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T Y Ö N A N T A J A H A A S T A T T E L U T  &  A S I A N T U N T I J A R A A T I



Sesonkityöt

Osa-

aikaisuus
Nuoret 

työntekijät

Koronan vaikutukset

Yleinen tutkintotausta 

työttömillä

TE-toimistossa auki n. 

40 uutta paikkaa kuussa

Linkittyy muihin 

toimialoihin



erilaista yritystä



Osaamis-

tarpeet

Tuotteet ja palvelut Myynti ja markkinointi

Tuotanto Yleiset työelämävalmiudet

• Erikoistuotteet, allergiat, erityisruokavaliot

• Ruoka-aineet, viinit, erikoiskahvit

• Jatkuva alan tuotekehitys, tuotteet, trendit

• Sähköinen markkinointi

• Asiakaspalvelu myyntinäkökulmalla

• Koko alueen yhteinen, laaja markkinointi

• Hävikinhallinta

• Erikoisolut- ja viiniosaaminen

• À la carte  -osaaminen

• Työelämän pelisäännöt

• Oman alan perusvalmiudet

• Tiimityötaidot, asiakaspalvelutaidot

• Yleissivistys

• Johtamistaidot

• Digitaidot

• Projektiluonteisuus

• Työhyvinvointi, työssä jaksaminen

Muuta Muuta
• Kielitaito (suomi sekä vieraat kielet)

• Ensiapukoulutus, 

työpaikkaohjaajakoulutus, 

järjestyksenvalvojakoulutus

• Työssa tarvittavat passit



Tulevaisuus

• Korona aiheuttanut alalla paljon epävarmuutta, 

heijastuu vastauksissa

• Tulevaisuususkoa kuitenkin on, miltei puolet 

ennakoivat vuoden päästä alalla alkavan 

nousukausi

⚬ Vastauksissa paljon hajontaa: kaikkea laman 

ja korkeasuhdanteen välillä

• Kotimaan matkailu vs. ulkomaalaiset matkailijat

• Korona mahdollisuutena kehittää toimintaa

• Kasvuhakuisuutta on, muutama yritys toivoo 

pysyvänsä saman kokoisena, suurin osa 

tavoittelee henkilöstömäärän kasvua



Kasvuhaluisuus, henkilöstömäärä

Max 5 hlöä

40.7%

6-10 henkilöä

33.3%

11-50 henkilöä

18.5%

Yli 50 henkilöä

7.4%

6-10 henkilöä

37%

Max 5 hlöä

25.9%

11-50 henkilöä

25.9%

Yli 50 henkilöä

11.1%

Tilanne tällä hetkellä Tilanne kolmen vuoden kuluttua



Rekrytointitarpeet

Kokki heti: 16, vuoden päästä: 31

Tarjoilija heti: 9, vuoden päästä: 25

Ravintolatyöntekijä heti: 14, vuoden päästä: 15

Kahvilatyöntekijä heti: 9, vuoden päästä: 8

Salityöntekijä heti: 6, vuoden päästä: 8

Leipuri, kondiittori heti: 4, vuoden päästä: 7

Keittiöapulainen heti: 3, vuoden päästä: 3

Museo-opas heti: 0, vuoden päästä: 6

Siistijä, kerroshoitaja heti: 0, vuoden päästä: 5

Toimistotyöntekijä heti: 1, vuoden päästä: 1

Kassatarjoilija heti: 0, vuoden päästä 2

Hotellityöntekijä heti: 0, vuoden päästä: 2

Huoltomies heti: 1, vuoden päästä: 1



Rekrytointiongelmat

• Osaaminen (16x)

• Koulutus & työkokemus (11x)

• Asenne, asiakaspalvelu & kielitaito (7x)

• Sijainti & työaika (6x)

• Yhteistyö & omatoimisuus (2x)



Rekrytointiongelmat, yksittäisiä mainintoja

Palkkaus

Johtaminen

Ongelmanratkaisukyky

Työnhakutaidot

Kyky noudattaa ohjeita

Vaikeudet edetä uralla

Epärealistiset odotukset alasta

Sitkeys hoitaa työt



Asiantuntijaraadin 

ajatukset



Osaamistarpeet

Työelämätaidot ja -valmiudet

Digitaidot, someosaaminen, teknologian kehitys

Puutteet perustaidoissa

Tuote- ja palvelukehittämisen 

osaaminen pienissäkin yrityksissä

Kielitaito

Työnhakutaidot

Elämänkokemuksen puute

Riittämätön alan osaaminen (osaamisen kohtaanto)



Rekrytointiongelmat

Alalle ei hakeuduta tarpeeksi, osaajapula
Huono palkkaus

Rankka, haastava työ

Heikot työhakemukset, 

työnhakutaitojen puutteet

Suppea perehdytys ja ohjaus

työpaikalla

Yrityksillä kovaa kilpailua

Kielitaito-ongelmat

Ei riittävää osaamista

SijaintiOmaan osaamiseen ei uskota, siitä ei osata kertoa

Sesongit ja vaihtelevat

työvoimatarpeet

Vuorotyöt

Vetovoimaongelmat, huono maine, 

ala ei kiinnosta



• Haastava, kuormittava ala, epärealistiset odotukset

• Sesongit, kausiluonteisuus

• Yhteistyön, verkostoitumisen vähyys

⚬ Oppilaitokset & yritykset, yritykset keskenään, 

kokonaisvaltaiset hankkeet

• Kilpailutilanteen aiheuttama huono kannattavuus

• Kymenlaakso pieni alue -> oma kysyntä vähäistä

• Työnantajien sitoutuminen kouluttaa, perehdyttää

• Vähentynyt lähiopetus, heikot työelämävalmiudet

• Korona & muut yllättävät ulkoiset muutokset

• Lainsäädäntö, viranomaistoimet

• Osaajia ei ole tarpeeksi

• Asiakkaiden mieltymysten nopeat vaihtelut

• Opiskelijoita hakeutuu pk-seudulle

• Kansainvälisten asiakkaiden puute

Uhat 
&

heikkoudet



Vahvuudet 
& 

mahdollisuudet

• Koulutusta, oppilaitoksia, TKI-toimintaa -> kattava 

koulutuspolku eri oppilaitosten välille

• Ympäristö, sijainti, alueen monipuolisuus

⚬ Luonto, meri, järvet, joet, saaristo, metsät

⚬ Teollisuushistoria

⚬ Idän, lännen, etelän kohtaamispaikka

⚬ Kulkuyhteydet, etätyön mahdollisuudet

• Lähiruoka, kotimaanmatkailu, alueellisuus

• Työllistävä ala, tarvetta osaajille tulevaisuudessakin

• Vipuvaikutus muille aloille ja koko alueen 

hyvinvoinnille

• Verkostoituminen, yhteistyö, yhteiskehittäminen, 

uudet avaukset (yritykset-hallinto-oppilaitokset)



Alaan vaikuttavat trendit

Vastuullisuus, ympäristö, kestävyys

Kotimaisuus, lähituotanto

Ruokaturvallisuus

Elämäntapa- ja ruokavalioteemat

Digitalisaatio, automaatio, teknologia

Kausitrendit

Kansainvälisyyden murros (covid)

Luontomatkailu, hyvinvointimatkailu

Verkostoituminen, yhteistyö

Isoja investointeja Kymenlaaksoon

Asiakasymmärrys

Vanheneva väestönkehitys

Alan keskittyminen

Työhyvinvointi



Ratkaisuja

Työpaikkaohjaajakoulutusta ja sen mainostamista

Vahvempaa työelämä-oppilaitos-yhteistyötä

Rekrytapahtumia (TET, oppilaitokset, yritykset)

Uratarinoita, esimerkkejä erilaisista poluista

Houkuttelevampia työpaikkailmoituksia

Sesongit ja osa-aikatyö vahvuutena

Mahdollisuus käyttää työaikaa opiskeluun

Opintoihin lisää perustaitojen hiomista

Medianäkyvyyttä, kampanjointia

Alan brändääminen

Työnhakukoulutusta lisää opetukseen

Vuosikello rekrytarpeista

Valintakokeissa parempi alalle 

soveltuvuuden testaaminen

Oppisopimus- ja täsmäkoulutuksia

TET-jaksojen hyödyntäminen alalle poluttamisessa

Rekrykoulutukset

Kouluvierailuja työpaikoille



Ratkaisuja Lisää työssäoppimista

Yhteismarkkinointi, imagon kehittäminen

Koulutuksen laatuun panostaminen: 

"valmiimmat valmistuvat"
Rahalliset panostukset koulutukseen & alaan

Asennekoulutusta

Yleisiä työelämätaitoja lisää opetukseen

Opiskelijoiden osaamisen hyödyntäminen 

(esim. digitaidot)

Alan merkityksen tuominen paremmin esiin

Koulutus: asiakaspalvelu + myynti

Kielitaitokoulutuksia

Liikkeenjohdon koulutusta 

(henkilöstöjohtaminen, liiketoimintaosaaminen)

Yritysten verkostoituminen, 

yhteinen foorumi

Ennen koulutusvalintaa perehdyttävä alaan

Työssäoppijoiden rekrytoiminen

Hankkeet mahdollisuuksina

Maahanmuuttajakoulutukset

Moniosaajakoulutukset

Ennakointi


