltu kertoi ekologisuuteen liittyvänä tarpeena 

sähkön ja kaasun sektori-integraation. 

Ekologisuuteen ja kestävyyteen liittyen oli myös osaamistarpeita. Eräässä yrityksessä kaivattiin ilmiöön 

linkittyvää mallinnus- ja laskentaosaamista. Toinen haastateltu kertoi, että materiaalien hyödyntämiseen 

liittyvää osaamista olisi tarpeen laajentaa. Kolmas kaipasi yritykseensä lisää biodiversiteettiosaamista sekä 

taitoa ekologisten liiketoimintamallien kehittämiseen. Yksi haastateltu esitti tulevia rekrytointeja ja 
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työvoimatarpeita silmällä pitäen toivomuksen, että koulutuksessa kiinnitettäisiin jatkossa yhä enemmän 

huomiota ekologisen kestävyyden käytännön osaamiseen ja tietämykseen. 

Digitalisaatio 

Digitalisaation merkitys ja vaikutus tunnistettiin haastatelluissa yrityksissä laajasti, se oli vaikuttanut 

kaikkien toimintaan. 

Digitalisaatio näkyi toisaalta toimistolla tehtävän työn sähköistymisenä. Työt tehtiin tietokoneilla, kalenterit 

ja asiakirjat olivat sähköisiä, tapaamiset ja viestintä hoidettiin etäyhteyksin, erilaisia järjestelmiä ja 

sovelluksia oli käytössä paljon, etätyö oli yleistynyt ja työ muuttunut osin paikkariippumattomaksi – se oli 

mahdollistanut jopa uusia rekrytointeja. Koronan kerrottiin vauhdittaneen digiloikkaa, joskin haastatellut 

mainitsivat, että ilmiö on vaikuttanut jo pitkään.  

Monella yrityksellä oli käytössä sähköinen laskutus. Erilaisia palvelualustoja ja pilvipalveluita käytettiin 

myös paljon. Asiakasyhteydenpito, asiakaspalvelu ja myynti hoidettiin pitkälti digitaalisesti. Käytössä oli 

monenlaisia verkkopalveluita, tiedotustapoja, portaaleja ja chat-palveluita. Niihin oli viime vuosina ja 

kuukausina myös panostettu paljon.  

Data-analytiikkaa hyödynnettiin osassa yrityksiä esimerkiksi liiketoiminnan, palveluiden ja tuotteiden sekä 

asiakaspalvelun kehittämisessä. Eräs haastateltu kertoi, että heillä analysoidaan, mallinnetaan ja lasketaan 

paljon. Automaatiota käytettiin ja hyödynnettiin melko laajasti. Laitokset toimivat pääosin automaattisesti, 

operaattorin tehtäviä pystyttiin hoitamaan tarvittaessa etänä. Myös jäteasemien kerrottiin 

automatisoituvan. Robotiikkaa oli kehitetty myös asiakasrajapintaan. 

Vesimittarien luenta hoidetaan nykyisin etänä. Erilaisissa tutkimuksissa käytetään paljon digitaalisia 

laitteita. Ajotapahtumat luetaan tietokoneen ja/tai puhelimen kautta ja siirtoasiakirjat tehdään sähköisesti. 

Digitaaliset logistiikkajärjestelmät ovat lisääntyneet. Verkoston valvonnassa hyödynnetään digitaalisuutta. 

Tablettitietokoneen käyttö työssä on lisääntynyt, samoin GPS:n käyttö apuna sekä karttapalvelut ja 

digikamerat. 

Suurimmalle osalle haastatelluista digitalisaatio tuntui olevan arkipäivää ja sitä pystyttiin hyödyntämään jo 

melko hyvin. Osassa yrityksiä prosesseja ja kehitystyötä oli saatu vietyä pidemmälle kuin toisaalla. Vaikka 

muutosta on tapahtunut jo paljon, tulee digitalisaatio ja teknologinen kehitys muuttamaan ympäristö- ja 

energia-alaa paljon tulevina vuosina.  

Moni haastatelluista oli panostanut asiakaskokemukseen ja palvelullistumiseen, mutta kehittämistyötä on 

varmasti vielä paljon edessä. Datalähtöisyys tulee lisääntymään, jotta asiakkaalle voidaan tarjota juuri 

hänelle räätälöityjä palveluita. Myös erilaiset yhdyspintaratkaisut ja yhteistyömuodot tulevat lisääntymään. 

Esimerkiksi kotien älyratkaisuiden ja energianhallintajärjestelmien yleistyessä asiakas kaipaa alustoja tai 

palveluportaaleja, jotka yhdistävät saumattomasti esimerkiksi energiayhtiön ja älykotiyhtiön tiedot. 

Useiden eri sovellusten käyttäminen ei ole asiakasystävällistä. Älykoteihin liittyy olennaisesti myös 

esineiden internet (IoT), joka kasvaa tulevina vuosina entisestään. Se avaa uusia mahdollisuuksia energia-

alalle esimerkiksi energiankulutuksen sopeuttamiseen kulutuspiikkien mukaan. IoT:n kautta saadaan myös 

kerättyä paljon dataa, jota voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä. 

Myös tekoäly tulee vahvasti energia- ja ympäristöalalle. Toistaiseksi se näkyy lähinnä erilaisten ennusteiden 

luomisessa ja esimerkiksi mahdollisuutena lisätä energiansäästöä. Tulevaisuudessa tekoäly tulee osaksi 

kaikkea toimintaa. Se voi myös auttaa löytämään esimerkiksi uusia ratkaisuja ilmastokriisin torjuntaan ja 

siihen sopeutumiseen tai yhä niukkenevien resurssien käyttämiseen.  

Myös lohkoketjuteknologia voi mullistaa toimialaa. Kuluttajien oma aktiivisuus esimerkiksi 

energiantuotannossa ja -varastoinnissa tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Lohkoketjuteknologia 
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mahdollistaa energian siirtämisen ja myynnin toimijalta toiselle ilman välikäsiä. Voi siis olla mahdollista, 

että energiayhtiöiden rooli pienenee, jos kuluttaja voi esimerkiksi myydä itse tuottamaansa aurinkosähköä 

suoraan toiselle kuluttajalle. Toisaalta datatalouden yleistymisen myötä isot teknologiatoimijat saattavat 

tulla myös energia-alalle. Nähdäänkö jossain kohtaa esimerkiksi Google, Meta tai Amazon myös 

energiapalveluiden tuottajana? 

Digitalisaation myötä yrityksissä oli ilmennyt myös erilaisia tarpeita. Niitä oli kahdella kolmesta 

haastatellusta. Osalla tarpeet liittyivät erilaisten järjestelmien ja työssä käytettävien ohjelmien osaamisen 

kehittämiseen sekä niiden päivittämiseen ja visuaalisen ilmeen parantamiseen. Myös yleiselle IT-osaamisen 

kehittämiselle oli tarvetta useammassa yrityksessä. Eräs haastateltu kertoi, että heillä olisi tarve kasvattaa 

analytiikkaosaamista. Myös big data- ja AI-osaaminen mainittiin.  

Eräästä yrityksestä kerrottiin digitalisaation ja työkulttuurin muutoksen haastavan henkilöstöä. Digitaalista 

osaamista on, mutta se jakautuu epätasaisesti. Perustyön tekeminen vaatii mm. erilaisten ohjelmien, 

sovellusten yms.  osaamista ja kaikilla sitä ei ole.  

Kaksi haastateltua kertoi heillä olevan tarvetta prosessien hallinnan tehostamiseen tai parantamiseen. 

Yhdellä oli toiveissa kehittää omaa tietohallintoa tekemällä sisäistä integraatiota tietohallinnon ja talouden 

kanssa. Yhdessä yrityksessä oli tarve kehittää ja yhtenäistää toiminnanhallinta- ja raportointiohjelmia, 

mutta kehittäminen vaatisi taloudellista tukea hankkeen muodossa. Eräs haastateltu kertoi, että 

osaamistarpeet ovat tapauskohtaisia riippuen siitä, millainen automaatio on kussakin kohteessa käytössä.  

 

Rekrytointitarpeet  
Tulevaisuuteen peilaten yrityksiltä kysyttiin henkilöstömäärätavoitteista ja mahdollisista kasvuajatuksista. 

Puolet haastatelluista yrityksistä ennakoi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana. 

Kasvutavoitteet olivat yleisiä sekä pienemmissä että suuremmissa yrityksissä, osa yrityksistä aikoi jopa 

moninkertaistaa kokonsa lähivuosien aikana. Yhdessä yrityksessä henkilöstömäärän ennakointiin 

pienenevän lähivuosina ja muilla oli aikomus pysyä samankokoisena.  

Kasvun lisäksi rekrytointitarpeita ilmenee toki muistakin syistä. Osassa yrityksiä tarvitaan eläköityvien tilalle 

uusia tekijöitä ja muutamilla yrityksillä oli jo tällä hetkellä täyttämätöntä työntekijävajetta. Myös 

kausityöntekijärekrytoinneille oli tarvetta osassa yrityksiä. Eläköityviä työntekijöitä oli haastatelluissa 

yrityksissä jonkin verran. Tulevien kolmen vuoden aikana eläkkeelle ennakoitiin jäävän vajaan 

neljänkymmenen työntekijän ja osa yrityksistä kertoi eläköitymisistä myös parin seuraavan vuoden aikana. 

Viidellä haastatellulla yrityksellä ei ollut rekrytointitarpeita. Niistä valtaosa oli yksinyrittäjiä tai pieniä 

yrityksiä. Yksi kertoi alan epävarmuuden vaikuttavan siten, ettei tarvetta uusille työntekijöille ole. 

Rekrytointitarpeita kysyttiin myös ammattinimikkeittäin. Yritysten tuli arvioida rekrytointitarpeet heti sekä 

vuoden kuluttua. Osalla lisätarve realisoituu vasta myöhemmin ja useampi yritys kertoi, että tilanne saattaa 

elää ja rekrytoitavien määrä kasvaa jo aiemminkin. Muutamilla haastatelluilla tulevien rekrytointien 

kerrottiin riippuvan rahoituksesta; käynnissä oli esimerkiksi erilaisia hankehakuja. 

Alla olevaan taulukkoon on listattu tehtävät, joissa oli vuoden sisällä vähintään kahden työntekijän 

rekrytointitarve. Lisäksi yksittäisiä tarpeita oli useampia (asentaja, controller, ICT-osaaja, kehityspäällikkö, 

kemisti, LVI-asentaja, lämpöpumppuasentaja, taloushallinnon asiantuntija, viestinnän ja markkinoinnin 

osaaja, ympäristöasiantuntija, projektipäällikkö, hankekehittäjä, sähköalan osaaja). Työ- ja 

yksilövalmentajan työtehtäviin kerrottiin olevan jatkuva tarve. 
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Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 
Sähköasentaja 3 10 

Projektipäällikkö 5 7 

Puhdistamonhoitaja 0 4 

Analyytikko 0 3 

Asiakaspalvelija 2 0 

Kuorma-autonkuljettaja 0 2 

Laitosmies 0 2 

Maankäyttöinsinööri 0 2 

Partnership manager 1 1 

Sähköinsinööri 0 2 

Toimitusinsinööri 0 2 

Ympäristöinsinööri 0 2 

 

Moneen työtehtävään toivottiin tietynlaista osaamista ja yleisesti kokemus nähtiin vahvana etuna 

rekrytointeja tehdessä. Lämpöpumppuasentajan tulisi osata laiteasennukset ja sähköasentajalta kaivattiin 

perustaitojen osaamista. Puhdistamonhoitajalla tulee olla aiempaa käyttökokemusta. 

Ympäristöasiantuntija, projektipäälliköltä kaivattiin kokemusta ympäristöasioista esimerkiksi 

viranomaispuolelta. Kuorma-autonkuljettajilla tulisi olla voimassa olevat ammattipätevyydet. LVI-

asentajalta ja laitosmieheltä toivottiin alan (LVI-asennukset) osaamisen lisäksi myös hyvää IT-osaamista. 

Analyytikon tulisi osata koodata ja käyttää moninaisia järjestelmiä ja työkaluja. Controlleria rekrytoitaessa 

olennaista on kirjanpito- ja talousosaaminen. Asentajalta toivottiin koneasentajan tutkintoa ja 

hitsaustaitoa. 

Osaan tehtävistä oli myös hyvin spesifejä osaamistoiveita, esimerkiksi hankekehittäjällä ja sähköalan 

osaajilla tuulivoimahankkeisiin, ympäristöinsinöörillä vesitekniseen osaamiseen ja kehityspäälliköllä 

energia-alan tekniseen osaamiseen liittyen. Insinööreille (sähkö-, toimitus- ja maankäyttöinsinööri) 

tarkempina osaamistoiveina oli GIS-osaaminen, maankäyttö ja karttatyökalut. Osa osaamistoiveista oli 

yleisempiä; partnership managerin työn kerrottiin olevan myyntityötä, jolloin rekrytoitavan on osattava 

lukea ihmisiä ja voittaa heidät puolelleen. Täytyy olla ulospäin suuntautunut persoona ja hyvät 

puheenlahjat. Projektipäälliköiltä toivottiin teknistä taustaa toimittaessa urakoiden päällikkönä, mutta 

myös sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusosaamista ja oppimiskykyä.  

Rekrytointiongelmista 
Työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. Seitsemän vastaajaa 

kertoi, ettei ongelmia ole ollut. Heistä tosin suurin osa ei ollut rekrytoinut (yksinyrittäjä/rekrytoinnit 

ulkoistettu/käyttää alihankintaa). Osalla oli hyviä kokemuksia rekrytoinneista ja ammattitaitoisia hakijoita 

kerrottiin olleen aina riittävästi. Positiivisiin rekrytointikokemuksiin vaikuttivat ainakin vähäinen työvoiman 

vaihtuvuus, hyvä työnantajakuva ja vahva oppilaitosyhteistyö. 

Vaikka monella rekrytoinnit olivat toistaiseksi sujuneet melko hyvin ja tekijöitä oli riittänyt, ei siihen voi 

tuudittautua tulevaisuudessa. Useampi yritys kuvasi alan kehittyvän kovaa vauhtia ja vihreän siirtymän 

luovan paljon uutta työtä. Edessä ennakoitiin olevan työntekijän markkinat, joissa on varaa valita, kenelle 

haluaa työskennellä. 

Iso osa haastatelluista yrityksistä – ja etenkin ne, jotka olivat rekrytointeja tehneet – olivat kuitenkin jo nyt 

erinäisiin ongelmiin törmänneet. 

Haastattelussa oli valmiiksi luokiteltuna 13 mahdollista rekrytointiongelmaa, joista kielitaitoon, 

yhteistyökykyyn, asiakaspalvelutaitoihin, ongelmanratkaisukykyyn ja työaikaan liittyvät ongelmat eivät 
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saaneet mainintoja. Osin kielitaitoon – tai kv-asioihin – liittyen yksi haastateltu tosin kertoi haasteeksi sen, 

että avoinna olleessa työpaikkahaussa ei saatu lainkaan suomalaisia hakijoita. 

Alla yritysten kohtaamia rekrytointiongelmia on kuvattu yleisyysjärjestyksessä. Lisäksi muu-kohtaan 

kerrottiin useita lisähaasteita. 

1. Työkokemus (9 mainintaa) 
Annetuista vaihtoehdoista yleisimmät kohdatut rekrytointiongelmat olivat työkokemukseen, sen 

riittävyyteen ja soveltuvuuteen liittyvät haasteet. Ongelmia oli kohdattu useiden ammattinimikkeiden 

rekrytoinneissa (lämpöpumppuasentaja, projektipäällikkö, työvalmentaja, yksilövalmentaja, hankekehittäjä, 

hanketyöntekijä ja ilmalämpöpumppuasentaja).  

Tarkempina haasteina kerrottiin, että erityisesti projektipäälliköksi hakevilla koulutustausta on usein hyvä, 

mutta työkokemusta ei vielä ole. Työ- ja yksilövalmentajien tehtävät taas ovat sen verran spesifejä, että 

työnhakijoilla on harvoin alan kokemusta. Hankekehittäjiltä ja -työntekijöiltä taas olisi kaivattu 

työkokemusta tuulivoimasta, mutta ala on vielä sen verran uusi, että sitä ei kovin monella vielä ole. 

2. Palkkaus (7 mainintaa) 
Toiseksi yleisin kohdattu rekrytointihaaste olivat palkkaukseen liittyvät ongelmat. Haasteita oli ollut 

projektipäälliköiden, vice president of salesin ja chief mechanical engineerin rekrytoinneissa. Yritykset 

kertoivat, että pääkaupunkiseudulla pystytään maksamaan parempaa palkkaa, joten työntekijät suuntaavat 

helpommin sinne. Työnhakijoiden palkkatoiveet eivät myöskään täsmänneet työnantajien ajatusten kanssa 

ja toisaalta provisiopalkkaukseen ei oltu valmiita. 

3. Koulutus (5 mainintaa) 
Riittämätön tai soveltumaton koulutus mainittiin viisi kertaa. Haasteita oli ollut rekrytoitaessa 

lämpöpumppuasentajia, ilmalämpöpumppuasentajia ja putkiasentajia. Lämpö- ja 

ilmalämpöpumppuasentajilla haasteita kerrottiin olevan erityisesti siinä, että tehtäviin ei tällä hetkellä ole 

saatavilla koulutusta. 

4. Sijainti (5 mainintaa) 
Myös sijaintiin liittyvät rekrytointihaasteet saivat viisi mainintaa. Erikseen ammattiryhmistä mainittiin 

projektipäälliköiden rekrytoinnit. Heidän kerrottiin suuntaavan herkästi pääkaupunkiseudulle. Haasteita 

kohdanneet toivoivat ratkaisuja työntekijöiden pitovoimahaasteisiin. Tulisi miettiä, miten – erityisesti 

koulutettua työvoimaa – saataisiin pidettyä Kaakkois-Suomessa.  

5. Johtaminen (5 mainintaa) 
Johtamisosaamiseen liittyviä haasteita oli myös kohdattu erityisesti projektipäälliköiden rekrytoinneissa. 

Johtaminen sai viisi mainintaa. Projektipäällikön työtä hakevilta toivottiin parempaa johtamisosaamista. 

6. Osaaminen (4 mainintaa) 
Osaamisen sopivuuden tai riittävyyden kerrottiin hankaloittaneen neljän yrityksen rekrytointeja. Haasteita 

oli ollut useisiin eri tehtäviin rekrytoitaessa (projektipäällikkö, kuorma-autonkuljettaja, chief mechanical 

engineer). Esimerkkeinä kerrottiin, että koulutustausta sinällään saattaa olla ihan hyvä, mutta tehtävässä 

vaadittava osaaminen puuttuu. 

7. Omatoimisuus (2 mainintaa) 
Omatoimisuuteen liittyviä haasteita oli ollut erityisesti kuorma-autonkuljettajia rekrytoitaessa.  

8. Tietotekniset taidot (1 maininta) 
Tietoteknisen osaamisen ei koettu olleen riittävää erääseen yritykseen putkiasentajaksi hakeneilla. 

Työnantaja kertoi, että työtehtävässä vaadittiin asennusosaamisen lisäksi myös hyviä alan IT-taitoja. 
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9. Muut rekrytointiongelmat (9 mainintaa) 
Muut rekrytointiongelmat saivat työkokemuksen kanssa yhtä monta mainintaa, yhdeksän. 

Yhteenlaskettuna ne olivat siis yleisimpiä rekrytointihaasteita.  

Yleisin muu haaste oli työntekijöiden saatavuus tai työnhakijoiden puute, joka mainittiin 3 kertaa. 

Haastatelluista organisaatioista kerrottiin, että työnhakijoita ei vain yksinkertaisesti ole ja hakemuksia ei 

tule. Työvoimapulan ennakoitiin pahenevan erityisesti uusiutuvan energian parissa toimivissa yrityksissä ja 

osaajista kilpaillaan osin jo tälläkin hetkellä – ei vain alueellisesti, vaan myös kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Eräs yrittäjä kertoi tällä hetkellä elettävän työntekijöiden markkinoita; avoimen paikkailmoittelun kautta ei 

kovinkaan montaa työhakemusta saada. Myös jatkuvat rekrytoinnit ja työntekijöiden vaihtuvuus mainittiin 

kolme kertaa. Esimerkkinä kerrottiin sähköasentajan tehtävä, joka on usein ponnahduslauta seuraavaan ja 

tekijät vaihtuvat siksi paljon. 

Yksittäisinä muina rekrytointihaasteina mainittiin TE-toimiston velvoittamat työnhakijat, jotka eivät edes 

halua työllistyä, omaan osaamiseen luottamisen haasteet ja uskottavuushaaste eli se, että kasvuyritykseen 

mukaan lähteminen koetaan riskiksi. 

Muita kommentteja ja huomioita 
Alle on koottu kommentteja, ehdotuksia, terveisiä ja huomioita, joita yritykset halusivat välittää eteenpäin. 

• Oppilaitosten ja TE-palvelujen tuki on jäänyt riittämättömäksi alan työvoimapulan ratkaisussa. 

Laiteasentajien ammatillinen koulutus tulisi käynnistää uudelleen. 

• Tahtotila henkilöstön osaamisen kehittämisessä on hyvä energia-alaa haastavista tilanteista 

huolimatta. Yhteistyötä ollaan jatkamassa mm. yhteisellä yritys-oppilaitos-palaverilla, kunhan vaan 

saadaan kaikille osapuolille sopiva ajankohta selvitettyä. 

• Alalla on työvoimapulaa. Aiemmin lämpöpumppujen asentajien ammatillista koulutusta oli tarjolla, 

mutta se on jostain syystä lopetettu. Keinot tilanteen korjaamiseksi ovat olemassa, mutta niitä ei 

käytetä. Yrittäjille kohdennetut tapahtumat ja tilaisuudet tulisi ajoittaa kuukauden puolenvälin 

tienoille, koska kuunvaihteet ovat yrittäjille aina kiireisintä aikaa. 

• Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen nousi esiin, mm. energia-alan kiinnostavuutta voisi lisätä erilaisin 

keinoin. Yrityksissä on tarjolla monipuolisia työtehtäviä. 

• Se, millaisia rekrytointi- tai koulutustarpeita meillä on tulevaisuudessa, riippuu siitä saammeko 

pilotoitua tämän onnistuneesti niin, että tulokset osoittavat lietteiden käsittelyn tehokkuuden ja 

säästöjen syntymisen. Tarve tämän tyyppiselle teknologialle on tiedostettu ja olemme saaneet 

kehitystyöhön rahoitusta ELY-keskukselta, EU:lta ja yhdeltä säätiöltä. Rahoituksen saaminen onkin 

yksi pullonkaula, joka mahdollistaa uusien tekniikoiden kehittelyn. Rahoituksen saaminen on 

ensiarvoisen tärkeää. 

• Jos turvetuotanto lopetetaan, sillä on seurannaisvaikutuksia muuallekin kuin energiatuotantoon. 

Esimerkiksi maatiloilla ja puutarhoilla (myös kotiviljelyssä) käytetään paljon kasvuturvetta ja 

multaa, jossa on seassa turvetta. Myös viherrakentamisessa, esimerkiksi tienvarsirakentamisessa 

käytetään nykyisin paljon kasvuturvetta. Millä nämä kaikki korvataan jatkossa? Suhteessa 

energiaturvetuotantoon ko. turvetuotanto on niin pienimuotoista, että se ei ole taloudellisesti 

kannattavaa. 

• Olen kaksi kertaa yrittänyt saada työntekijää TE-toimiston kautta ja se ei ole onnistunut hyvin. TE-

toimisto ”pakottaa” hakemaan, jolloin hakijan motivaatio työntekoon ei ole alun perinkään hyvä. 

Olen kokenut nämä turhiksi työnhakijoiksi sekä oman ajan tuhlautumiseksi, kun vastailen hakijoille, 

jotka eivät hae töitä vakavissaan. 

• Yhtiö tekee paljon oppilaitosyhteistyötä ja vuorovaikutus on toimivaa. Henkilöstön koulutuksia 

järjestetään tarvittaessa eri laitosten ja järjestöjen avulla (Suomen ympäristöopisto SYKLI ja 
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Vesilaitosyhdistys). Edellä mainittujen lisäksi on silti kiinnostusta mm. säännöllisesti järjestettäviä 

turvallisuuskoulutuksia kohtaan. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Urakeskeisyydestä 

johtuvia asiantuntijoiden siirtymisiä muihin tehtäviin on tapahtunut muutamia. Rekrytoinneissa on 

käytössä useita eri kanavia ja haut ovat olleet onnistuneita. 

• Byrokratia on lisääntynyt alalla huimaa vauhtia. Se hankaloittaa ja hidastaa tutkimustyötä 

merkittävästi. Suuremmassa mittakaavassa nähdään, että voimakkaasti byrokraattinen yhteiskunta 

heikentää Suomen kilpailukykyä ja talouskasvua entuudestaan. Positiivista on, että yleinen 

suhtautuminen ympäristötoimialaa kohtaan on muuttunut myönteisemmäksi. Rekrytoinnit ovat 

onnistuneet hyvin ja hakijoita on riittävästi. Oppilaitosyhteistyö on toiminut hyvin ja 

harjoittelupaikkojen kysyntä on ollut runsasta. Toivottavaa olisi, että biologian laitokset 

huomioisivat opetussuunnittelussaan painotuksen käytännöntason luonnontuntemukseen mm. 

eliöryhmän ja lahkotason osaamiseen. 

• Yleisellä tasolla ammatilliselle koulutukselle terveisiä: henkilöstön digitaalisen osaamisen tarve 

korostuu, tarvetta tason nostamiselle on olemassa. Nykyinen valmiusaste ottaa tavallisia 

ohjelmistoja ja sovelluksia käyttöön on aika heikko. 

• ELY-keskuksella vaikutusvaltaa uusiutuvan energian suhteen sekä ympäristöön liittyvissä asioissa - 

toivovat avoimempaa keskustelua viranomaisten kanssa. 

• Yhtiön imagoa rakennettu johdonmukaisesti ja siinä on onnistuttu. Vanhempien työntekijöiden 

(asentajat, laitosmiehet) IT-osaamisen kehittäminen on haasteellista ja siihen tulisi järjestää 

oikeanlaista täsmäkoulutusta. 
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