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Elintarviketeollisuuden toimialakartoitustulokset (Kymenlaakso, kevät 

2022) 
 

Elintarviketeollisuuden toimialakartoituksessa haastateltiin kymenlaaksolaisia alan yrityksiä. Tavoitteena oli 

kartoittaa yritysten tilannetta, tulevaisuusnäkymiä sekä osaamis- ja rekrytointitarpeita ja -haasteita. 

Haastatteluja suoritettiin maalis-huhtikuun 2022 aikana yhteensä 23 yrityksessä. Haastattelijoina toimi 

Kymenlaakson alueen oppilaitosten edustajia sekä TE-toimiston ja ELY-keskuksen työntekijöitä. 

Yleistä alasta 
Tässä toimialakartoituksessa elintarviketeollisuuteen lasketaan kuuluvaksi Tilastokeskuksen 

toimialaluokituksista seuraavat alat: C10 Elintarvikkeiden valmistus ja C11 Juomien valmistus. 

Kartoituksessa keskitytään siis nimenomaan teollisuusnäkökulmaan ja esimerkiksi maa- ja kalatalous sekä 

elintarvikkeiden ja juomien vähittäiskauppa on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 

Elintarviketeollisuudessa työskentelee Tilastokeskuksen vuoden 2019 lukujen mukaan 34 132 työllistä. Se 

on noin 1,4 % kaikista työllisistä. Toimialan työllisten määrä on pysynyt viime vuodet melko samana - 

vuodesta 2015 kasvua on prosentin verran. Kymenlaaksossa elintarviketeollisuuden työllisiä on 843 

henkilöä ja osuus kaikista työllisistä on melko sama (1,3 %) kuin valtakunnallisesti. Työllisten määrä 

maakunnassa on kasvanut. Vuodesta 2015 kasvua on 9 %.  

Uusimman Ammattibarometrin (I / 2022) mukaan elintarvikealan ammatit ovat Kymenlaaksossa 

enimmäkseen tasapainossa. Joitain poikkeuksia kuitenkin löytyy. Laboranteista on pulaa Kotka-Haminan 

seudulla. Maatalous- ja teollisuuskoneasentajista ja -korjaajista on puolestaan pulaa Kouvolassa ja 

työnhakijoiden kerrotaan kärsivän osaamisvajeesta. Leipureita ja kondiittoreja on Kotka-Haminan seudulla 

liikaa, mutta samanaikaisesti ammattitaitoisista tekijöistä on pulaa. Kouvolan seudulla 

elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöiden rekrytointitarpeen ennakoidaan kasvavan ja työntekijöistä 

on pulaa. Vastaava tilanne on käsinpakkaajilla. Huomioitavaa on, että osaa ammattinimikkeistä käytetään 

useilla eri toimialoilla eikä tilannetta ole mietitty erityisesti elintarviketeollisuuden näkökulmasta.  

TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Kymenlaaksossa elintarviketeollisuuden (sis. 

toimialat C10 Elintarvikkeiden valmistus ja C11 Juomien valmistus) uusia avoimia työpaikkoja vuonna 2021 

yhteensä 51. Alan paikkojen osuus oli noin 0,3 % kaikista työpaikoista. Edellisvuonna, 2020, paikkoja 

ilmoitettiin avoimeksi enemmän, 76 kappaletta (0,6 % kaikista). Todellisuudessa elintarviketeollisuuden 

avoimia työpaikkoja on ollut useampia, mutta kaikki niistä ei rekisteröidy Kymenlaaksoon ja moni myös 

täytetään muuten kuin TE-toimiston työpaikkailmoittelun kautta. Kymenlaaksossa alan paikkojen osuus on 

ollut pienempi kuin koko Suomessa (elintarviketeollisuuden paikkojen osuus Suomessa 2021: 0,6 %, 2020: 

0,8 %).  

Vuoden 2021 keskiarvon mukaan työttömänä tai lomautettuna on Kymenlaaksossa ollut kuukaudessa 276 

elintarviketeollisuudessa käytettäviä ammattinimikkeitä käyttävää henkilöä (Ammattinimikkeet: 1321 

Teollisuuden tuotantojohtajat, 2141 Teollisen valmistuksen ja tuot.tekn.erityisasiant., 3139 Muut prosessinvalvonnan 

asiantuntijat, 3141 Laborantit ym., 3142 Maa- ja kalatalousteknikot, 4322 Tuotannon valmistelijat, 7233 Maatalous-, 

teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat, 7511 Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym., 7512 Leipurit ja kondiittorit, 7513 

Meijeristit, juustomestarit ym., 7514 Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat, 7515 Ruokien ja juomien 

laaduntarkkailijat, 8160 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät, 8183 Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden 

hoitajat). Se on kolme prosenttia kaikista työttömistä. Vuosina 2019 ja 2020 osuus oli hieman korkeampi 

(2019: 3,3 %, 2020: 3,1 %). Koko maassa em. ammattinimikkeiden työttömien osuus kaikista työttömistä oli 

matalampi kuin Kymenlaaksossa (2021: 2,1 %, 2020: 2,1 %, 2019: 2,2 %). Työttömien määrää pohtiessa 

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
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pitää ottaa huomioon, että osa ammattinimikkeistä on käytössä myös muilla teollisuuden aloilla. Kaikki 

työttömät eivät siis välttämättä ole potentiaalisia elintarvikealalle työllistyjiä. 

Vuonna 2021 elintarviketeollisuuden (edellä listatut ammattinimikkeet) työttömillä yleisin koulutustausta 

oli toisen asteen tutkinto (Kymenlaakso: 67,4 %, koko Suomi 68,3 %). Pelkän peruskoulun varassa olevia oli 

Kymenlaaksossa 18,1 % ja valtakunnallisesti 15,8 %. Korkea-asteen tutkinnon alan työttömistä oli 

suorittanut kymenlaaksolaisista 8,0 % ja koko Suomessa 11,6 %. Lopuilla koulutusaste oli tuntematon. 

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

(Kymenlaakso: 140 työtöntä/kk, koko Suomi: 2 002). Kymenlaaksossa toiseksi yleisin ammattitausta oli 

leipuri ja kondiittori (30) ja koko Suomessa elintarviketeollisuuden prosessityöntekijä (1 147).  

Kaikkien elintarviketeollisuuden työttömien määrä oli Kymenlaaksossa laskenut vuodesta 2020 vuoteen 

2021 noin 18 %. Myös koko Suomessa kehitys oli positiivista, alan työttömien määrä oli laskenut 15 %. 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut toimialoittaisia koulutustarvearvioita vuoteen 2035 

(OEF:n koulutustarvekortit). Arvioiden mukaan työllisten määrä elintarvikkeiden valmistuksessa kasvaa 

hieman vuosien 2016 ja 2035 välillä. Kasvun lisäksi alalla on myös suurta poistumaa (43 % työllisistä), joten 

uusille työllisille on tarvetta. Uuden työvoiman tarve alalla vuosina 2017–2035 on 16 500 henkilöä. 

Suurimman osan työvoimatarpeesta (69 %) täyttävät arvion mukaan ammatillisen koulutuksen 

suorittaneet. Korkeakoulutettujen osuus on selvästi pienempi, ammattikorkeakoulutettujen 18 % ja 

yliopistotutkinnon suorittaneiden 10 %. Muu koulutustarve on 3 %:lla työvoimasta.  

Haastatellut yritykset kertoivat elintarviketeollisuuden kärsivän vetovoimaongelmista. Ongelmana on 

toisaalta motivoituneiden koulutushakijoiden puute ja toisaalta se, etteivät valmistuneet hae töihin. 

Vuonna 2021 elintarvikealan perustutkintoon oli yhteishaussa Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen 

mukaan koko Suomessa yhteensä 681 ensisijaista hakijaa, kun aloituspaikkoja oli 828. Opiskelijoita tuli 

valituksi 753 - siis vähemmän kuin aloituspaikkoja oli tarjolla. Myös prosessiteollisuuden perustutkinnosta 

voidaan valmistua elintarviketeollisuuden työtehtäviin. Koulutukseen oli 325 aloituspaikkaa, 225 ensisijaista 

hakijaa ja koulutukseen valituksi tuli 243 henkilöä. Kymenlaaksossa edellä mainituista vuonna 2021 oli 

yhteishaussa vain elintarvikealan perustutkinto. Siinä aloituspaikkoja oli 18 ja ensisijaisia hakijoita 15. 

Valituksi koulutukseen tuli 15 henkilöä. 

Elintarviketeollisuuden koulutukseen liittyen moni haastateltu yritys kertoi, etteivät nykyiset 

koulutusohjelmat ja tutkintojen sisällöt vastaa tarpeeksi hyvin yritysten tarpeisiin. Esimerkkeinä annettiin 

myllyala sekä juomien valmistus ja panimoala, joille ei haastateltujen yritysten edustajien mukaan ole 

saatavilla suoraa koulutusta. Moni yritys käyttikin oppisopimusta tai koulutti työtekijöitänsä muuten itse. 

Osaamistarpeita ja ajatuksia rekrytointivaatimuksista tai -haasteista on avattu raportissa tarkemmin omissa 

luvuissaan. 

Elintarviketeollisuuteen vaikuttaa moni muutosilmiö. Esimerkiksi digitalisaatio ja teknologian kehitys, vihreä 

siirtymä, yksilöllistyminen, kansainvälistyminen ja palvelullistuminen ovat jo muuttaneet alaa ja tulevat 

vaikuttamaan siihen myös tulevaisuudessa. Haastateltujen yritysten ajatuksia alan murroksesta ja 

tulevaisuudesta avataan tarkemmin raportin tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa. 

Haastatelluista yrityksistä 
Tilastokeskuksen mukaan elintarviketeollisuudessa (toimialaluokat: C10 Elintarvikkeiden valmistus ja C11 

Juomien valmistus) oli Kymenlaaksossa vuonna 2020 yhteensä 78 yritysten toimipaikkaa. Kartoituksessa 

haastatellut yritykset (23 kpl) kattavat siis noin 29 % koko alueen yrityskannasta. Kymenlaakson 

elintarviketeollisuuden yrityksistä suurin osa (91 %) toimi elintarvikkeiden valmistuksessa. Yritysten 

toimipaikkojen määrä on kasvanut viime vuosina, vuodesta 2019 kasvua on 11 % ja vuodesta 2015 

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
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toimipaikkojen määrä on kasvanut 28 %. Koko maassa elintarviketeollisuuden yritysten toimipaikkojen 

määrä on laskenut viiden vuoden takaa hieman (-1 %). 

Alan työllisiä maakunnassa oli vuonna 2019 yhteensä 843 henkilöä (Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto). Osa 

isoista alueella toimivista yrityksistä ei rekisteröidy Kymenlaaksoon, joten haastateltujen yritysten 

henkilöstömäärää (yht. 980 hlöä) ei pysty suoraan vertaamaan Tilastokeskuksen ilmoittamaan maakunnan 

työllisten määrään. Koko maassa oli vuonna 2019 yhteensä 34 132 elintarviketeollisuuden (sis. 

elintarvikkeiden valmistus ja juomien valmistus) työllistä. Haastattelemiemme yritysten henkilöstömäärä 

kattaa tästä noin kolme prosenttia.  

Kymenlaakson elintarviketeollisuuden toimipaikoissa työskenteli vuonna 2019 yhteensä 866 henkilöä (htv). 

Yritysten toimipaikkoihin suhteutettuna Kymenlaaksossa oli vähemmän henkilöstöä kuin koko maassa 

(Kymenlaakso: 11,1 htv per toimipaikka, koko Suomi: 16,0).  

Elintarviketeollisuuden yritysten toimipaikkojen osuus kaikkien yritysten kymenlaaksolaisesta 

toimipaikkakannasta oli vuonna 2020 noin 0,7 %. Koko Suomessa vastaava osuus oli hieman pienempi, 0,5 

%. Viidessä vuodessa Kymenlaakson elintarviketeollisuuden yritysten osuus on kasvanut hieman ja 

valtakunnallisesti osuus on pysynyt samana (Suomi: 0,5 % → 0,5 %, Kymenlaakso: 0,5 % → 0,7 %).  

Kartoittamistamme yrityksistä suurin osa on pieniä. Yli puolessa (13 kpl) työntekijöitä on alle kymmenen. 

Joukossa on myös useita yksinyrittäjiä. Kahdessa yrityksessä työntekijöitä on yli sata. Keskimäärin 

haastattelemissamme yrityksissä työskentelee 43 työntekijää. Luku pitää sisällään osa-aikatyöntekijät, 

muttei esimerkiksi kausityöntekijöitä tai yrityksen listoilla olevia tuuraajia.  

Yritykset työskentelivät monipuolisesti elintarviketeollisuuden sisällä. Leipomoita tai leipomotuotteita 

valmistavia yrityksiä oli haastatelluista kuusi. Elintarvikkeiden valmistuksen parissa työskenteli seitsemän 

yritystä (meijeri/kauratuotteet, kana/kala/liha, einekset). Makeisten valmistusta teki neljä haastateltua ja 

juomien valmistusta harjoitti myös neljä yritystä. Lisäksi haastateltiin myllytoimintaa harjoittava yritys ja 

villiyrttien tuotteistamisen parissa toimiva yritys. 

Maantieteellisyys on huomioitu yrityksiä valitessa, haastateltavia on eri puolilta Kymenlaaksoa. Yritykset 

ovat myös monen ikäisiä, vanhin on perustettu 1800-luvulla ja uusin on vuodelta 2021. Haastatelluista 

organisaatioista on perustettu ennen vuotta 2000 vähän reilu puolet (12 kpl) ja näistä seitsemän on 

perustettu viimeistään 1970-luvulla. 2010- tai 2020-luvulla perustettuja yrityksiä on kuusi.  

Haastatelluissa yrityksissä työskenneltiin monenlaisissa tehtävissä, tärkeimpiä ammattinimikkeitä 

kysyttäessä yritykset listasivat 34 eri työtehtävää. Yleisimpiä työtehtäviä olivat pakkaaja (5 yritystä 

mainitsi), leipomotyöntekijä (4) ja leipurikondiittori (4). Kondiittorin, leipurin ja yrittäjän nimikkeet 

mainittiin kolmesta yrityksestä. Kaksi mainintaa saivat elintarvikevalmistaja, johtaja, moniosaaja, myyjä, 

pakkauskoneenkäyttäjä, toimistotyöntekijä ja tuotantotyöntekijä. Edellä mainittujen lisäksi yrityksissä 

työskenneltiin 21 ammattinimikkeellä, jotka mainittiin yhden kerran.  

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 saivat mainintoja. 

Erityisesti tuotteiden ja palveluiden tuotantoon (10 mainintaa) sekä tietotekniikkaan (7 mainintaa) liittyvät 

taidot nousivat esiin. Myös muita, vaihtoehtoihin kuulumattomia osaamistarpeita oli melko paljon. 

Muutamasta yrityksestä kerrottiin, että osaamistarpeita ei ole, sillä yrityksen omalla, jatkuvasti pyörivällä 
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koulutuksella on jo pystytty niihin vastaamaan. Yksi yrittäjä korosti asenteen merkitystä ja kertoi, että heillä 

koulutetaan melkeinpä mitkä tahansa tarvittavat taidot itse, kunhan työntekijän asenne on kohdallaan. 

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

Lisäkoulutustarvetta oli erityisesti leipomoissa; ammattiryhmistä mainittiin leipurit ja leipomotyöntekijät. 

Jatkuvaa oppimista kaivataan ja useammalla yrityksellä oli aikomuksena laajentaa tuotevalikoimaansa. 

2. Myynti ja markkinointi (4 mainintaa) 
Myyntiin ja markkinointiin liittyen lisäosaamista tarvittiin yrittäjille, hallinnossa työskenteleville sekä 

leipomon työntekijöille. Tarkempina koulutustarpeina kerrottiin sähköisen markkinoinnin taidot, 

verkostojen kasvattaminen, some-markkinointi sekä verkkokauppaosaaminen. Myynnin ja markkinoinnin 

osaaminen meneekin monesti osin päällekkäin tietotekniikan osaamistarpeiden kanssa. 

3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (10 mainintaa) 
Tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyvät osaamistarpeet olivat haastateltujen yritysten yleisin 

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

oppimiseen ja toisaalta alan työtehtäviin liittyvän täsmäosaamisen hankkimiseen tai parantamiseen. 

Koulutustarvetta oli useilla eri ammattiryhmillä. Mainintoja saivat pakkauskoneenkäyttäjä, leipuri, 

leipomotyöntekijä, tuotteenvalmistaja ja tuotantotyöntekijä. 

Tarkempia koulutustarpeita olivat panimopuolen koulutus, suklaan valmistus, sokerityöosaaminen ja 

luonnonkosmetiikka. 

4. Talousasiat (3 mainintaa) 
Talousasioihin liittyen lisäosaamistarpeita oli erityisesti yrittäjillä, mutta myös leipomopuolen työntekijät 

mainittiin. Koulutusta toivottiin erityisesti taloushallinnosta (2 mainintaa) ja kirjanpidosta (2 mainintaa). 

5. Johtaminen (3 maininta) 
Johtamisen lisäosaamista kaivattiin kolmessa yrityksessä. Tarvetta oli yritysjohdolla ja yrittäjillä sekä 

leipomotyöntekijöillä. 

6. Työhyvinvointi (3 mainintaa) 
Työhyvinvointi koettiin tärkeäksi monessa organisaatiossa ja myös siihen liittyviä osaamistarpeita nostettiin 

esiin. Kolme yritystä kertoi kaipaavansa työhyvinvointiin liittyvää lisäosaamista. Osaamistarve oli 

leipomotyöntekijöillä, esihenkilöillä sekä yritysjohdolla. Yleisesti kerrottiin, että työhyvinvointiin halutaan 

panostaa ja lisäosaamiselle olisi siksi tilausta. 

7. Kv-osaaminen (2 mainintaa) 
Kansainvälisyyteen liittyviä koulutustarpeita mainittiin kahdesta yrityksestä. Tarkemmat osaamistarpeet 

liittyivät yleisesti yrityksen kansainvälistymiseen ja Euroopan-viennin aloittamiseen/kasvattamiseen. 

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

luvussaan (Kielitaito ja kv-rekrytoinnit). 

8. Yleiset työelämävalmiudet (3 mainintaa) 
Yleiset työelämävalmiudet mainittiin koulutustarpeena kolme kertaa. Tarvetta oli leipomotyöntekijöillä ja 

liha-alan moniosaajilla. Esimerkkinä yleisistä työelämävalmiuksista, joita voisi vielä kehittää, annettiin 

itsensä johtamisen taidot. 

9. Tietotekniset taidot (7 mainintaa) 
Koulutustarpeista toiseksi eniten mainintoja saivat tietoteknisiin taitoihin liittyvät asiat, jotka mainittiin 7 

kertaa. Tarvetta oli useammissa yrityksissä ja erilaisissa työtehtävissä - kuitenkin erityisesti leipomotyössä ja 
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liha-alan moniosaajilla. Osa osaamistarpeista menee yksiin markkinointi- ja myyntiosaamisen kanssa 

(sosiaalisen median osaaminen, sähköinen markkinointi, verkkokauppa). Niiden lisäksi kaivattiin yleisempää 

taitoa pysyä mukana digitalisaation kehityksessä.  

10. Muu (6 mainintaa) 
Edellä mainittujen lisäksi esiin tuotiin myös useampia muita koulutustarpeita, niistä kertoi kuusi 

haastateltua yritystä. Koulutustarvetta oli esihenkilöillä, leipomotyöntekijöillä, laatupäälliköllä sekä 

yleisemmin koko henkilöstöllä. 

Tarkempina osaamistarpeina mainittiin hygieniaosaaminen ja hygieniapassi, turvallisuus ja työsuojelu sekä 

laatuosaaminen. Kerrottiin, että useammalle alalle (panimot, juomanvalmistus, myllyala) ei kouluteta 

Suomessa suoraan ja yrityksiltä itseltään vaaditaan paljon, jotta henkilöstö on osaavaa.  

Myös erilaiset hallinnolliset asiat ja niiden osaaminen nousivat esiin. Luvat ja ilmoitukset sekä lait ja 

asetukset saivat mainintoja. Eräs yrittäjä kaipasi lisäosaamista osakeyhtiön perustamisesta ja osakeyhtiönä 

toimimisesta. Osa yritysten edustajista koki byrokratian haasteeksi ja "älyttömien määräysten" koettiin 

jopa tuskastuttavan. 

Yksi haastateltu toivoi jatkuvasti muuttuvien, erilaisten toimintaa säätelevien lakien, asetusten ja ohjeiden 

haltuunottoon jonkinlaista perehdytystä tai koulutusta, jottei tarvitsisi kahlata 300-sivuista lakikirjaa ja 

yrittää poimia sieltä asioita. Joku voisi olla pureskellut asiat jo valmiiksi käyttäjäystävälliseen muotoon. 

 

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

merkityksestä. Kaikki haastateltavat mainitsivat suomen kielen osaamisen olevan tärkeää. Osassa yrityksiä 

kielitaitovaatimus vaihteli tehtävittäin. Esimerkkinä eräässä yrityksessä tuotantotyössä riitti auttava 

suomen kielen taito. Yrityksessä haluttiin ajatella, ettei kieli ole pääasia, koska työ on pääasiassa suorittavaa 

työtä. Silti työturvallisuuskoulutus ja työn ohjaus on oltava ymmärrettävää, joten jonkinlainen suomen 

kielen taito on vaatimuksena. Asiakaspalvelutehtävissä, johtotasolla ja myyntitehtävissä edellytettiin 

erinomaista suomen kielen osaamista. 

Muista kielistä mainintoja saivat englanti (7), ruotsi (5), saksa (2) ja venäjä (2). Asiakaspalvelussa, 

vientitehtävissä, johdossa, myynnissä tarvittiin suomen lisäksi etenkin englannin kielen osaamista. Myös 

ruotsin kielen taito nousi melko monesta yrityksestä esiin. Saksa ja venäjä saivat vähemmän mainintoja, 

mutta niistäkin kerrottiin olevan hyötyä. Eräs yritys kertoi, että alan osaamisen kehittämisen kannalta 

saksan ja englannin kielen taidosta on eniten hyötyä, sillä kansainvälisen ja kehittyvän alan tunnetuimmat 

gurut ovat joko saksan- tai englanninkielisiä.  

Haastatelluilla oli melko vähän kokemusta kansainvälisistä rekrytoinneista. Työnantajista kaksi oli tähän 

mennessä rekrytoinut ulkomailta. Kiinnostusta aiheeseen kuitenkin oli, sillä yrityksistä yli neljännes kertoi, 

että kv-rekrytoinnit voisivat kiinnostaa. Tärkeimpänä vaikuttavana tekijänä oli osaavien työntekijöiden 

löytämishaasteet ja siihen reagoiminen.  

Useammassa yrityksessä työskenteli jo Suomessa olevia ulkomaalaistaustaisia. Yhdessä yrityksessä oli 

työllistetty ulkomaalaisia alan opiskelijoita harjoitteluun. He työllistyvät tuotantoon eikä heidän tarvinnut 

osata suomea. Muuten yrityksessä kerrottiin vaadittavan suomen kielen osaamista. Kansainvälisten 

harjoittelijoiden kerrottiin koetun mielekkäiksi, sillä tietotaidon viennin lisäksi he myös tuovat yritykseen 

uutta tietotaitoa. Eräällä yrityksellä oli suunnitelmissa kasvattaa vientiä Eurooppaan ja kv-taustaisten 

työntekijöiden osaamisesta (kielitaito, kotimaa, kulttuurintuntemus) ennakoitiin olevan mahdollisesti 

hyötyä siihen. 
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Suurin syy siihen, että kv-rekrytoinnit eivät kiinnostaneet olikin suomen kielen osaamisen merkitys tai se, 

että rekrytointitarvetta ei ollut. Työkielenä käytettiin suomea ja sitä ei, ainakaan ihan lähitulevaisuudessa, 

oltu vaihtamassa Työntekijöitä oli tarpeeksi, rekrytointeja ei ollut tarvinnut tehdä tai kaikki tarvittavat 

työntekijät oli löydetty Suomesta. Myös maailmantilanteen (korona, Ukrainan sota) kerrottiin 

vaikeuttaneen ulkomailta rekrytoimista.  

 

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

haastateltu ei halunnut vastata kysymykseen. Suurin osa kysymykseen vastanneista arvioi tilanteen 

positiiviseksi (73 %:lla positiivinen suhdannearvio), mutta myös negatiivisempia suhdannearvioita annettiin. 

Yleisin vastaus oli, että vuoden päästä eletään nousukautta (33 % vastanneista). Vajaa neljännes vastaajista 

ennakoi nousun alkavan vuoden päästä ja yhtä moni uskoi toimialan olevan vuoden päästä laman keskellä. 

Kolme vastaajaa ennakoivat nousukauden jatkuvan ja yksittäiset arvioivat korkeasuhdannetta ja 

laskukauden alkua. 

Yleisesti kerrottiin, että nyt on käsillä nousukauden näkymät, mutta pidemmälle katsottuna tilanne on 

epävarma. Hyvää suhdannetta perusteltiin kotimaisen tuotannon arvostuksella ja kotimaan matkailun 

kasvulla (leipomoala). Myös kansainvälistymis- ja vientisuunnitelmia oli tehty useammissa yrityksissä ja 

niiden ennakoitiin tuovan kasvua.  

Haasteitakin oli jo riittänyt ja niitä ennakoitiin myös olevan edessä. Erityisesti yritysten mielen päällä olivat 

koronaan ja Ukrainan sotaan liittyvät asiat sekä niiden seurannaisvaikutukset.  

Muutamat yrittäjät kertoivat, että tällä hetkellä odotetaan lamasta nousua. Korona-ajan aiheuttama, 

erityisesti ravintola-alan, lamakausi on loppumaisillaan ja tulevaisuuden kerrottiin näyttävän valoisahkolta. 

Koronan kerrottiin heikentäneen myyntiä jonkun verran, mutta nousua oli näkyvissä. Myös uusia 

kustannuksia oli koronavaikutusten myötä tullut ja kate oli pienentynyt. Toisaalta makeisten valmistuksesta 

kerrottiin, että korona-aika oli lisännyt makeisten kulutusta ja myynnit olivat kasvaneet. Myös leivän myynti 

oli kasvanut. Yksi yrittäjä kertoi korona-ajan olleen yksinyrittäjälle niin raskasta, että hän oli päättänyt 

lopettaa toimintansa. Erästä haastateltua mietityttivät koronakriisin kerrannaisvaikutukset, jotka 

konkretisoituvat vasta tulevina vuosina. 

Ukrainan sota ja sen vaikutukset mietityttivät monia haastateltuja ja ymmärrettävästi niiden kerrottiin 

luovan epävarmuutta. Heikot sadot ja viljan hintojen nousu huolestutti osaa, raaka-aineiden ja 

pakkaustarvikkeiden saatavuus ja hinnannousu osaa. Tuontituotteista ennakoitiin tulevan pulaa. 

Samanaikaisesti toisaalta valoa toi kotimaisen elintarviketuotannon arvostuksen nousu. Myös maakaasun 

nousseet hinnat vaikuttivat toimintaan. Inflaatio näkyi alalla jo jonkun verran ja markkinoiden nähtiin 

kiristyvän entisestään.  

Muista tekijöistä makeisveron mahdollisen noston kerrottiin voivan vaikuttaa heikentävästi 

suhdannenäkymiin. Myös työvoiman kallistuminen tuotantopanosten hintojen nousun myötä aiheutti 

epävarmuutta. Yksi yrittäjä kertoi, että suunniteltuja rekrytointeja saatetaan joutua siirtämään pidemmälle 

tulevaisuuteen. 

Yksi haastateltu kertoi yksinkertaisesti toivovansa, että maailma tulee rauhallisemmaksi. 
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Alaan vaikuttavat trendit, tulevaisuuden osaamistarpeet 
Haastatellut yritykset ennakoivat tulevaa muutenkin kuin vain suhdanteen osalta. Haastatteluissa kysyttiin 

tarkempia kysymyksiä kahdesta suuresta työhön 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, eläkeläisten parempi 

toimintakyky, toisaalta pidempään elävät ja monisairaammat vanhukset), yhteiskuntamme on muuttunut 

yksilökeskeisemmäksi ja kaivataan suoraan itselle tai omalle yhteisölle räätälöityjä tuotteita ja palveluita. 

Asiakasymmärryksen lisääminen esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin on tärkeä työkaluja miltei yrityksen 

kuin yrityksen menestymiselle. 

Tuotteiden ohessa – tai jopa sijaan – yhä useammin myydään ja kehitetään palveluita. Elämyksellisyys ja 

merkityksellisyyden kokemukset arvotetaan tärkeiksi ja hyvinvoinnista ja elämänlaadusta puhutaan paljon. 

Ravitsemistottumukset ovat muuttuneet, erilaiset ruokavaliot nostaneet suosiotaan ja elämään kaivataan 

erilaisia, omaa arkea helpottavia ratkaisuja. 

Vaikuttavia ilmiöitä on myös vaikka ja mitä muitakin; globalisaatio, kansainvälistyminen, monipaikkaisuus, 

erilaisten verkostojen tärkeys, 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. 

Väestörakenteen muutokseen liittyy olennaisesti väestön ikääntyminen ja keskittyminen kaupunkeihin. 

Eräs leipomoalan yrittäjä kertoi, että toiminta pyöri pitkälti vakiintuneen asiakaskunnan voimin. Häntä 

huolestutti se, että asiakaskunta alkoi olla jo kovin ikääntynyttä. Väestörakenteen murrokseen liittyen myös 

hoivataakan on ennakoitu kasvavan tulevaisuudessa. Lapsia saadaan yhä vanhempana, joten keski-ikäisillä 

on yhä useammin hoidettavinaan sekä omat vielä pienet lapset että ikääntyvät vanhemmat. Arkeen 

kaivataan helpotusta ja esimerkiksi valmisruokien ja puolivalmisteiden suosio tulee kasvamaan. Myös yhä 

kodeissaan asuvat ikääntyneet kuluttavat valmisruokia, jos oma ruuanlaitto ei enää onnistu helposti tai ole 

turvallista. 

Kuluttajat arvostavat paikallisuutta ja lähituotantoa. Kotimaisuus on hyve, mutta saatetaan hakea vielä 

lähempänä tuotettuja elintarvikkeita. Paikallisuuden ja kotimaisuuden ennakoidaan korostuvan 

tulevaisuudessa entisestään maailman myllerrysten keskellä. Toisaalta kaupungistuminen ja etenkin 

nuoremman väestön muuttaminen pois alueelta haastaa mahdollisuuksia paikalliseen tuotantoon. Jo nyt 

tekemissämme haastatteluissa nostettiin esiin maakunnan, etenkin Kouvolan seudun, haaste saada 

houkuteltua osaavaa työvoimaa.  

Myös väestön kansainvälistyminen, etenkin kasvukeskuksissa, liittyy ilmiöön. Erilaisten ruokavalioiden, 

makutottumusten ja kulutustapojen voi ennakoida lisääntyvän väestön moninaistuessa. Toki ruokavaliot ja 

ravitsemustottumusten moninaisuus on yleistynyt väestössämme paljon muutenkin. Erilaiset 

kasvisruokavaliot, terveyteen perustuvat ruokavaliot, katsomukseen perustuvat ruokavaliot tai ihan vaan 

omiin mieltymyksiin, makutottumuksiin ja haluihin perustuvat ruokavaliot ovat lisääntyneet. 

Alkoholittomuus on ollut nousussa jo jonkin aikaa ja sen suosion ennakoidaan kasvavan. Erilaisia 

alkoholittomia juomia valmistetaankin jo paljon. Myös kasvipohjaisten tuotteiden kulutus on kasvanut. 

Joskin yksi haastateltu yrittäjä ennakoi, että "kasvistuotannon villit vuodet" kokevat ehkä laskua ja lihaa 

syödään jatkossakin. Kasvisruokavalintoja perustellaan sekä ympäristö- ja ilmastosyillä että terveydellä ja 

omalla hyvinvoinnilla.  
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Terveys ja hyvinvointi on myös kasvava trendi. Jo nyt elintarvikkeilta kaivataan terveyttä ja hyvinvointia 

edistäviä vaikutuksia. Moniin tuotteisiin lisätäänkin esimerkiksi vitamiineja, proteiinia tai kivennäisaineita, 

joiden avulla elintarvikkeista tehdään houkuttelevampia. Toisaalta jotkut näkevät mahdollisimman vähän 

prosessoidun ruuan olevan terveellisintä ja itselleen sopivinta. Elintarvikkeilta, ja laajemmin ruokavaliolta, 

kaivataankin yksilöllisyyttä. Tulevaisuudessa kulutustottumuksia mietitään yhä enemmän yksilöstä käsin, ei 

niinkään tarjonnan mukaan.  

Yksilöllistymiseen ja tarpeiden moninaisuuteen liittyen eräs haastateltu kertoi, että valikoiman runsaus 

puhututtaa, koska kuluttajien kulutustottumukset muuttuvat kaiken aikaa. Yrittäjän mielestä pitäisi tehdä 

laajempi kuluttajien mielipidetiedustelu siitä, miten kuluttajat eri ikäryhmissä näkevät 

elintarviketeollisuuden vastaavan heidän tarpeisiinsa. 

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

elintarvikkeiden tuotantoon. Jo nyt haastattelemissamme yrityksissä oli nähtävissä moniosaajuuden 

vaadetta ja toivetta kyvystä ottaa haltuun erilaisia työtehtäviä. Isoissa yrityksissä saatettiin valmistaa 

erilaisissa prosesseissa erilaisia tuotteita, joihin vaadittiin erilaista osaamista. Toisaalta taas pienemmissä 

yrityksissä kaivataan täysin eri alojen osaamisia (markkinointi, taloushallinto, leipomotyö - yhdistelmä 

esimerkiksi). Eräs haastattelemamme yrittäjä kertoi, että saisi lisätuloja luontoretkien järjestämisestä - 

tämä on hyvä esimerkki palvelullistumisesta ja elämyksellisyyden kaipuusta.  

Monialaisuuden kanssa samanaikaisesti myös erityisosaamisen merkitys kasvaa. Esimerkiksi 

artesaanituotteiden (makeiset, leivät, olut, viini, alkoholittomat juomat) valmistuksessa asiakas saattaa 

arvostaa hyvinkin pitkälle vietyä valmistustavan tai muun alan taidon osaamista. Tämä toki kytkeytyy 

yksilöllistymisen, palvelullistumisen, elämyksellisyyden ja asiakasymmärryksen merkityksen kasvamisen 

ilmiöihin. Palvelullistumiseen liittyen yksi yrittäjä kertoi, että puhtaasti taloudellisesti ajateltuna fiksuinta 

hänen yritykselleen olisi satsata palveluun. 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut tulevaisuuden osaamistarpeita toimialoittain 

(Osaamiskortit 2035). Elintarviketeollisuuden (elintarvikkeiden valmistus) kasvaviksi osaamistarpeiksi on 

nostettu erityisesti digitaalisuuteen ja teknologiaan (digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot, 

digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisosaaminen, digitaalisten alustojen hyödyntämisosaaminen, 

automaatioiden hallintaosaaminen, tiedon hallinta- ja analysointitaidot, digitaalisen sisällön kehittämiskyky, 

digitaalisten työkalujen soveltamiskyky, digitaalisen teknologian luova käyttötaito, digitaalisten 

teknologioiden ja niiden käytön ympäristövaikutusten tiedostaminen, digitaaliset yhteistyötaidot, 

ohjelmointiosaaminen, digitaaliset kommunikointitaidot, digitaalisen sisällön uudelleenjalostamis- ja 

integrointitaidot, digitaalinen aktiivinen kansalaisuus, fyysisen ja psyykkisen terveyden suojeluosaaminen 

digitaalisten ympäristöjen ja -teknologioiden riskeiltä), oman työn- ja elämänhallintaan (kokonaisuuksien 

hallinta, henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen) sekä yleiseen osaamiseen, 

henkilökohtaisiin taitoihin tai ilmiöihin liittyviä tarpeita (luovuus, kestävä kehitys ja vastuullisuus, 

kustannushallinta, kädentaidot, liiketoimintaosaaminen, logistiikkaosaaminen, henkilökohtaisen tiedon ja -

yksityisyyden suojeluosaaminen, innovaatio-osaaminen). 

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

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

pysymiseen. Haastateltujen yritysten mukaan erityisesti monipuolinen osaaminen sekä kyky ottaa haltuun 

erilaisia kokonaisuuksia ovat jatkossa yhä tärkeämpiä. Jo nyt moneen tehtävään haetaan 

rekrytointivaiheessa moniosaajaa. Jatkuvan oppimisen taitoja, omaa asennetta ja kykyä kehittää omaa 

toimintaa pidettiinkin myös haastatelluissa yrityksissä tärkeinä substanssiosaamisen rinnalla.  

 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
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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. Neljä yritystä (17 % haastatelluista) mainitsi, ettei ilmiö näy heillä, ja yhtä 

moni, että ekologisuus näkyy merkittävänä tekijänä kaikessa toiminnassa. Suurin osa (2/3) haastatelluista 

tunnisti ilmiön ja vastaukset olivat jotakin edellä mainittujen väliltä.  

Yritykset, joilla ekologinen kestävyys oli vahvasti mukana toiminnassa, kertoivat esimerkiksi hiilineutraalista 

tehtaasta ja päästökompensaatioista. Toimipaikkoja oli sertifioitu tai se oli suunnitteilla. Kestävän 

kehityksen kerrottiin olevan osa arkea ja vihreät arvot nousivat jo yrityksen omistuspohjasta. Myös erilaisia 

vaatimuksia oli asetettu sekä asiakkaiden että omistajien toimesta. Useammalla ekologisuus näkyi 

strategiassa ja käytössä oli myös erilaisia laatustandardeja. Yksi yritys kertoi toimintansa tukeutuneen koko 

olemassaoloaikansa ajan vahvasti kestävään kehitykseen ja sen olleen myös imagollisesti positiivinen 

seikka. 

Raaka-ainevalintoihin kiinnitettiin huomioita. Suosittiin paikallista ja kotimaista ja hyödynnettiin 

luonnonantimia. Myös paikallisten työntekijöiden työllistäminen nähtiin ekologisena tekona. 

Asiakkaiden kerrottiin toivovan kotimaisia tuotteita ja myös tuotteiden vegaanisuuden merkitys oli 

kasvanut. Erityisesti vegaanisten tuotteiden suosio näkyi pääkaupunkiseudulle myytäessä. Eräs yritys kertoi, 

että sinne myydessä vegaaniset tuotteet ovat lähes ehdoton vaade. 

Pakkaaminen ja siihen liittyvät seikat olivat yleisin, jossa ekologiset asiat näkyivät. Puolet haastatelluista 

mainitsivat pakkaamisen. Yleisimmin ekologisuus huomioitiin pakkausmateriaaleissa. Muovia vältettiin ja 

kierrätettävyyteen tai uusiokäyttömahdollisuuksiin panostettiin. Pakkausmateriaalien ja niiden uusiokäytön 

suhteen monessa yrityksessä oli myös käynnissä suunnitelmia. Pakkausteknologian kehittyminen tuo uusia 

mahdollisuuksia jätteiden vähentämiseen ja auttaa myös jatkuvasti keskusteluissa olevaan materiaalien 

saatavuusongelmaan. Yritykset kertoivat myös asiakkaiden vaativan pakkauksilta ekologisuutta ja olevan 

hyvin tietoisia aiheesta. Pakkaamiseen liittyen huolehdittiin myös ylipakkaamisen välttämisestä ja 

kerrottiin, että pakkauksissa on huomioitava myyntipäivä, hyllyaika ja toki se, millaisia tuotteita kuluttajat 

ostavat. 

Yksi yrittäjä kertoi, että haluaisi käyttää kotimaisia pakkausmateriaaleja, mutta niiden hinta asettaa 

haasteita. Hän on törmännyt myös siihen, että ulkomaisia pakkauksia myydään kotimaisina. Tähän yrittäjä 

etsiä jatkuvasti uusia ratkaisuja. 

Useampi yritys kertoi panostavansa kiertotalouteen. Jätevirtoja suunnattiin jo jatkokäyttöön ja sivuvirtojen 

käyttömahdollisuuksia tutkittiin jatkuvasti. Sivuvirrat olivat mukana tuotekehityksessä ja niistä oli tarkoitus 

hakea uusia innovaatioita. Kiertotaloutta pienemmässä mittakaavassa kierrätys ja lajittelu oli yrityksissä 

tuttua. Sitä tehtiin miltei kaikissa haastatelluissa yrityksissä. Jätteitä hyödynnettiin esimerkiksi biopoltossa 

ja rehutuotannossa. Yksi yritys kertoi lahjoittavansa ylijäämätuotteet hyväntekeväisyyteen. Muutenkin 

pyrittiin hävikin minimoimiseen. 

Ekologisuutta mietittiin myös energianäkökulmasta. Käytössä oli uusiutuvia energianlähteitä. Muutama 

yritys kertoi esimerkiksi heille asennetuista aurinkopaneeleista. Eräässä yrityksessä oli ollut käynnissä tähän 

liittyvä hanke. Yhdessä firmassa tavoitteena on vaihtaa öljylämmitys ilmalämpöpumppuun. Yrittäjä kaipasi 

siihen liittyen tietoa tukimahdollisuuksista. Myös lämmön talteenottojärjestelmiä oli käytössä ja 

tuotantotilojen lämmityksessä kiinnitettiin huomiota ekologisuuteen. Eräs yritys kertoi, että heillä energian 

käyttö pyritään minimoimaan työtavoissakin. Ei siis esimerkiksi lasketa turhaa vettä tai käytetä turhaan 

sähköä. 
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Eräs yritys mainitsi viestinnän merkityksen. Heillä ekologisuus näkyy ulkoisen viestinnän lisäksi yrityksen 

sisäisessä viestinnässä. Henkilöstölle on koulutuksia teemaan liittyen ja kouluttaminen vastuullisuudesta 

alkaa jo uuden työntekijän perehdytyksessä.  

Osalla haastatelluista yrityksistä oli myös ekologisuuteen liittyviä tarpeita. Eräs yritys kertoi kaipaavansa 

ostopalveluna hankittaviin toimintoihin kestävään kehitykseen keskittyneitä palveluntarjoajia ja 

vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Yhdessä yrityksessä opiskeltiin parhaillaan lämmönsiirtoasioita. 

Muitakin osaamistarpeita oli. Eräästä yrityksestä kerrottiin kaivattavan ekologisuuteenkin liittyen parempaa 

verkko-osaamista, digitaalisen kaupankäynnin osaamista sekä pakkausmarkkinoiden teknologiaosaamista. 

Koko henkilöstölle kaivattiin myös kestävän kehityksen koulutusta. Yksi yritys kertoi, että heillä erityisesti 

viestinnässä työskentelevät kaipaisivat lisäosaamista aiheesta. Yhdessä haastattelussa mainittiin, että 

kaivattaisiin yleistä osaamista hyödyntää näitä vahvuuksia entistä enemmän ja osaamista muuttaa 

vahvuudet euroiksi. 

Muutamat yritykset kertoivat myös rekrytointitarpeista. Yhteen oltiin palkkaamassa laatupäällikköä, jonka 

pöydälle myös kestävyysasiat kuuluisivat. Tavoitteena oli, että hänen työpanoksensa ja osaamisensa kautta 

saataisiin lisättyä myös koko henkilöstön osaamista ja tietämystä. Yksi yrittäjä näki, että tulevaisuudessa 

tarvitaan high tech -osaamista ja sen saaminen voi muodostua jopa kasvun esteeksi. 

 

Digitalisaatio 

Digitalisaation merkitys ja vaikutus tunnistettiin haastatelluissa yrityksissä melko laajasti. Reilut 20 % 

haastatelluista ei kertonut digitalisaation näkyvät yrityksen toiminnassa ja yhtä moni mainitsi sen olevan 

mukana oikeastaan kaikessa yrityksen toiminnassa. Suurin osa yrityksistä mainitsi digin vaikuttaneen, ja 

vaikuttavan, jonkin verran. 

Etenkin elintarvikkeiden valmistuksen puolelta kaikkien toimintojen kerrottiin olevan digitalisoituja ja 

tuotannon automatisoitua ja tietokoneohjattua. Laitteet olivat nykyaikaisia ja toimivat tietokoneohjatusti. 

Myös omavalvonta oli digitalisoitunutta. Yksi leipomoalan yritys kertoi, että digitalisaatio on vaikuttanut 

yrityksen toimintaan suuresti ja oikeastaan muuttanut koko alaa. Automaation lisääntymisen vuoksi 

leivonnan ohelle on tullut erilaisia järjestelmiä ja leipomotyöntekijältä vaaditaankin tietokoneiden hallintaa 

ja ymmärrystä. 

Työn hallinnollinen puoli oli monessa yrityksessä digitalisoitu. Kaiken kerrottiin toimivan tietokoneiden 

kautta, yhteydenpidon olevan sähköistä ja esimerkiksi paperilaskutuksen hävinneen.  Myös rekrytoinnit 

kerrottiin hoidettavan digitaalisin välinein ja keinoin. Raaka-aineiden tilaus hoidettiin usein sähköisesti, 

mutta myös manuaalisia toimintatapoja oli osassa yrityksiä käytössä. Kirjanpito oli sähköistetty monessa 

yrityksessä. Osa haastatelluista hoiti digitaaliset palvelut itse ja osa oli ulkoistanut ne. Etenkin kirjanpito 

hankittiin usein ulkopuoliselta. Osassa yrityksiä oli koronan myötä myös siirrytty toimihenkilöpuolella 

etätöihin ja nyt käytössä oli hybridityö. 

Verkkosivut, verkkokauppa ja sosiaalinen media nousivat esiin useista yrityksistä. Niihin panostettiin ja niitä 

kehitettiin aktiivisesti. Markkinointi hoidettiin pääsääntöisesti diginä. Myös asiakkaiden kerrottiin löytävän 

yritykset sähköisesti ja erityisesti sosiaalisen median kanavien kautta. Somea käytettiin myös tilausten 

tekemiseen. Moni yritys koki verkkokaupan lisänneen myyntiä. Yksi yritys kertoi toisaalta tunnistavansa 

myös digitalisaation vastareaktion; asiakkaat, jotka syystä tai toisesta välttelevät digitalisaatiota. 

Digitalisaation myötä yrityksissä oli ilmennyt myös erilaisia tarpeita ja haasteitakin. Yksi panimo kertoi 

työskennelleensä digitalisaation parissa koko ajan, mutta koki suomalaisen alkoholilainsäädännön 

(esimerkiksi alkoholin verkkokauppamyynti) aiheuttavan haasteita. Yritys kertoi myös yrittävänsä pysyä 
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jatkuvasti digitalisaation tahdissa, mutta jatkuvan ja nopean kehityksen aikana se tuottaa ajoittain 

haasteita.  

Selvästi yleisin digitalisaatioon liittyvä tarve olivat verkkosivuihin ja/tai verkkokauppaan liittyvät 

lisäosaamistarpeet. Apua kerrottiin tarvittavan verkkosivujen, sähköisen tilausjärjestelmän ja verkkokaupan 

tekemiseen, verkkokaupan kehittämiseen ja laajentamiseen. Myös yleinen verkkokauppaosaaminen 

mainittiin. Eräässä yrityksessä oltiin todennäköisesti vaihtamassa verkkomyyntialustaa ja siihen liittyen 

tarvittiin käyttökoulutusta. Myös digi- ja somemarkkinointi sekä verkkokaupan hallintaosaaminen saivat 

mainintoja osaamistarpeina. Yhdellä yrityksellä oli tarvetta digitaitojen ylläpitoon ja osaamisen 

kehittämiseen sekä digilainsäädännön osaamiseen. Lisäksi tarvittaisiin osaamista suodattaa 

informaatiotulvaa ja poimia sieltä itselle tärkeät asiat. 

Yleisesti kerrottiin digiosaamisen tarpeen lisääntyvän ja esimerkiksi leipomotyöntekijöiltä vaaditaan 

jatkossa digiohjattujen järjestelmien osaamista. Myös prosessituotannon puolella kaivattiin rekrytoinneissa 

automaatio-osaamista ja digitaalisten ohjausjärjestelmien käyttökokemusta. Robotiikan ja sen 

käyttöosaamisen ja tuotantohallitsemisen mainittiin olevan perusosaamistarpeita. Yhdessä yrityksessä 

ennakoitiin tulevaisuudessa tarvittavan enemmän käyttökoulutuksia - toistaiseksi ne ovat sujuneet hyvin 

laitevalmistajien kautta.  

Käytännöllisiä tarpeita, joita digitalisaatioon liittyen yrityksissä oli tullut esiin, olivat esimerkiksi 

järjestelmien kehittäminen ja päivittäminen sekä lisäosien ostaminen jo olemassa oleviin järjestelmiin. 

Kokonaan uusille järjestelmille ei nähty välttämättä tarvetta. Toinen yritys kertoi, että jossain kohtaa voisi 

olla ajankohtaista digitalisoida yrityksen varastonhallinta ja kirjanpito. Se nopeuttaisi ja helpottaisi 

työntekoa.  

Yksi yritys kertoi heillä noudatettavan digitaitojenkin suhteen "aina joku osaa" -periaatetta ja se on 

toiminut hyvin. 

Rekrytointitarpeet  
Tulevaisuuteen peilaten yrityksiltä kysyttiin henkilöstömäärätavoitteista ja mahdollisista kasvuajatuksista. 

Vajaa puolet haastatelluista yrityksistä ennakoi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavien kolmen vuoden 

aikana. Kasvutavoitteet olivat yleisiä sekä pienemmissä että suuremmissa yrityksissä, myös muutamat 

yksinyrittäjät suunnittelivat työntekijöiden palkkaamista. Muutamat yritykset aikoivat jopa moninkertaistaa 

kokonsa lähivuosien aikana. Kahdessa yrityksessä henkilöstömäärän ennakointiin pienenevän lähivuosina ja 

eräs yksinyrittäjä aikoi lopettaa koko toimintansa.  

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

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

sesonkityöntekijöitä ja tarvittaessa työhön kutsuttavaa tuuraaja-apua kaivattiin yritysten listoille. 

Eläköityviä työntekijöitä oli haastatelluissa yrityksissä jonkin verran. Tulevien kolmen vuoden aikana 

eläkkeelle ennakoitiin jäävän noin parinkymmenen työntekijän. 

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. Alla olevaan taulukkoon on listattu tehtävät, joissa oli 

vuoden sisällä vähintään kahden työntekijän rekrytointitarve. Lisäksi yksittäisiä tarpeita oli useampia 

(esimies, laatupäällikkö, lakun leikkaaja, lihanjalostaja, pakkauskoneenkäyttäjä, tuotteenvalmistaja, 

varastoesimies, varastotyöntekijä, vinööri). Osaan tehtävistä (esimerkiksi leipomotyöntekijä) kerrottiin 

olevan jatkuva rekrytointitarve 
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Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 

Kesätyöntekijä 30 0 

Leipomotyöntekijä 7 0 

Tuotantotyöntekijä 4 2 

Leipuri 4 0 

Elintarviketyöntekijä 0 3 

Lihamestari (moniosaaja) 0 3 

Meijeristi 0 3 

Pakkaaja 3 0 

Automaatio-osaaja 0 2 

Keittiöammattilainen 0 2 

Leipomoalan moniosaaja 0 2 

Liha-alan moniosaaja 0 2 

Moniosaaja 0 2 

Pakkaamo- ja lähettämötyöntekijä 0 2 

 

Moneen työtehtävään toivottiin tietynlaista osaamista. Pakkauskoneenkäyttäjältä kaivattiin 

prosessiosaamista, liha-alan moniosaajan toivottiin olevan oppimishaluinen. Yhteen yritykseen 

rekrytoitavalta leipurilta edellytettiin vuoden työkokemusta ja alan koulutusta, toisessa yrityksessä 

leipurilta toivottiin mahdollisimman monipuolista osaamista. Automaatio-osaajan kerrottiin työskentelevän 

vastuullisessa tehtävässä linjahoitajana. Pakkaamo- ja lähettämötyöntekijältä toivottiin - edes kevyttä - 

robotiikkaosaamista. 

Moneen tehtävään edellytyksenä oli alan tutkinto - tai vähintään kesken olevat opinnot. Kesä- ja 

kausityöhön palkattiin erityisesti alaa opiskelevia. 

Muutamat yritykset korostivat todellisen moniosaajuuden merkitystä. Osalla jopa tehtävänimikkeeseen oli 

lisätty termi moniosaaja. Yhdestä leipomoalan yrityksestä kerrottiin, että leipomoalan moniosaajan olisi 

hyvä hallita esimerkiksi tuotekehitys, markkinointi, myynti, taloushallinto ja kustannuslaskenta. Toinen, 

elintarvikkeiden valmistuksen parissa toimiva yritys, korosti, että mahdollisimman monipuolinen osaaminen 

ja kehittymishaluinen asenne ovat tärkeitä, sillä heillä tehdään useita eri työtehtäviä riippumatta 

ammattinimikkeestä tai koulutustaustasta.  

Yksi yritys korosti asenteen ja iloisen luonteen merkitystä oikeastaan tehtävässä kuin tehtävässä.  

Rekrytointiongelmista 
Työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. Viisi vastaajaa kertoi, 

ettei ongelmia ole ollut ja heistä suurin osa ei edes ollut rekrytoinut (yksinyrittäjä/toimintaa vain 

perhepiirissä). Ne yritykset, jotka olivat rekrytoineet, mutta ongelmia ei ollut kohdattu, kertoivat 

oppisopimuskoulutusten, kesätyöntekijöiden rekrytoinnin, rekrytointifirmojen käyttämisen sekä oman 

koulutusvalmiuden helpottaneen rekrytointiprosesseja. Yksi yritys kertoi, ettei ole rekrytointiongelmia ole 

ollut ja hakemuksia tulee koko ajan. Kausivaihteluissa heillä käytetään vuokratyöntekijöitä. Rekrytointien 

ongelmattomuuteen vaikuttanee se, että yrityksellä on vahva brändi ja sen työnantajakuva on hyvin 

positiivinen. 

Selvästi suurin osa haastatelluista yrityksistä - ja etenkin ne, jotka olivat rekrytoineet - olivat kuitenkin 

erinäisiin ongelmiin törmänneet. 

Haastattelussa oli valmiiksi luokiteltuna 13 mahdollista rekrytointiongelmaa, joista tietoteknisiin taitoihin, 

asiakaspalvelutaitoihin, johtamiseen, yhteistyötaitoihin, ongelmanratkaisukykyyn ja palkkaukseen liittyvät 
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ongelmat eivät saaneet mainintoja. Alla yritysten kohtaamia rekrytointiongelmia on kuvattu 

yleisyysjärjestyksessä. Lisäksi muu-kohtaan kerrottiin useita lisähaasteita. 

1. Koulutus (13 mainintaa) 
Annetuista vaihtoehdoista yleisimmät kohdatut rekrytointiongelmat olivat koulutukseen, sen riittävyyteen 

ja soveltuvuuteen liittyvät haasteet. Ongelmia oli kohdattu useiden ammattinimikkeiden rekrytoinneissa 

(pakkauskoneenkäyttäjä, moniosaaja, lihanjalostustyöntekijä, leipuri, keittiöammattilainen, 

panimotyöntekijä, tuotteenvalmistaja, leipomotyöntekijä).  

Tarkempina haasteina kerrottiin, ettei tehtäviin oikeastaan kouluteta suoraan (mylly, panimo, 

juomanvalmistus). Tämän haasteen mainitsi kolme yritystä. Toisaalta oppisopimuskoulutukset nähtiin 

hyvänä ratkaisuna ongelmaan. Koulutussisältöihin kaivattiin enemmän kädentaitoja sekä asennekoulutusta 

(yrittäjämäisyys, itseohjautuvuus, oma-aloitteisuus, joustavuus substanssin rinnalla). Eräs yrittäjä kertoi, 

että hänen mielestään alan koulutuksen antamat taidot eivät kohtaa työelämän vaatimuksia.  

2. Työkokemus (8 mainintaa) 
Toiseksi yleisin kohdattu rekrytointihaaste olivat työkokemukseen ja sen sopivuuteen liittyvät seikat. 

Ongelmia oli ollut leipurien, moniosaajan, keittiöammattilaisen, panimotyöntekijän sekä 

leipomotyöntekijän rekrytoinneissa. Työnhakijoissa oli paljon nuoria, joilla ei vielä ollut lainkaan oman alan 

työkokemusta, vaikka joihinkin tehtäviin sitä olisi vaadittu. Myös paremman ammattitaidon ja 

kädentaitojen perään kyseltiin. Yrityksissä oltiin sitä mieltä, että niitä olisi saatu hankittua paremman 

työkokemuksen kautta. 

3. Osaaminen (8 mainintaa) 
Myös riittämätön tai soveltumaton osaaminen mainittiin kahdeksan kertaa. Haasteita oli ollut 

rekrytoitaessa pakkauskoneenkäyttäjää, moniosaajaa, lihanjalostustyöntekijää, liha-alan moniosaajaa, 

panimotyöntekijää sekä tuotteenvalmistajaa. Useat yritykset toivat esiin toiveen moniosaajuudesta ja 

kyvystä ottaa haltuun monenlaisia tehtäviä. Etenkin pienissä yrityksissä leipuri saattaa joutua - tai päästä - 

tekemään vaikkapa somemarkkinointia. Osa toivoi jo valmista osaamista useilta eri tehtäväkentiltä, osa taas 

painotti oppimiskykyä ja -halukkuutta. Osaamiseen liittyen muutamat yritykset kertoivat yleisemmin, että 

alueella ei yksinkertaisesti ole osaavaa työvoimaa. 

4. Työaika (3 mainintaa) 
Työaikaan liittyen alan kerrottiin olevan haastava erityisesti vuorotyön vuoksi. Myös työehtosopimus 

koettiin eräässä yrityksessä haasteeksi. Yksi yrittäjä kertoi, että rekrytointiongelmia kohdattiin erityisesti 

etsittäessä osa-aikaisia työntekijöitä. Heidän löytämisensä oli haastavaa. Työaikaan liittyviä rekryhaasteita 

oli ollut erityisesti leipomopuolella. 

5. Omatoimisuus (1 maininta) 
Yksi haastateltu kertoi haasteista työnhakijoiden ja -tekijöiden omatoimisuuden suhteen. Koettiin, että 

perusasenne saattoi olla työtä kohtaan laiska ja asioihin ei tartuttu oma-aloitteisesti. Erityisesti 

joustavuutta peräänkuulutettiin. Ammattinimikkeenä, jonka rekrytoinneissa haasteita oli kohdattu, 

mainittiin liha-alan moniosaaja. 

6. Sijainti (1 maininta) 
Sijainnin kerrottiin hankaloittavan yhden yrityksen rekrytointeja. Haasteita oli ollut useisiin eri tehtäviin 

rekrytoitaessa. Yrityksen edustaja kertoi, että Kouvolan seutu ei innosta ihmisiä ja etenkin muualta työn 

perässä muuttavia työnhakijoita on vaikea saada. 
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7. Kielitaito (1 maininta) 
Kielitaito ja siihen liittyvät haasteet nostettiin esiin yhdestä yrityksestä. Erityisesti ongelmia oli koettu 

leipomoon rekrytoitaessa. Kielitaidon merkitystä ja kv-asioita laajemminkin on avattu tarkemmin omassa 

Kielitaito ja kv-rekrytoinnit -osiossaan. 

8. Muut rekrytointiongelmat (9 mainintaa) 
Yhteenlaskettuna toiseksi eniten mainintoja saivat muut rekrytointiongelmat, jotka saivat yhdeksän 

mainintaa. Yleisin muu haaste oli työntekijöiden saatavuus, joka mainittiin 3 kertaa. Haastatelluista 

organisaatioista kerrottiin, että työnhakijoita ei vain yksinkertaisesti ole ja hakemuksia ei tule. Tähän 

liittyen mainittiin myös alan vetovoimaongelmat (1 maininta). Eräs leipomoyrittäjä sanoi leipurialan 

tunnetuksi tekemisen olevan tärkeää. Esimerkkinä hän mainitsi kokkikoulutusbuumin, kun kokin ammatti 

näkyi paljon mediassa. 

Yksi yrittäjä kertoi osan alalla tehtävistä töistä olevan melko yksitoikkoisia ja uumoili sen vaikeuttavan 

rekrytointeja. Asenteen ja joustavuuden kanssa oli ollut haasteita muutamassa yrityksessä. Työhön 

sitoutuminen nostettiin esiin yhdestä yrityksestä. Myös puutteelliset työnhakutaidot saivat yhden 

maininnan.  

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

• Kouvolassa aloitettu uusia elintarvikealan koulutuslinjoja sekä ammattikoulussa että 

ammattikorkeakoulussa. Työntekijäpulaan siis reagoidaan. 

• Yrityksessä oli hyvät kokemukset koulutuksesta ja yhteistyöstä Salpauksen ja Ksaon kanssa. Johtaja 

ei kuitenkaan pitänyt juuri koulutusta tärkeimpänä alalle tulijoille ja kertoi suhtautuvansa 

skeptisesti koulutuksiin. Työntekijät ovat yrittäjän mielestä hyvin oivaltaneet ns. moniosaajan työn 

ja vaihto tehtävien välillä käy kivuttomasti. 

• Yksi huono asiakaskontakti syö yhdeksän hyvää. Työntekijöiden asenteen on oltava kohdallaan. 

Koronan vaikutukset ovat tuoneet mukanaan uusia kuluja ja kate on siten pienempi.  

• Osaamisesta on huoli. Alan moniosaajia kaivataan tälläkin alalla. Koulutuksissa olisi hyvä panostaa 

enemmän työnteon asennetta ja sitä, miten asenne sekä yrittäjämäinen ote ratkaisee. Johtajalta 

kaivataan osaamista myös työstä ja työnteosta johtamisen rinnalla. Kaikki eivät voi olla johtajia, 

mutta työntekijä, joka on yrittäjä ja samalla johtaja, osaa sekä työn, johtajuuden että yrittämisen 

salat. 

• Työvoiman saatavuus on haaste. Alan positiivisuuden esiintuomista ja arvostusta kaivataan.  

• Jatkuvasti muuttuvien, erilaisten toimintaa säätelevien lakien, asetusten ja ohjeiden haltuunottoon 

toivottaisiin jonkinlaista perehdytystä/koulutusta, ettei tarvitse kahlata 300-sivuista lakikirjaa ja 

yrittää poimia sieltä asioita. Joku voisi olla pureskellut asiat jo valmiiksi "käyttäjäystävälliseen" 

muotoon. 

• Työvoiman saatavuuden ongelmaa (koulutettuja on, mutta eivät hae) olisi hyvä ymmärtää 

laajemmin. Alan koulutuksessa kuitenkin otettu huomioon teollinen leivonta, mutta jostain syystä 

työntekijöitä ei löydy. 

• Yhteishankintakoulutus ei nyt ole ajankohtainen enkä näe sitä kovin hyvänä vaihtoehtona koska 

silloin esim. yrityssalaisuudet joutuvat osittain vaara-alueelle. Kilpailijat eivät useinkaan järjestä 

yhteiskoulutuksia. Osaaminen tuotekehityksessä ja tuotannossa halutaan ehdottomasti pitää 

omana tietona. Liikesalaisuuksien piiri on aika laaja ja yrityksessä halutaan olla tietyllä imagolla 

toimivia. 

• Suomalainen alkoholilainsäädäntö aiheuttaa haasteita ja sen perässä pitää yrittää pysyä. Yritys 

toivoo, että poikkeuksellisina kriisiaikoina olisi parempia työkaluja tukea myös pienyrityksiä. 
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Esimerkiksi pienille yrityksille voisi antaa tukea henkilökunnan kouluttamiseen kriisin aikana sen 

sijaan, että yritys joutuu lomauttamaan työntekijät ja lomautuksen jatkuessa työntekijät 

irtisanoutuvat. Pienten yritysten resurssit eivät veny tällaisiin useamman vuoden kriiseihin.  

• Yritys tarvitsisi nykyistä suuremmat tuotantotilat. Yrittäjä toivoisi mm. ELY-keskukselta vinkkejä 

mahdollisista vapaista tiloista. Hän pitää tätä tila-asiaa erittäin tärkeänä yrityksen toiminnan 

kannalta. 

• Tarjolla ei ole osaavaa, ammattitaitoista henkilökuntaa ja rekrytointi on todella haasteellista. 

• Työkokeilu on ollut hyvä, riskitön vaihtoehto työllistää uusia työntekijöitä ja yrityksellä on ollut 

työkokeilun kautta pari henkilöä viime syksynä. Yritys kokee, että työkokeilu on hyvä tapa saada 

näkökulmia eri työpaikoista ja samalla pienentää yrityksen riskiä ottaa työntekijä töihin. Yritys on 

kasvanut joka vuosi hurjaa vauhtia ja yrittäjä sanoo, että on melkein vaikeaa pysyä itse kasvun 

perässä. 
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