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Logistiikka-alan toimialakartoitusten tulokset (syksy 2020) 
 

Logistiikka-alan toimialakartoituksessa haastateltiin kymenlaaksolaisia alan yrityksiä. Tavoitteena oli 

kartoittaa yritysten tilannetta sekä osaamis- ja rekrytointitarpeita ja -haasteita. Haastatteluja suoritettiin 

syys-lokakuun 2020 aikana yhteensä 24 yrityksessä. Haastattelijoina toimi oppilaitosten sekä TE-toimiston 

edustajia. 

Yleistä alasta 
Logistiikka on Kymenlaaksolle tärkeä toimiala. Kun tavaravienti suhteutetaan maakunnan väkilukuun, on 

Kymenlaakso Suomen ykkönen. Tavaraliikenteen lisäksi myös henkilöliikenne on Kymenlaaksossa tärkeää. 

Toimialan merkittävyyttä Kymenlaaksolle selittävät muun muassa sijainti, infra sekä alaan tehdyt 

panostukset. Alueella on edustettuna kaikki liikennemuodot sekä niiden tarvitsemat terminaalit ja väylät.  

Alana logistiikka on melko säädeltyä. Ajo- ja lepoaikoja tarkkaillaan ja myös ammattipätevyyskortit tulee 

olla ajantasaiset. Sääntely ja säädökset koettiin haastatelluissa yrityksissä kaksijakoisesti. Niiden tärkeys 

ymmärrettiin, mutta esimerkiksi osa ammattipätevyyskoulutuksista koettiin rahastuksena. 

Ominaista logistiikka-alalla on myös sen moninaisuus ja yhteys eri toimialoihin. Esimerkiksi teollisuus, 

rakentaminen ja kauppa vaikuttavat suoraan tavaraliikenteeseen, ja matkailu on olennainen osa 

henkilöliikennettä. Toimialojen välinen riippuvuus tuli ilmi haastatteluissa ja se näkyi suoraan myös 

haastateltujen yritysten tehtävänimikkeissä. Logistiikka-alan ammattien lisäksi mainintoja saivat myös 

muun muassa myyjät, koneistajat, korjaamotyöntekijät, ravintola-alan työntekijät, siivoojat ja 

toimistotyöntekijät. 

Uusimman Ammattibarometrin (II / 2020) mukaan logistiikkatoimialan ammatit ovat Kymenlaaksossa 

työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhteen enimmäkseen tasapainossa muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta. Kotka-Haminan seudulla on liikaa hakijoita varastonhoitajien, rahdinkäsittelijöiden ja linja-

autonkuljettajien ammattiryhmissä. Kuorma-auton ja erikoisajoneuvon kuljettajilla ongelmaksi on koettu 

puuttuvat ammattipätevyydet. Osaavista koneistajista, asentajista ja korjaajista on pulaa. 

TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Kymenlaaksossa logistiikka-alan 

(toimialaluokitus H: Kuljetus ja varastointi) uusia avoimia työpaikkoja vuonna 2019 keskimäärin 60 

kuukaudessa. Logistiikka-alan paikkojen osuus oli noin 5 % kaikista työpaikoista. Kuluvan vuoden 2020 

vajaan vuosikeskiarvon mukaan uusia paikkoja on ollut auki selvästi vähemmän, 35 kuukaudessa (n. 3 % 

kaikista työpaikoista). Kymenlaaksossa alan paikkojen osuus on suurempi kuin koko Suomessa (2019: n. 3 

%, 2020: n. 2 %). Kuluvan vuoden vajaan vuosikeskiarvon mukaan työttömänä tai lomautettuna on 

Kymenlaaksossa ollut kuukaudessa n. 430 logistiikka-alalle kouluttautunutta. Se on hieman alle 4 % kaikista 

työttömistä. Työttömistä suurin osa on ammatillisen perustutkinnon suorittaneita. 

Logistiikka, kuten toki moni muukin, on alana murroksessa. Esimerkiksi automaatio, digitalisaatio, 

ekologiset ratkaisut ja verkkokauppa ovat jo muuttaneet alaa. Vallitseva koronatilanne nousi esiin 

melkeinpä kaikkien työnantajien haastatteluissa. Se ei ole ihme, sillä logistiikka-ala on ottanut koronasta 

osumaa. Tulevaisuuden arvioiminen tuntui monesta vaikealta ja se heijastui myös toimialakartoituksen 

vastauksiin. Haastateltujen yritysten ajatuksia murroksesta ja tulevaisuudesta avataan tarkemmin 

tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa. 

Haastatelluista yrityksistä 
Tilastokeskuksen mukaan logistiikka-alalla on Kymenlaaksossa yhteensä vajaa 800 yritysten toimipaikkaa. 

Haastatellut yritykset (24 kpl) kattavat siis reilut 3 % koko alueen yrityskannasta. Tilastokeskuksen mukaan 
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kokoaikaiseksi muutettuna alalla on Kymenlaaksossa henkilöstöä n. 5 000. Keskimäärin 

kymenlaaksolaisessa logistiikka-alan yrityksessä on siis reilut kuusi työntekijää (koko maan luku vajaa kuusi). 

Kartoittamiemme yritysten joukossa on monen kokoisia toimijoita, mutta isot yritykset korostuvat. 

Haastattelemissamme yrityksissä on keskimäärin noin 64 työntekijää. Kaikissa kartoitetuissa yrityksissä ei 

eritelty osa-aikaisten tai kausityöntekijöiden määriä, joten yritysten kokoluokat eivät ole suoraan 

vertailukelpoisia Tilastokeskuksen lukujen kanssa. Henkilöstömäärällä mitattuna kartoituksemme yritykset 

kattavat arviolta noin kolmanneksen Kymenlaakson logistiikkayrityksistä. 

Vaikka isot yritykset korostuvat aineistossamme, valitsimme kuitenkin mahdollisimman monen kokoisia 

haastateltavia. Työntekijämäärät vaihtelivat yksittäisistä useisiin satoihin. Osa yrityksistä työllistää oman 

henkilöstönsä lisäksi useampia työntekijöitä alihankkijoiden kautta. Alla olevassa kuviossa näkyy 

haastateltujen yritysten henkilöstömäärä. 

 

Myös maantieteellisyys on huomioitu yrityksiä valitessa, haastateltuja on ympäri Kymenlaaksoa. Yrityskanta 

on myös monen ikäistä, vanhin on perustettu 1800-luvulla ja uusin vuonna 2014. Muutaman 

perustamisvuositieto puuttuu, mutta tiedossa olevat jakautuvat seuraavasti: 7 kpl 1980-luvulla tai aiemmin, 

6 kpl 1990-luvulla, 6 kpl 2000-luvulla, 2kpl 2010-luvulla. Mukana on ketjutoimijoita ja itsenäisiä yrityksiä, 

mikroyrityksiä, pieniä ja keskisuuria sekä suuria yrityksiä. Osa haastatelluista toimii henkilöliikenteen 

parissa ja osa tavaraliikenteen. 

Haastateltujen yritysten ammattinimikkeet jakautuivat kahteen ryhmään; suunnilleen puolet ovat 

kuljetukseen liittyviä työtehtäviä ja toinen puolikas koostuu muista toiminnoista. Kuljetustehtävistä 

yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat kuljettaja (5), linja-autonkuljettaja (5), yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 

(3), kuorma-autonkuljettaja (2). Taksin-, pakettiauton-, jakeluauton- ja pyöräkoneenkuljettajat saivat 

yksittäisiä mainintoja ja myös ilmailualantyöntekijät ja merikapteenit mainittiin. 

Kuljettajien lisäksi ammattinimikkeissä toistuivat päälliköt ja johtajat (9), asentajat (6), ajojärjestelijät, 

huolitsijat ym. (6), insinöörit (3), myyjät (3) ja ravintola-alan työntekijät (2). Yksittäisiä mainintoja saivat 

lisäksi varasto- ja terminaalityöntekijä, muuttomies, korjaamotyöntekijä, koneistaja, laivuri ja operaattori. 

Nykyisen henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeet 
Haastattelussa kysyttiin nykyisen henkilöstön lisä- tai jatkuvan kouluttautumisen tarpeista. 

Osaamistarpeisiin oli annettu yhdeksän 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. Muu), joista miltei kaikki saivat yksittäisiä tai muutamia mainintoja (pois 

lukien tuotteet ja palvelut, niiden tuotanto ja talousasiat). Suurin osa lisäosaamistarpeista osui kuitenkin 

kohtaan 9. Muu.   
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Kartoitettujen yritysten henkilöstömäärä

Max 10 työntekijää 11-40 työntekijää 41-99 työntekijää Min 100 työntekijää
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Useampi yritys kertoi, että he kouluttavat ja perehdyttävät omille työntekijöilleen tarvittavat taidot ja 

osaamiset itse tehtäväkohtaisesti. Eräs haastatelluista kertoi kaipaavansa koko olemassa olevan 

henkilöstön osaamisen syventämistä. 

Selvästi eniten keskustelua heräsi ammattipätevyyksiin liittyen. Kolmannes haastatelluista yrityksistä 

mainitsi ne lisäkoulutustarpeena. Eräs työnantaja kertoi henkilöstönsä olevan sitä mieltä, etteivät kaikki 

ammattipätevyyskortin päivitysosiot tuo aina lisäarvoa itse työhön. Joissakin koulutusosioissa on kuitenkin 

tullut hyvää keskustelua ja vuorovaikutusta kouluttajien ja ammattikuljettajien välillä. Moni haastatelluista 

kertoi vaatimusten tuntuvan hieman rahastukselta ja toivoi järjestelmään muutoksia. Nykyinen 

ammattipätevyyskorttijärjestelmä vaikeuttaa myös työvoiman saamista. Vaatimukset estävät muulla alalla 

työllistyvää henkilöä tekemästä kiireapuna keikkatöitä kuljetusyrityksille, koska hän ei omassa ammatissaan 

tarvitse kuljettajan ammattipätevyyskorttia. 

Myös muut täsmä- tai korttikoulutukset nousivat kartoituksissa esiin. Työturvallisuuskoulutus, tulityökortti, 

EA 1 -koulutus ja vaarallisten aineiden kuljetuspätevyys (ADR) saivat useampia mainintoja. 

Maksuvälinekoulutukselle koettiin myös muutamassa yrityksessä tarvetta, sillä maksuvälinekäytäntöjä ei 

kouluteta oppilaitoksissa ja se on työnantajan tehtävä. Kaluston suhteen tarvitaan lisäosaamista erityisesti 

silloin, kun sitä uusitaan. Tilaajat järjestävät myös koulutusta omista tuotteistaan. 

Nykyään iso osa myös kuljettajien työtä liittyy asiakaspalveluun ja ihmisten kohtaamiseen. 

Asiakaspalveluosaamisen kehittämiselle nähtiinkin tarvetta muutamassa yrityksessä. Toisaalta toivottiin 

yleistä asiakaspalvelukoulutusta ja toisaalta keskittymistä puhelimitse tapahtuvaan asiakaspalveluun. Eräs 

yrittäjä kertoi 80 % reklamaatioista johtuvan kuljettajan käytöksestä, joten kuljettajien sosiaalisiin taitoihin, 

etenkin asiakkaiden kotiin mentäessä, tulisi panostaa nykyistä enemmän. 

Kansainvälisyysosaamisen lisäämistä toivoi yksi haastateltu, kielitaitokoulutukset nousivat esiin muutamilla. 

Toisaalta toivottiin suomen kielen koulutusta ja toisaalta vieraita kieliä (erityisesti venäjä). Kv-osaamiseen 

liittyen työnantajat voivat kokea epävarmuutta rekrytoidessaan esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia 

osaajia. Työvoiman saamisen turvaamiseksi logistiikka-alalle kuitenkin tarvittaisiin myös 

maahanmuuttajataustaisia sekä naisia. Tähän liittyen alalla on lisäkoulutustarvetta monimuotoisuudessa ja 

monimuotoisuuden johtamisessa. Muutama yritys toivoi esimiehille suunnattua koulutusta yleisemminkin.  

Digitalisaatio mullistaa logistiikka-alaa niin vahvasti, että eräs yritys koki henkilöstöllään olevan sen suhteen 

laajat osaamisen päivittämisen tarpeet. Eräässä organisaatiossa toivottiin huolitsijoille lisäkoulutusta 

tulliasioinnista ja yksi yritys toivoi koko henkilöstölleen koulutusta työhyvinvoinnista. Myös myynti- ja 

markkinointitaidot sekä yleisten työelämävalmiuksien lisääminen nousivat yksittäisinä mainintoina esiin. 

Tulevaisuus & rekrytointitarpeet 
Koronatilanne aiheuttaa logistiikka-alalla epävakautta ja vaikeuttaa tulevaisuuden arvioimista. Miltei kaikki 

haastateltavat toivat koronan jollain tapaa vastauksissaan esiin. Osa yrityksistä sanoo, että tilanne on 

todella haastava ja usko tulevaisuuteen on minimissä, jopa konkurssin uhka oli todellinen. Erityisesti 

henkilöliikenteessä koettiin vaikeuksia, kun ihmiset eivät liiku ja esimerkiksi tilausajot ovat jäissä. Myös 

tavaraliikennepuolella oli hankaluuksia, osin koronan peruuttamien tilausten ja osin jo aiempien 

tehdaslakkautusten vuoksi.  

 

Muutama haastateltu kertoi, että tämänhetkiseen talous- ja koronatilanteeseen peilaten tilanne on hyvä, 

vaikkei välttämättä ollakaan aivan pandemiaa edeltävällä tasolla. Vakiokuljetusten määrä oli säilynyt osalla 

ennallaan ja eräs yritys kertoi pesulakuljetuksissa menevän tällä hetkellä hyvin. Joillain teollisuuden aloilla 

tilausmäärät olivat jopa kasvaneet. Myös koronasta kärsineellä henkilöliikennepuolella oli pärjätty, jos iso 

osa liiketoiminnasta perustui sopimusliikenteelle. Yritykset olivat myös itse muokanneet toimintaansa 
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koronan myötä, esimerkiksi tilausajoja hoitaneita linja-autonkuljettajia oli siirretty ja koulutettu hoitamaan 

taksiajoja. 

 

Logistiikka on toimialana moninainen ja riippuvainen muista aloista. Moni haastatelluista nosti 

tulevaisuusarvioissaan esiin alan kirjavuuden ja sen, että suhdannetilanne alan sisällä voi vaihdella paljon 

riippuen mitä alaa palvellaan. Osa yrityksistä suunnitteli toimintansa laajentamista uusille sektoreille tai 

jopa uuden yrityksen perustamista. Toisaalta osa totesi segmentin vaihtamisen olevan kannattamatonta. 

 

Haastattelussa kysyttiin yrityksen arviota toimialan suhdannetilanteesta vuoden kuluttua. Moni koki 

kysymyksen hankalaksi tilanteen epävarmuuden vuoksi ja näkemykset jakautuivatkin laajasti. Puolet 

yrityksistä uskoi suhdanteen olevan heikko, reilut 40 % puolestaan hyvä. Osa koki arvioimisen niin 

haastavaksi, ettei halunnut vastata kysymykseen. Yleisin vastaus (21 %) oli, että vuoden kuluttua alalla 

alkaa laskukausi. Toiseksi eniten ennakoitiin nousukautta (17 %). Nousukauden jatkumista arvioi 13 % 

yrityksistä, yhtä moni uskoi laskukauteen ja laskukauden jatkumiseen. Myös nousukauden alkamista (8 %), 

lamaa (4 %) ja korkeasuhdannetta (4 %) ennakoitiin.  

 

Suhdannearvioita antaessaan useampi yritys kertoi arvioimisen olevan tässä vaiheessa haastavaa. Koronan 

todettiin heittelevän tilannetta ja aiheuttavan epävarmuutta, mutta kokonaisuus oli suhteellisen monella 

ainakin toistaiseksi optimistinen. Eräs yritys totesi suhdannenäkymien olevan hyvät ja toiveikkaat, vaikka 

kuluva vuosi onkin ollut vaativa ja suhdanneherkkä. Teollisuuden ja muiden toimeksiantajien toiminta ja 

tulevaisuus heijastuvat suoraan alaan. Se, mihin suuntaan vientiteollisuus ja kotimaantuotanto kehittyvät, 

ratkaisevat kuljetusalan tulevaisuuden. Toimintojen hajauttaminen olisikin logistiikka-alan yritykselle 

tärkeää, kun jokin tilaus vähenee, on tarjolla myös muuta tulonlähdettä. 

 

Yksi haastateltu kertoi alalla odotettavan toiveikkaina isojen teollisuustoimijoiden investointipäätöksiä, 

jotka voivat kääntää suhdanteen nousuun. Vaikka esimerkiksi paperiteollisuudessa on odotettavissa 

supistustoimia, on sellun myynti mahdollisesti lisääntymässä, jolloin volyymin lisäys näkyy myös logistiikka-

alalla. 

 

Myös lannistavampia arvioita esitettiin. Eräs haastateltu ennakoi, että tulevaisuudessa koko logistiikka-ala 

tulee supistumaan ja yrittäjien määrä vähenee. Toinen totesi seuraavien viiden vuoden olevan kadotettuja 

vuosia. Yksi optimistisen arvion esittänytkin kertoi, että mikäli koronatilanne jatkuu tai pahenee, voivat 

suhdannenäkymät kääntyä päälaelleen. Myös alan sisäinen kilpailu on kovaa ja valtionyhtiöiden koetaan 

vääristävän sitä. 

 

Haastatellut yritykset ennakoivat tulevaa muutenkin kuin vain koronatilanteen vaikutusten osalta. Eräs 

yritys kertoi kuljetusalan yritysten olevan suuren haasteen edessä, kun paine uusiutuvien energiamuotojen 

käyttöön lisääntyy. Ekologisemmat kuljetusjärjestelyt tulisi huomioida niin kaluston uusimisen kuin 

tankkaamisjärjestelyidenkin osalta. Toisaalta eräs yrittäjä kokee positiiviseksi, miten lisääntyneen 

ilmastokeskustelun myötä julkiseen liikenteeseen tunnutaan panostettavan jatkuvasti enemmän. 

 

Myös digitalisaatio ja teknologinen kehitys vaikuttavat alaan. Eräässä yrityksessä on otettu tänä vuonna 

lyhyessä ajassa huima digiloikka ja jatkossa esimerkiksi etätyöskentely tulee osalle henkilöstöä 

mahdolliseksi. Yksi haastatelluista ei usko, että teknologian murros ja automaatio vaikuttavat alaan 

kovinkaan paljoa alueella, sillä terminaalitavaran käsittely esimerkiksi droneilla ei onnistune. 

 

Tulevaisuuteen peilaten yrityksiltä kysyttiin henkilöstömäärätavoitteista ja mahdollisista kasvutoiveista. 

Suurin osa haastatelluista toivoi pysyvänsä samankokoisena, mutta kasvuhaluisiakin löytyi. Neljänneksellä 
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haastatelluista oli kasvusuuntainen henkilöstömäärätavoite. Kasvuhakuisista suurin osa ennakoi 

laajentumista muutaman työntekijän verran, mutta yhdellä on toiveissa moninkertaistaa henkilöstönsä 

koko ja luoda uusia työpaikkoja useille kymmenille osaajille. Yksi yritys epäili joutuvansa vähentämään 

henkilöstömääräänsä ja eräs yrittäjä ennakoi työsuhteiden painottuvan tulevaisuudessa osa-aikaisiin. 

 

Haastatelluissa yrityksissä työntekijöiden keski-ikä oli yli 45 vuotta, mutta vaihteli paljon yrityksittäin - 

osassa keski-ikä oli jopa 60 vuotta. Yli puolet haastatelluista yrityksistä kertoi heillä olevan lähivuosina 

eläköityviä työntekijöitä, osassa yrityksistä heitä oli jopa kymmeniä. Kaiken kaikkiaan kolmen vuoden sisällä 

eläköityviä oli haastatelluissa yrityksissä yli sata. Alan osaajille on siis tarvetta lähitulevaisuudessa. 

 

Rekrytointitarpeita kysyttiin myös ammattinimikkeittäin. Yritysten tuli arvioida rekrytointitarpeet heti sekä 

vuoden kuluttua. Osalla lisätarve realisoituu vasta myöhemmin, muutama yritys mainitsi 

rekrytointitarpeesta yli vuoden päästä (taustalla esimerkiksi eläköityminen). 

 

Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 

Ilmailualantyöntekijä 22 30 

Pakettiautonkuljettaja 20 15 

Kuorma-autonkuljettaja 10 15 

Insinööri 0 13 

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 2 7 

Laivuri-päällikkö 4 4 

Ravintolatyöntekijä 4 4 

Linja-autonkuljettaja 0 6 

Operaattori (prosessitekniikka) 0 5 

Koneistaja 0 5 

Myyjä 0 5 

Sähkö- ja automaatioasentaja 0 3 

Ajojärjestelijä 1 0 

Vuorovastaava 1 0 

Liikennepäällikkö 0 1 

 

Taulukon ilmailualantyöntekijät pitävät sisällään monenlaista osaajaa, muun muassa lentäjä- ja 

dronekoulutukseen, asiakaspalveluun, tekniikkaan, vartiointiin ja tapahtumatuotantoon liittyvää. 

Työntekijätarve paketti- ja kuorma-autonkuljettajille on suuri, myös yhdistelmäajoneuvon- ja linja-

autonkuljettajia ollaan rekrytoimassa. Kuljettajien lisäksi tarvetta on monille muillekin osaajille. 

Rekrytointitarpeissa huomioitavaa on, etteivät kaikki työntekijätarpeet ole välttämättä toistaiseksi 

voimassa olevia kokoaikatöitä. Osassa tarvittaneen kokoaikaisia määräajaksi, osassa osa-aikaisia 

toistaiseksi.  

 

Moni yritys koki tärkeimmäksi taidoksi uusissa rekrytoinneissa asiakaspalveluhenkisyyden ja -haluisuuden, 

myös reipas asenne työhön kerrottiin isoksi eduksi. Myös alan osaaminen koettiin toki tärkeäksi, 

esimerkiksi yhdistelmäajoneuvonkuljettajilta toivottiin asiakaspalvelutaitojen lisäksi osaamista 

taloudellisuudesta ja tehokkuudesta. 

 

Muutama yritys kertoi, että moniosaajien tarve tulee lisääntymään. Yksi haastatelluista kuvasi, että 

aiemmin kuljettajat pystyivät keskittymään ajamiseen, nykyään työssä tulee olla moniosaaja, joka ajamisen 

lisäksi huolehtii siisteydestä, turvallisuudesta, hyvästä asiakaspalvelusta sekä hoitaa maksuvälinepalvelut. 

Laajalle osaamiselle olisi siis tarvetta. 
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Rekrytointiongelmista 
Työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. Kolme vastaajaa kertoi, 

ettei ongelmia ole ollut. Tässä on auttanut oppilaitosten kanssa tehty yhteistyö ja esimerkiksi tuttujen 

työssäoppijoiden rekrytoiminen. Eräs yritys myös kertoi sopivan tekijän löytyessä kouluttavansa hänet ja 

räätälöivänsä työtehtävän hänelle sopivaksi. Yhdessä yrityksessä koettiin kaluston saaminen työvoiman 

samaista hankalammaksi. 

Valtaosa haastatelluista yrityksistä oli kuitenkin kohdannut rekrytointiongelmia, ja ne olivat yleisiä monessa 

eri ammattiryhmässä. Erityisesti uusien kuljettajien rekrytoiminen oli koettu useammassa yrityksessä 

haasteelliseksi.  

Tulevista rekrytoinneista oltiin huolissaan, vaikka tähänastiset olisivatkin sujuneet haasteitta. Moni yritys 

mainitsi alalla vallitsevan eläkekuplan, jota alalle tulevien potentiaalisten osaajien vähyys vaikeuttaa 

entisestään. Ennakoitu osaajapula johtuu siis eläköitymisten lisäksi myös alan matalista koulutusmääristä, 

vetovoimaongelmista sekä opiskelijoiden muuttamisesta pääkaupunkiseudulle. 

Haastattelussa oli valmiiksi luokiteltuna 13 mahdollista rekrytointiongelmaa (listattu alla), joista kaikki paitsi 

palkkaus saivat mainintoja. Lisäksi muu-kohtaan kirjattiin useita lisähaasteita. 

1. Koulutus (10 mainintaa) 
Koulutus nousi suurimmaksi ongelmaksi rekrytointihaasteista kysyttäessä. Koulutushaasteisiin oli törmätty 

monen eri ammattiryhmän rekrytoinnissa (lentoala, asentajat, koneistajat, toimihenkilöt, kuljettajat). Eräs 

työnantaja kuvasi, että ammattitaitoisia kuljetuspuolen tekijöitä on erittäin vaikea saada rekrytoitua ja 

kouluista heitä ei vaan valmistu suoraan millään. Valmistuvien osaaminen koettiin riittämättömäksi myös 

koneistajilla ja asentajilla. Lentoalalla kerrottiin järjestettävän liian vähän koulutusta, jonka vuoksi 

tekijöiden löytäminen on haastavaa. Erityisesti lentokonemekaanikoille olisi tarvetta. 

Yhdessä yrityksessä alan koulutusjärjestelmä koettiin haasteeksi. Seudulla koulutetaan 

yhdistelmäajoneuvonkuljettajia, mutta isompi tarve olisi yrityksen mukaan esimerkiksi autonkuljettajan tai 

jakeluautonkuljettajan osaamiselle. 

Yksi haastatelluista kritisoi logistiikan AMK-tutkintoja liian akateemisiksi yrityksen tarpeisiin nähden. Hänen 

mukaansa tutkinto ei tuo tarpeeksi käytännön osaamista. Yleisesti mainittiin, että logistiikka-alan 

koulutusta ei markkinoida riittävästi eikä se ole tarpeeksi tunnettua, joten alalle ei hakeudu riittävästi 

opiskelijoita. Eräs yritys pohdiskeli voisiko kuljettajien matala koulutustaso selittää alan haasteita. 

2. Työkokemus (9 mainintaa) 
Työkokemuksen puute, liian vähäinen määrä tai laatu oli koettu monessa yrityksessä ongelmaksi. Osalta 

puuttui alan kokemuksen lisäksi myös yleistä työkokemusta. Eräästä yrityksestä nostettiin erikseen esiin 

satamatyö ja siellä tarvittava alan työkokemus. Yksi yritys toivoi, että alalla voisi edetä työkokemuksen 

kautta eri tehtävistä kohti vaativamman ja raskaamman kaluston kuljettajan tehtäviä, mutta etenkin 

kevyemmän vaatimustason tehtäviin on haastavampaa löytää tekijöitä. 

3. Kielitaito (2 mainintaa) 
Kielitaidon suhteen rekrytointiongelmat jakaantuivat toisaalta vieraiden kielen osaamiseen (erityisesti 

venäjä) ja toisaalta suomen kielen taitoon. Moni yritys kertoi, että palkkaisi mielellään 

maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, mutta suomen kielen osaamisen kanssa oli ollut haasteita. 
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4. Yhteistyö (1 mainintaa) 
Yhteistyötaidot keräsivät vain yhden maininnan, mutta ne nousivat monen haastatellun puheissa esiin. 

Yhteistyötaidot linkittyvät yhteen asiakaspalveluosaamisen, työyhteisöön sopeutumisen ja sosiaalisten 

taitojen kanssa - ne kaikki saivat mainintoja haastatteluissa. 

5. Asiakaspalvelu (5 mainintaa) 
Asiakaspalvelutaidot oli koettu riittämättömiksi erityisesti kuskeja rekrytoidessa. Useampi yritys nosti esiin 

kuljettajien haasteet asiakaspalvelussa. Kuljettaja edustaa yhtiötä ja iso osa työtehtävästä on nykyään 

asiakkaiden palvelemista. Asiakaspalvelutaidoissa koettiin tärkeiksi erityisesti puhelintyötaidot, digitaidot ja 

päättelykyky, jotta osaa ymmärtää asiakkaan tarpeita ja toiveita. 

6. Sijainti (1 mainintaa) 
Sijainti oli aiheuttanut haasteita yhdessä yrityksessä rekrytoitaessa linja-autonkuljettajia. 

7. Palkkaus (ei mainintoja) 
Palkkausta ei mainittu rekrytointeja vaikeuttavana tekijänä yhdessäkään yrityksessä. Muutama haastateltu 

kuitenkin mainitsi kuljettajien matalan palkkatason muissa yhteyksissä ja kertoi sen vaikuttavan muun 

muassa alalle hakeutumiseen. 

8. Johtaminen (1 maininta) 
Yksi työnantaja nosti johtamistaidot esiin haasteena kuljettajien ja korjaamotyöntekijöiden rekrytoinneissa. 

Haastateltu kuitenkin korosti asenteen merkitystä ja kertoi, että sillä ja lisäkoulutuksella pystyy korvaamaan 

muita puutteita. 

9. Omatoimisuus (3 mainintaa) 
Kolmessa yrityksessä omatoimisuus oli noussut haasteeksi. Tähän oli törmätty erityisesti kuljettajia 

rekrytoidessa. 

10. Ongelmanratkaisu (7 maininta) 
Ongelmanratkaisukyky oli logistiikka-alan yrityksissä yleinen rekrytointiongelma, siihen kerrottiin törmätyn 

seitsemässä yrityksessä. Useampi työnantaja kertoi koko logistiikkatoimialan olevan sellainen, jolla 

vaaditaan kaikilta työntekijöiltä hyvää ongelmanratkaisutaitoa. Aloittelevilla työntekijöillä sitä ei kuitenkaan 

vielä välttämättä ole.  

Henkilöliikennepuolelta muistutettiin kuljettajan toimivan myös tilausmatkan vastaavana, joten eteen 

tulevat haasteet ja muuttuvat tilanteet pitäisi pystyä ratkaisemaan. 

11. Osaaminen (9 mainintaa) 
Osaaminen oli yhdessä työkokemuksen kanssa toiseksi yleisin rekrytointiongelma. Osaamishaasteisiin oli 

törmätty täytettäessä monia eri työtehtäviä (kuljettajat, myyjät, ajojärjestelijä, liikennepäällikkö). Yksi 

haastatelluista kertoi olevan helpompaa löytää jääkarhu torilta kuin hyvä ajojärjestelijä. 

Muutamassa yrityksessä oli kaivattu moniosaajaa, joka pystyisi ottamaan useamman tehtävän haltuun, 

mutta sellaisten löytäminen oli koettu haastavaksi. Monipuolinen osaaminen olisi muutenkin monessa 

tehtävässä hyödyksi. Insinöörejä kerrottiin olevan alueella melko vähän ja yleistuntuma oli, että alempiin 

työtehtäviin löydetään paremmin osaavaa työvoimaa maakunnasta, kun taas ylempiin haetaan osaajia 

valtakunnallisesti ja jopa ulkomailta. 

Tarkempia osaamisosa-alueita, joissa oli koettu vajetta, olivat paikallistuntemus ja maantieto, kalusto-

osaaminen, tekniset taidot, ajo-osaaminen ja kaluston hallinta. Yksi haastatelluista totesi 

oppisopimuskoulutuksen olevan paras tapa saada itselle sopivinta ja osaavaa työvoimaa. 
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12. Työaika (5 mainintaa) 
Raskaiden työaikojen oli koettu vaikeuttavan työntekijöiden löytymistä. Muutamasta yrityksestä kerrottiin 

niiden johtaneen jopa alanvaihtoon. 

13. Muut rekrytointiongelmat (20 mainintaa) 
Myös muita rekrytointihaasteita nostettiin esiin. Paljon mainintoja (6) sai asenne ja siihen liittyvät 

ongelmat. Hyvästä ja sopivasta tyypistä puhuttiin paljon ja se linkitettiin asenteeseen. Vaikka osaamisessa 

olisi alkuun puutteita, voisi hyvällä asenteella korvata sitä ja päästä pitkälle. Eräs haastateltu kertoi 

kohdanneensa asenneongelmia erityisesti nuorilla, jotka olivat suhtautuneet uuden oppimiseen vähätellen. 

Toinen työnantaja peräänkuulutti tervettä nöyryyttä. 

Haasteita oli aiheuttanut myös reissutyö (3). Parempia sosiaalisia taitoja ja työelämäosaamista kaivattiin 

niin ikään kolmessa yrityksessä. Toisaalta tulisi pystyä toimimaan omassa työyhteisössä, mutta myös 

asiakasnäkökulman huomioiminen on tärkeää. Eräs haastatelluista oli kokenut työtä hakevien 

käyttäytymistaidot ja työelämätaidot vajavaisiksi ja se ilmeni esimerkiksi heikkona kykynä aikataulujen 

pitämiseen ja työhön ajoissa saapumiseen. 

Yksittäisinä mainintoina esiin nousivat myös fyysinen kunto, paineensietokyky, sopeutuminen työyhteisöön 

ja merityöhön sekä koko logistiikka-alan heikko kiinnostavuus. Yksi yritys koki myyjiä rekrytoidessaan 

haasteeksi työnhakijoiden liian suuren määrän. 

Muita kommentteja, huomioita, terveisiä 
Suurin osa haastatelluista yrityksistä koki oppilaitosten ja työelämän välisen vuoropuhelun ja yhteistyön 

olevan avainasemassa logistiikka-alan pärjäämiseksi. Alle on koottu muutamia suoria terveisiä, ehdotuksia 

ja huomioita, joita työnantajat halusivat välittää eteenpäin. 

• Yrittäjä on huomannut aiemmin, että alueelle järjestetty koulutusresurssi ei ole jäänyt 

hyödyttämään omaa aluetta, vaan uusi osaamiskapasiteetti on siirtynyt suoraan pk-seudulle.  

• Työnantaja kokee, että oppilaitokset voisivat enemmän olla kontaktissa työnantajiin ja alan 

tunnetuksi tekemisen eteen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä.  

• Oppilaitosten vähentyneet koulutuspaikkamäärät luovat huolta siitä, miten rekrytoinnit saadaan 

jatkossa hoidettua, kun suuria määriä kuljettajia tulee eläköitymisikään. 

• Työnantaja kokee oppilaitoksiin rekrytoitavan oppilasmateriaalin olevan surkeaa. Alalle pyrkii ja 

alalle yritetään työntää ihmisiä, joista ei ole logistiikka-alan työhön. 

• Yrittäjä on kokenut, että oppilaitosyhteistyössä yksi haaste on puutteet oppilaitosten 

yhteyshenkilöiden ja opetushenkilöstön alan nykytilaan ja työelämän vaatimuksiin liittyvässä 

tietämyksessä. 

• Oppilaitosten harjoittelujaksot on koettu toimivaksi tavaksi tutustuttaa uusia tulevia ammattilaisia 

alan moninaisiin tehtäviin, ja niiden kautta on myös löytynyt uusia työntekijöitä.  

• Haastateltava kokee, että toimialalle suunnattu koulutusresurssi ei ole riittävä ja tulevaisuudessa 

edessä on työntekijäpula. Erityisesti linja-autokuljettajien koulutusta ei markkinoida riittävästi eikä 

alalle hakeudu uusia tekijöitä. 

• Osaamistarpeisiin ja tulevaisuuden todennäköiseen työvoimapulaan on hyvä reagoida nopeasti, 

jotta alalle opiskelevien osaamistaso olisi mahdollisimman hyvä työelämään siirryttäessä. 

• Liikennealan kehitys ja liikenteen yhteiskunnallisen ymmärryksen lasku vaikuttaa alaan 

kokonaisvaltaisesti. Liikenneturvallisuus, liikenteen ympäristövaikutukset yms. ei todellisuudessa 

vaikuta kuluttajiin, vaan raha ratkaisee. Alan ongelmat ovat siis syvemmällä kuin alueellisessa 

koulutustarjonnassa tai rekrytoinnissa. 

• Kuljettajien sosiaalisiin taitoihin tulisi panostaa koulutuksessa enemmän. 


