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MARA-alan toimialakartoitusten tulokset 
 

MARA-alan toimialakartoituksessa haastateltiin kymenlaaksolaisia matkailu-, ravitsemis- ja majoitusalan 

yrityksiä. Tavoitteena oli kartoittaa yritysten tilannetta sekä osaamis- ja rekrytointitarpeita ja -haasteita. 

Haastatteluja suoritettiin syys-lokakuun 2020 aikana yhteensä 27 yrityksessä. Haastattelijoina toimi 

oppilaitosten sekä TE-toimiston edustajia. 

Yleistä alasta 
MARA-alalla kausiluonteisuus ja sesonkityöt ovat yleisiä ja työntekijöiden joukossa onkin monesti paljon 

nuoria ja opiskelijoita. Monelle ala toimii läpikulkupaikkana, tehtävissä saatetaan työskennellä nuorena, 

mutta myöhemmin kouluttaudutaan toiselle alalle. Ominaista alalla on myös sen linkittyminen moneen 

muuhun toimialaan (esim. huolto, siivous, kauppa). Alan ominaispiirteet - sesonkityöt, nuoret työntekijät ja 

yhteys muihin toimialoihin - tulivat myös haastatteluaineistossamme esiin. Esimerkiksi haastateltujen 

yritysten yleisimpien ammattinimikkeiden joukossa oli alan ammattien lisäksi mm. siivooja ja 

kiinteistönhuoltaja. Moni yritys myös puhui kesätöistä, opiskelijoista ja esimerkiksi työntekijän 

menemisestä armeijaan. 

Uusimman Ammattibarometrin (II / 2020) mukaan isoin osa matkailu-, ravitsemis- ja majoitusalan 

ammateista on Kymenlaaksossa työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainossa. Muutama 

poikkeuskin on. Kotka-Haminan seudulla on paljon liikaa hakijoita avustavien keittiötyöntekijöiden 

ammattiryhmässä. Ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden tilanne vaihtelee maakunnan sisällä; Kouvolan 

seudulla hakijoista on pulaa, kun taas Kotka-Haminan seudulla heitä on liikaa. Kotka-Haminan seudulla on 

pulaa pikaruokatyöntekijöistä. 

TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Kymenlaaksossa MARA-alan uusia avoimia 

työpaikkoja vuonna 2019 keskimäärin 41 kuukaudessa (n. 3 % kaikista työpaikoista). Kuluvan vuoden 2020 

vajaan vuosikeskiarvon mukaan auki on ollut 42 paikkaa (n. 4 % kaikista työpaikoista). Kymenlaaksossa alan 

paikkojen osuus on ollut tänä vuonna suurempi kuin koko Suomessa (2019: n. 3 %, 2020: n. 2 %). 

Työttömien keskuudessa MARA-alan koulutus on yleinen. Peruskoulun ja ylioppilastutkinnon jälkeen yleisin 

tutkintotausta työttömällä on matkailu- ja ravitsemisalan peruskoulutus niin Kymenlaaksossa kuin koko 

Suomessakin. Tämä tuli esiin myös yrityshaastatteluissa, TE-toimiston "pakottamat" hakijat koettiin 

ongelmaksi. Periaatteessa siis tekijöitä olisi, mutta osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden löytyminen 

koetaan haasteeksi. 

Osaamisen ennakointifoorumi on listannut toimialalla tulevaisuudessa kasvavia osaamistarpeita: 

o Asiakaspalvelutaidot, yhteistyö, neuvonta, ohjaus, opastus, vuorovaikutus, viestintä, 

kommunikaatio, verkosto- ja sidosryhmäosaaminen, moniammatillisuus 

o Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen, artesaani- ja elämysosaaminen 

o Digitaidot monesta eri näkökulmasta ja monipuolisesti 

o Kriittinen ajattelu, tiedon arviointi ja hallinta, suullinen ja kirjallinen taito ilmaista tietoa 

o Ongelmanratkaisukyky, kokonaisuuksien hallinta 

o Myyntitaidot, liiketoimintaosaaminen, kustannushallinta 

o Luovuus, innovaatio-osaaminen 

o Kestävän kehityksen periaatteiden osaaminen 

o Itseohjautuvuus, oppimiskyky, muutososaaminen 

o Työkykyisyystaidot, elämänhallinta, ajanhallinta, paineensietokyky 
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Myös osa em. osaamisista nousi esiin yrityshaastatteluiden koulutustarpeissa, rekrytointihaasteissa sekä 

vapaissa kommenteissa. 

Vallitseva koronatilanne nousi esiin melkeinpä kaikkien työnantajien haastatteluissa. MARA-ala onkin ollut 

kriisin myötä melkoisessa myllerryksessä. Ulkomaalaisten matkailijoiden puuttuminen aiheuttaa ison loven 

myös kymenlaaksolaisiin yrityksiin, mutta toisaalta kotimaan matkailu on ollut nosteessa. Tulevaisuuden 

arvioiminen tuntui monesta vaikealta ja se heijastui myös vastauksiin. 

Haastatelluista yrityksistä 
Tilastokeskuksen mukaan matkailu-, ravitsemis- ja majoitusalalla toimii Kymenlaaksossa yhteensä n. 500 

yritystä. Haastatellut yritykset (27 kpl) kattavat siis reilut 5 % kaikista alueen yrityksistä. Kokoaikaiseksi 

muutettuna alalla on Kymenlaaksossa henkilöstöä n. 1600. Keskimäärin yrityksessä on siis reilut kolme 

työntekijää (koko maan luku 4,3). Haastatteluissamme ei eritelty osa-aikaisten tai kausityöntekijöiden 

määriä, joten yritysten kokoluokat eivät ole vertailukelpoisia Tilastokeskuksen lukujen kanssa. Valikoimme 

kuitenkin mahdollisimman monen kokoisia yrityksiä, työntekijämäärät vaihtelivat muutamasta useisiin 

kymmeniin (kausityöntekijöiden kanssa yli kahteensataan). 

Myös maantieteellisyys on huomioitu haastatelluissa työnantajissa, yrityksiä on ympäri Kymenlaaksoa. 

Yritykset toimivat sekä matkailun, majoituksen että ravitsemistoiminnan kentällä. Yrityskanta on myös 

monen ikäistä. Muutaman perustamisvuositieto puuttuu, mutta tiedossa olevat jakautuvat seuraavasti: 4 

kpl on perustettu 1990-luvulla tai aiemmin, 6 kpl 2000-luvulla, 10 kpl 2010-luvulla, 2kpl 2020-luvulla. 

Mukana on ketjutoimijoita ja itsenäisiä yrityksiä, perheyrityksiä, mikroyrityksiä, pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä. 

Osa yrityksistä on monipuolista toimintaa harjoittavia, toimialoja yhdisteleviä yrityksiä (esimerkiksi 

valokuvausta, juhlapalvelua, kahvilatoimintaa; luontopalveluita, majoitusta, välinevuokrausta, ruuanlaittoa, 

luonto-opastusta; saunaa, matkailua ja ravintolaa; vapaa-ajan tekemistä, ravintolatoimintaa ja majoitusta). 

Tämä voi olla osalla myös kehityssuunta tulevaisuudessa. Suurin osa haastatelluista on kuitenkin 

"perinteisiä" MARA-alan toimijoita, kuten kahviloita, majoitustoimijoita, ravintoloita. 

Haastateltujen yritysten yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat: kokki (17), tarjoilija (14), siivooja/siistijä (7), 

ravintolatyöntekijä (6), kahvilatyöntekijä (4), kiinteistönhoitaja/huoltomies (4), leipuri/kondiittori (4), 

vastaanottovirkailija (3), autonkuljettaja (2).  

 

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

Osaamistarpeisiin oli annettu yhdeksän 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. Muu), joista kaikki paitsi talousasiat ja kv-osaaminen keräsivät 

mainintoja. 

Muutama haastateltu mainitsi yrityksillään olevan oman koulutus- ja/tai valmennusorganisaation, jonka 

kautta koulutustarpeita saadaan täytettyä ja henkilöstön osaamista lisättyä. Ulkoisille koulutuksille ei siis 

koettu tarvetta. Jotkut yritykset kertoivat henkilökuntansa olevan itse varsin aktiivista kouluttautumaan. 

Työntekijät opiskelevat työn ohessa ja hankkivat myös työtänsä tukevaa osaamista. Useampi yritys kertoi, 

että he kouluttavat ja perehdyttävät tarvittavat taidot ja osaamiset tehtäväkohtaisesti itse. 

Valmiiden osaamistarvevaihtoehtojen lisäksi tarpeita nousi esiin myös yritysten vapaissa kommenteissa. 

Eräs haastatelluista työnantajista kokee, että nuorten työntekijöiden yleissivistys ei ole samalla tasolla kuin 

ennen. Matkailijoiden kysymyksiin tulisi osata vastata ja heidän kanssaan tulisi osata keskustella ilman, että 
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tietoa pitää etsiä netistä. Digi- ja tiimityöskentelytaidot koettiin tärkeiksi, niiden korostetaan olevan uudella 

sukupolvella hallussa, mutta iäkkäämpien kohdalla osaaminen on koettu haasteelliseksi. 

1. Tuotteet ja palvelut (9 mainintaa) 
Erityisesti lisäosaamista tarvittaisiin ruoka-aineista, viineistä, erikoiskahveista. Myös tieto erikoistuotteista, 

allergioista ja erilaisista ruokavalioista olisi tärkeää. Kahvila-alalla tulisi saada jatkuvaa koulutusta alasta, 

tuotteista ja trendeistä. Myös museoalan tuotekehitykselle koettiin tarvetta. Ammattinimikkeitä, joita 

tähän kohtaan listattiin, olivat kokki, tarjoilija, leipuri, tutkija, konservaattori, museonjohtaja. 

2. Myynti ja markkinointi (6 mainintaa) 
Myynnin ja markkinoinnin lisäkoulutusta kaipaisi eräässä yrityksessä koko henkilöstö, ammateista 

vastaanottovirkailija, tarjoilija ja hotellityöntekijä saivat mainintoja. Erityistarvetta olisi sähköisen 

markkinoinnin osaamiselle sekä asiakaspalvelun kehittämiselle myyntinäkökulmasta. Yritysten vapaissa 

kommenteissa useampi nosti esiin Kymenlaakson alueen markkinoinnin ja sen kehittämisen tärkeyden. 

3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (6 mainintaa) 
Tuotantoon liittyen osaamista kaivattaisiin hävikinhallinnassa. Myös à la carte -osaaminen sekä viini- ja 

oluttietous nousivat esiin. Tuotteiden ja palveluiden tuotannossa lisäosaamisen tarvetta on kokeilla, 

tarjoilijoilla, leipureilla ja toimistotyöntekijöillä. 

4. Johtaminen (yksi maininta) 
Johtamiseen liittyen nähtiin yhdessä yrityksessä tarvetta esimieskoulutukselle. 

5. Työhyvinvointi (4 mainintaa) 
Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen lisäkoulutusta toivottiin eräässä yrityksessä koko henkilöstölle sekä 

yrittäjälle itselleen. 

6. Kv-osaaminen (ei suoria mainintoja) 
Kansainvälisyysosaaminen ei suoraan saanut mainintoja, mutta kielitaito kuvattiin lisäosaamistarpeena 

erikseen. Siinä nostettiin esiin, että erityisesti englanti, saksa ja mandariinikiina olisivat hyödyksi. 

7. Yleiset työelämävalmiudet (4 mainintaa) 
Erityisesti kokit, tarjoilijat ja siistijät kaipaisivat lisäkoulutusta tehtäviensä yleistaidoista. Myös koulutusta 

työelämän pelisäännöistä asiakaspalvelutilanteessa toivottiin.  

8. Muu (16 mainintaa) 
Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi myös muita koulutus- ja osaamistarpeita nousi esiin. Useampia mainintoja 

saivat suomen kielen koulutus, ensiapukoulutus ja työhön tarvittavat lupapassit. Yksittäisiä mainintoja 

saivat digitaidot, töiden projektiluonteisuus, turvallisuuskoulutus, työpaikkaohjaajan koulutus, haastavat 

asiakastilanteet ja järjestyksenvalvojakoulutus. 

 

Tulevaisuus & rekrytointitarpeet 
Koronatilanne aiheuttaa MARA-alalla epävakautta ja vaikeuttaa tulevaisuuden arvioimista. Oikeastaan 

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

todella haastava ja tulevaisuuden ennustaminen tuntuu mahdottomalta. Toiset näkevät potentiaalia 

kotimaan matkailussa ja kuluttamisessa ja asiakasmäärät ovat jopa lisääntyneet. Osalla taas näkyy, että 

esimerkiksi ryhmämatkailu on vähentynyt. Myös ulkomaalaisten turistien puuttuminen on vaikuttanut 

negatiivisesti. Kauppakeskuksissa toimivat MARA-alan yritykset ovat haastavassa tilanteessa, kun monet 
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kauppakeskustoimijat, esimerkiksi erikoisliikkeet, supistavat toimintojaan. Kahvilapalvelut ovat riippuvaisia 

siitä, että ostoskeskuksessa on muutenkin houkuttelevat palvelut asiakkaalle.  

 

Tähän mennessä korona on vaikuttanut haastateltujen yritysten rekrytointeihin jonkun verran. 

Asiakaskadon vuoksi tulevien rekrytointien suunnitteleminen on osalla haastavaa, sillä riittäviä työtunteja ei 

pystytä takaamaan. Eräässä yrityksessä päätettiin olla ottamatta täksi kesäksi sesonkityöntekijöitä mm. 

keväällä olleiden omien lomautusten vuoksi. Osa yrityksistä on kokenut normaalitilanteessa jatkuvaa 

työvoimapulaa, mutta tällä hetkellä tarve voi olla jopa ennemmin miinusmerkkinen. Kuitenkin jatkoa 

ajatellen ollaan luottavaisia, että työvoimatarvetta taas on. Suurin osa haastatelluista odottaa tulevaisuutta 

optimistisina ja kehittää omaa toimintaansa. Osa on käyttänyt koronan aiheuttaman kiinni olemisen 

hyödyksi ja esimerkiksi uudistanut palveluitaan tai toimitilojaan. 

 

Haastattelussa kysyttiin yrityksen arviota toimialan suhdannetilanteesta vuoden kuluttua. Moni koki 

kysymyksen hankalaksi tilanteen epävarmuuden vuoksi. Yleisin vastaus (46 %) oli, että vuoden kuluttua 

alalla alkaa nousukausi. Tämän takana vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Nousukautta ennakoi n. 15 

% yrityksistä, toisaalta yhtä moni uskoi laskukauteen. Osa yrityksistä ennakoi vuoden päästä elettävän 

lamaa, yhtä moni korkeasuhdannetta (8 %). Muutamat (4 % molemmissa) uskoivat laskukauden alkavan tai 

jatkuvan. 

 

Tulevaan suhdanteeseen kerrottiin vaikuttavan paitsi koronan itsensä, myös hallituksen tekemien 

päätösten. Erilaiset tuet koettiin hyviksi ja aidosti toimintaa auttaneiksi, niitä kiitteli useampi haastateltu. 

Yksi yritys toivoo jatkossa väliaikaista tukea juoksevien kulujen osalle. 

 

Vaikka tilanne koetaan epävarmaksi, tavoittelee moni yritys silti laajentumista ja henkilöstömäärätavoitteet 

ovat kasvusuuntaisia (kuvio alla). Osa yrityksistä toivoo pystyvänsä säilymään samankokoisena ja 

henkilöstömäärän kasvutavoitteita ei ole. 

 

Henkilöstömäärä nyt    Henkilöstömäärä kolmen vuoden kuluttua 

    
 

 

Rekrytointitarpeita kysyttiin myös ammattinimikkeittäin. Yritysten tuli arvioida rekrytointitarpeet heti sekä 

vuoden kuluttua. Osalla lisätarve realisoituu vasta myöhemmin, useampi yritys mainitsi rekrytointitarpeesta 

yli vuoden päästä (taustalla esimerkiksi laajeneminen tai eläköityminen). Tulevat rekrytointitarpeet 

johtuvat muustakin kuin yrityksen kasvuhakuisuudesta, esimerkiksi eläköityvien tilalle tulee palkata uusia. 
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Yksi haastateltu yritys myös kertoi tehneensä hiljattain uusia rekrytointeja, jotka voivat aiheuttaa 

vaihtuvuutta ja siten myös uusia rekrytointitarpeita tulevaisuudessa. 

 

Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 

Kokki 16 31 

Tarjoilija 9 25 

Ravintolatyöntekijä 14 15 

Kahvilatyöntekijä 9 8 

Salityöntekijä 6 8 

Leipuri, kondiittori 4 7 

Keittiöapulainen 3 3 

Museo-opas 0 6 

Siistijä 0 3 

Toimistotyöntekijä 1 1 

Kassatarjoilija 0 2 

Kerroshoitaja 0 2 

Hotellityöntekijä 0 2 

Huoltomies 1 1 

 

Haastatelluissa yrityksissä tarvitaan siis vuoden kuluttua yhteensä yli 30 kokkia ja tarjoilijoitakin 25. Myös 

monessa muussa ammattiryhmässä tarve on suuri. Kaikki eivät toki ole toistaiseksi voimassa olevia 

kokoaikatöitä. Osassa tarvitaan ekstraajia, osassa kokoaikaisia määräajaksi, osassa osa-aikaisia toistaiseksi. 

Myös kesä- ja muut sesonkityöt ovat iso, miltei kaikkia yrityksiä yhdistävä rekrytointitarve ja -haaste. Kaikki 

eivät kuitenkaan ilmaisseet rekrytointitarpeeksi "pelkkiä" kesätyöntekijöiden määriä tässä yhteydessä. Osa 

yrityksistä hakee osaajia julkisella haulla, osaa pyrkii hyödyntämään olemassa olevia verkostojaan ja 

saamaan tekijöitä esimerkiksi suoraan oppilaitoksista tai aiemmin työsuhteessa tai työharjoittelussa 

olleista. 

 

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

Se korostui erityisesti kahvilatyöntekijän ja tarjoilijan työtehtävissä. Myös reipas asenne työhön kerrottiin 

isoksi eduksi. Alan erityisosaaminen koettiin toki tärkeäksi, mutta monesti perustaitojen osaaminenkin 

riittää.  

 

Erityisesti ammattitaitoisista kokeista on ollut jo pidempään pulaa ja vaikeus saada rekrytoitua osaavia 

kokkeja tuotiin esiin monesta yrityksestä. Osa yrityksistä toivoo erikoistumista tiettyyn osa-alueeseen 

(esim. lounas, pizza, à la carte) ja toiset taas mahdollisimman monipuolista ruoanlaittotaitoa. Kokkitilanteen 

kerrottiin olleen jopa niin vaikea, että se on vaikuttanut yrityksen toimintamahdollisuuksiin. Kunnollisen 

työvoiman saaminen on ollut haaste. Ammattitaitoisista tarjoilijoista ennakoidaan tulevan pulaa, kun 

nykyisiä osaajia siirtyy eläkkeelle. Rekrytoitavilta leipureilta ja kondiittoreilta toivottiin osaamista sekä 

suolaisista että makeista tuotteista. 

Rekrytointiongelmista 
Työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. Muutama vastaaja kertoi, 

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

tuttujen työssäoppijoiden rekrytoiminen. Melkein kaikki haastatellut yritykset olivat kuitenkin kohdanneet 

rekrytointiongelmia ja ne olivat yleisiä monessa eri ammattiryhmässä. Haastattelussa oli luokiteltuna 
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valmiiksi 13 mahdollista ongelmaa, joista kaikki paitsi ATK saivat mainintoja. Lisäksi muu-kohtaan kirjattiin 

useita lisähaasteita. 

Yleisesti kerrottiin, että työhakemuksia auki oleviin paikkoihin saadaan työntekijätasolla melko vähän ja 

osalla ei ole alan työkokemusta tai koulutusta lainkaan. Esimiestason paikkoihin on enemmän hakijoita. 

Hyvien työntekijöiden löytyminen koettiin haastavaksi ja erityisesti osaavista kokeista oli pulaa.  

1. Koulutus (11 mainintaa) 
Koulutus koettiin ongelmaksi monen eri ammattiryhmän rekrytoinnissa (keittiöapulainen, 

keruutuoteneuvoja, kokki, leipuri, melontaohjaaja, museoalan työntekijä, salityöntekijä, suurtalouskokki, 

tarjoilija ja vuokraveneenkuljettaja). Useampi työnantaja kuvasi, että koulusta ei saa valmista tekijää ja 

erityisesti kokin ja suurtaloustyöntekijän koulutuksen antamat valmiudet koettiin riittämättöminä. 

Toisaalta ongelmaiseksi koettiin myös museoalan koulutus, joka tuottaa tekijöitä harvakseltaan. Koulutus 

on pitkä ja tekijöitä, jotka olisivat valmiita muuttamaan alueelle, kaivattaisiin. Nykyiset työntekijät 

ikääntyvät ja parasta olisi, että samanaikaisesti töissä voisi olla vanhempia ja nuorempia alan osaajia, jotka 

voisivat oppia toisiltaan puolin ja toisin. 

2. Työkokemus (11 mainintaa) 
Rekrytoitavien työkokemuksen kanssa oli ollut haasteita etsittäessä kahvilatyöntekijöitä, keittiöapulaisia, 

kokkeja, kondiittoreita, leipureita, salityöntekijöitä, sertifioitua opasta ja tarjoilijoita. Työkokemuksen 

puute, liian vähäinen määrä tai laatu koettiin ongelmaksi työn hoitamiselle. Osalta puuttui alan 

kokemuksen lisäksi myös yleistä työkokemusta. Oppaalta vaaditaan työnantajan mukaan kokemusta ja 

auktoriteettia, vastavalmistunut ei ainakaan yksin voi tehtävää hoitaa. Ravitsemisalalla alkoholilainsäädäntö 

määrää osaltaan rajoituksia, joita on noudatettava. Kokeilla puolestaan ei aina ole ollut kokemusta ruoan 

valmistamisesta alusta alkaen. 

3. Kielitaito (7 mainintaa) 
Kahvilatyöntekijöitä, keittiöapulaisia, kokkeja, kondiittoria, leipureita, museo-oppaita, salityöntekijöitä ja 

tarjoilijoita rekrytoidessa haasteita on muodostanut kielitaito. Rekrytointiongelmat jakaantuivat toisaalta 

vieraiden kielen osaamiseen (erityisesti matkailupuolella) ja toisaalta suomen kielen taitoon (erit. ravintola-

alalla). Vieraista kielistä mainintoja saivat saksa, venäjä ja ruotsi, niiden osaajien löytäminen on haastavaa. 

Suomen kielen osaamisessa painotettiin sekä kirjallista että suullista taitoa. 

4. Yhteistyö (2 mainintaa) 
Yhteistyötaidot keräsivät vain muutaman maininnan, mutta rekrytoitavia paikkoja ja tehtäviä, joissa niiden 

kanssa on ollut haasteita, oli useita (yli 220). Tehtävänimikkeinä ovat keittiöapulainen, kokki, laitekuljettaja, 

ravintolatyöntekijä, tarjoilija. Vastauksissa tämä linkittyy vahvasti asiakaspalvelutaitoihin ja kykyyn toimia 

yhteistyössä haastavissakin tilanteissa. 

5. Asiakaspalvelu (7 mainintaa) 
Asiakaspalvelutaidot ovat olleet ongelmana rekrytoidessa kahvilatyöntekijöitä, keittiöapulaisia, kokkeja, 

kondiittoria, laitekuljettajia, ravintolatyöntekijöitä ja tarjoilijoita. Työnantajat korostavat, että 

asiakaspalvelutyöstä tulisi pitää. Monella työnhakijalla asiakaspalvelutaidot oli koettu riittämättömiksi ja 

puutteellisiksi, se korostuu muun muassa haastavissa asiakastilanteissa. Yksi työnantaja halusi mainita 

erikseen, miten tärkeää erityisesti iäkkäämpiä asiakkaita on palvella kunnioittavasti. 

6. Sijainti (6 mainintaa) 
Kahvilatyöntekijöiden, kokkien, laitekuljettajien, siistijöiden, suurtalouskokkien ja vastaanottovirkailijoiden 

rekrytoinneissa sijainti on aiheuttanut haasteita. Kulkuyhteydet vaikeuttavat työntekijöiden saamista. Eräs 

yritys halusi myös nostaa esiin, että EU-alueella työvoiman vapaa liikkuvuus on välttämätöntä. 
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7. Palkkaus (1 maininta) 
Ehkä vähän yllättäenkin palkkaus nousi esiin vain yhdellä työnantajalla. Ongelmia palkan kanssa oli ollut 

rekrytoidessa kokkeja. Vapaissa kommenteissa eräs työnantaja tosin nosti esiin, että työnhakijoiden 

epärealistiset palkkatoiveet vaikeuttavat palkkaamista. 

8. Johtaminen (1 maininta) 
Yksi työnantaja nosti johtamistaidot esiin haasteena oppaan rekrytoinnissa. Nuorella vastavalmistuneella 

oppaalla ei välttämättä ole tarpeeksi auktoriteettia toimia ainakaan yksin ryhmän johtajana. 

9. Omatoimisuus (2 mainintaa) 
Keittiöapulaisten, kokkien ja tarjoilijoiden rekrytoinnissa omatoimisuus oli noussut haasteeksi. 

Työtehtävissä vaaditaan yksintyöskentelyä, joten omatoimisuus sekä uskallus ja valmius olla yksin ovat 

olennaisia taitoja. 

10. Ongelmanratkaisu (1 maininta) 
Yksi työnantaja nosti esiin ongelmanratkaisukyvyn. Tämä on tullut ilmi rekrytoidessa keittiöapulaista, kokkia 

ja tarjoilijoita. 

11. Osaaminen (16 mainintaa) 
Osaaminen nousi kaikkein suurimmaksi rekrytointiongelmaksi ja siihen oli törmätty täytettäessä monia eri 

työtehtäviä (hotellityöntekijä, kokki, laitekuljettaja, leipuri, ravintolatyöntekijä, salityöntekijä, siivooja, 

suurtalouskokki, tarjoilija). Pätevistä, osaavista ja työhön halukkaista kokeista kerrottiin olleen pulaa jo 

pitkään. Erityisesti osaavan à la carte -kokin löytäminen koettiin useammassa yrityksessä jopa 

mahdottomaksi. Myös useamman alan tekijöiden perusosaamisessa ja ammattitaidossa koettiin olevan 

paljon puutteita. Eräs yritys nosti esiin erityisesti nuorten puutteelliset taidot peruslaskutoimituksissa. 

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

mutta sellaisten löytäminen oli koettu haastavaksi. Yksi työnantaja sanoi, että työnhakijoilta tuntuu 

puuttuvan valmius kehittää omaa osaamista. 

12. Työaika (6 mainintaa) 
Nollasopimusten ja määräaikaisten työsuhteiden yleisyyden vuoksi oli koettu rekrytointihaasteita, hakijoita 

on vaikea saada, jos töitä ei pysty tarjoamaan tarpeeksi.  

Työn sesonkiluonteisuus on haaste. Esimerkiksi huippukokin rekrytoiminen puoleksi vuodeksi kerrallaan ei 

ole mahdollista. Osa kesätyöntekijöistä saattaa myös keskeyttää työsuhteensa esimerkiksi opiskelujen 

vuoksi ja tilalle pitää rekrytoida lyhyeksi aikaa uusia. Kesäaikaan saattaa töitä olla tarjolla todella paljon ja 

työaikojen suhteen vaaditaan joustavuutta. Myös vuorotyön koetaan vaikeuttavan tekijöiden löytymistä, 

illat, yöt, aikaiset aamut ja viikonloput verottavat hakijoita. 

Ainakin kokkeja, laitekuljettajia, leipureita, ravintolatyöntekijöitä, siivoojia, suurtalouskokkeja, tarjoilijoita ja 

vastaanottovirkailijoita rekrytoidessa oli törmätty työaikahaasteisiin. 

13. Muut rekrytointiongelmat (18 mainintaa) 
Myös muita rekrytointihaasteita nostettiin esiin. Paljon mainintoja (7) sai asenne ja siihen liittyvät 

ongelmat. Osa työnantajista koki, että paikkoja haetaan TE-toimiston pakottamina eikä niihin edes haluta 

tulla valituksi. Työtä kohtaan ollaan myös valikoivia ja kiinnostus työntekoon saattaa puuttua kokonaan. 

Vaikka osaamisessa olisi alkuun puutteita, voisi hyvällä asenteella korvata sitä ja päästä pitkälle. 

Työnhakutaidoissa olisi petrattavaa. Myös sitkeyttä hoitaa työtehtävät ja kykyä noudattaa ohjeita 

peräänkuulutettiin. Kokin työtä hakevilla nuorilla saattaa olla epärealistinen kuva työstä ja ei tiedetä alan 

olevan oikeasti todella rankka. Intohimo ruuanlaittoon puuttui erään yrityksen mukaan monelta hakijalta. 
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Alalla voi olla hankala edetä uralla, myös sen koettiin vaikeuttavan rekrytointia. Yksi työnantaja totesi, että 

on ylipäänsä todella vaikeaa saada alan työntekijöitä. 

Muita kommentteja, huomioita, terveisiä 
Haastateltu yritys kuvaa työurien alalla olevat nykyään lyhyitä. Moni tekee töitä esimerkiksi opiskelujen 

ohella ja ala toimii vain läpikulkupaikkana. Iso osa työpaikoista on osa-aikaisia, joten sinänsä tämä on 

yritykselle ok. 

Yksi työnantaja ennakoi, että jatkossa alan palveluntaso tulee koronan vuoksi laskemaan, sillä iso osa 

toiminnoista toteutetaan asiakkaiden itsepalveluperiaatteella. 

Muutamassa yrityksessä on satsattu johtamiseen ja esimiestyöhön sekä työhyvinvointiin ja työssä 

jaksamiseen. Asia koetaan tärkeäksi. 

Yksi työnantaja toivoisi mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen, se parantaisi tilannetta. Työelämäyhteistyö 

oppilaitosten kanssa sekä yhteistyö ELYn ja TE-palveluiden kanssa koetaan monessa yrityksessä tärkeiksi. 

TE-toimiston asiakkaat, jotka joutuvat hakemaan osoitettuja työpaikkoja, koetaan harmiksi ja haitaksi. 

Työttömiä pitäisi saada motivoitua ja asenteita muutettua niin, että tarjottu työ otettaisiin vastaan. 

Työkokeilijoista on kuitenkin positiivisia kokemuksia. 

Useampi työnantaja nosti esiin alueen markkinoinnin, jonka kuvataan olevan vielä rakennusvaiheessa. 

Kymenlaaksoa alueena tulisi markkinoida laajasti ulospäin. Yritysten verkostoitumista ja isoa, organisoitua 

markkinointia tarvitaan. Lähimatkailijat eivät tuo alueelle euroja, vaan matkailijoita tarvitaan myös 

kauempaa. Tästä hyötyisivät myös muut alueen yritykset. 

Monen yrityksen esiin nostamaan kausityöntekijöiden saamisen ongelmaan yksi työnantaja heittää 

pohdittavaksi kysymyksen, miten saisimme alueelta kotoisin olevat, muualla asuvat opiskelijat palaamaan 

kotiseudulle kesätöihin. 

Yritysten terveisiä oppilaitoksiin: 

• Paljon työharjoittelua, opiskelijoiden rohkaisemista olemaan rohkeita ja opiskelijoiden opettamista 

laittamaan ruokaa alusta asti. 

• Oppisopimusopiskelijan kanssa menee muuten hyvin (suoriutuminen yms.), mutta mitään kontaktia 

oppilaitokseen ei ole.  

• Yrittäjä harmittelee, ettei pysty tällä hetkellä tarjoamaan opiskelijoille riittävän monipuolisia 

harjoittelupaikkoja vähentyneen asiakasmäärän vuoksi. 

• Toivomuksena olisi, että perustutkinto-opiskelijoita valmennettaisiin työnhakuun ennen kuin 

mennään kysymään työ- ja harjoittelupaikkoja (miten esittäydyn ja kerron itsestäni). 

• Osaamisessa valmistumisen jälkeen koetaan olevan puutteita, nuorten osaamisvaje huolestuttaa 

työnantajaa. 

• Työnantaja haluaa peräänkuuluttaa koulutuksiin osaamisen painottamista, vastuullisuutta 

työntekoon ja työpaikan sääntöjen noudattamista. 

• Oppilaitosyhteistyön kautta on löytynyt tekijöitä niin TET-jaksoilta kuin työssäoppimisistakin. 

• Eräs yritys ihmettelee, kun työssäoppijoita ei enää hakeudu sinne. Toisesta yrityksestä todetaan, 

että oppilaitosyhteydet voisivat olla paremmin tiedossa, sillä työharjoittelupaikkoja pystyttäisiin 

tarjoamaan jatkuvasti. 

• Koulutusvalintoja tehdessä pitäisi huomioida alalle sopivuus nykyistä paremmin. Erityisesti 

kunnollisia ammattikokkeja tarvitaan lisää. 
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• Työelämä tuntuu kaksijakoiselta. Tarjolla on hyviä ja heitä, joita on vaikea saada oppimaan ja 

liikkeelle. Jälkimmäisiä pitäisi kannustaa ja ammatillista koulutusta parantaa. Nykykoulutuksessa ei 

opeteta eikä tavoitella tarpeeksi. Perustehtävät ammateissa on osattava, kun valmistuu. 

• Kielitaitoon tulee panostaa, palvelualalla suomen kielen taidon on oltava hallinnassa. 

• Parasta olisi saada tulevia tekijöitä yhteen nykyhenkilökunnan kanssa jo riittävän ajoissa 

opiskeluvaiheessa. Alan osaamisen lisäksi nykyisen henkilöstön digiosaaminen voisi parantua tätä 

kautta.  


