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Matkailu-, tapahtuma- ja viihdealan toimialakartoitustulokset (Etelä-

Karjala, syksy 2021) 
 

Matkailu-, tapahtuma- ja viihdealan toimialakartoituksessa haastateltiin eteläkarjalaisia alan yrityksiä. 

Tavoitteena oli kartoittaa yritysten tilannetta, tulevaisuusnäkymiä sekä osaamis- ja rekrytointitarpeita ja -

haasteita. Haastatteluja suoritettiin loka-marraskuun 2021 aikana yhteensä kahdeksassa yrityksessä. 

Haastattelijoina toimi Etelä-Karjalan alueen oppilaitosten, TE-toimiston ja ELY-keskuksen työntekijöitä. 

Yleistä alasta 
Tässä toimialakartoituksessa matkailu-, tapahtuma- ja viihdealaan lasketaan kuuluvaksi Tilastokeskuksen 

toimialaluokituksista seuraavat alat: 55 Majoitus, 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; 

varauspalvelut, 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta ja 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut. Raportissa 

sivutaan jonkin verran muun muassa ravitsemistoimintaa ja logistiikka-alaa, mutta ne eivät varsinaisesti 

kuulu tähän toimialakartoitukseen ja esimerkiksi yritys- ja työpaikkatilastoissa on huomioitu vain edellä 

mainitut numeroidut toimialaluokat. 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 lukujen mukaan matkailu-, tapahtuma- ja viihdealalla (em. toimialat) oli 

Suomessa 50 711 työllistä, joka vastaa reilua kahta prosenttia kaikista työllisistä. Alan työllisten määrä on 

pysynyt viimeiset pari vuotta melko vakiona, mutta kasvanut niitä edeltävistä. Esimerkiksi vuodesta 2010 

kasvua alan työllisten määrässä on 11 %. Etelä-Karjalassa matkailu-, tapahtuma- ja viihdealan työllisiä oli 

vuonna 2019 yhteensä 1 064 ja osuus kaikista työllisistä oli reilut 2 % – siis sama kuin koko maassa. Matkailu-

, tapahtuma- ja viihdealan työllisten määrä oli Etelä-Karjalassa laskenut muutamasta edellisvuodesta, mutta 

noussut 2010-luvun alusta. Vuodesta 2010 toimialojen työllisten määrä on noussut Etelä-Karjalassa 8 %. 

Myös alan työllisten osuus kaikista työllisistä on kasvanut vuosikymmenen aikana sekä koko Suomessa että 

Etelä-Karjalassa.  

Toimialan rakenteessa on hieman eroja, kun vertaillaan valtakunnallista ja maakunnallista tietoa. 

Majoitustoiminnan työlliset korostuvat Etelä-Karjalassa, jossa liki puolet alan työllisistä on majoitusalalla (46 

%). Valtakunnallisesti heidän osuutensa on vain neljännes. Koko Suomessa yleisin alatoimiala on 

urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut. Alan työllisten osuus on tällä toimialatarkastelulla 44 % 

kaikista. Etelä-Karjalassa vastaava osuus on 36 %. Kulttuuri- ja viihdetoiminta-alan työllisten osuus on Etelä-

Karjalassa 12 % ja valtakunnallisesti 22 %. Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta on alatoimialoista 

pienin niin Etelä-Karjalassa (6 %) kuin koko Suomessakin (9 %). Työllisiin ei ole laskettu vuokratyöntekijöitä, 

jotka rekisteröityvät liike-elämän palveluiden lukuihin. Valtakunnallisesti on arvioitu, että hotelli- ja ravintola-

alan työpaikoista noin 8 % on täytetty vuokratyöntekijällä. 

Yritysten toimipaikkojen jakauma alatoimialoittain näyttää suurin piirtein samankaltaiselta kuin työllisilläkin 

(Tilastokeskus, 2020). Etelä-Karjalassa korostuu koko Suomeen verrattuna erityisesti majoitusyritysten määrä 

(E-K osuus 36 %, FIN osuus 19 %). Valtakunnallisesti taas kulttuuri- ja viihdetoimintayrityksiä on suhteessa 

paljon enemmän (E-K osuus 10 %, FIN osuus 31 %). Muilla alatoimialoilla yritysjakauma on maakunta- ja 

valtakuntatasolla melko samanlainen, urheilutoiminnassa sekä huvi- ja viihdepalveluissa yritysten osuus on 

suuri (E-K 41 %, FIN 38 %) ja matkatoimistoilla sekä matkanjärjestäjillä pienehkö (E-K 13 %, FIN 12 %). Yritysten 

määrä on kasvanut sekä Etelä-Karjalassa että koko Suomessa vuosien 2013 ja 2020 välillä. Etelä-Karjalassa 

kasvua on 14 % ja koko Suomessa 22 %. Ainoa alatoimiala, jolla kasvua yritysten määrässä ei ole ollut, on 

matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta.  

Jos matkailualaa tarkastellaan laajemmin ja mukaan otetaan myös ravitsemistoiminta ja henkilöliikenne, 

kasvaa työllisten ja yritysten määrä selvästi – jopa kolminkertaiseksi. Alalle ominaista onkin kytkökset muihin 

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
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toimialoihin. Visit Finlandin graafeissa on laskettu, että yksi matkailueuro tuo muille toimialoille 56 senttiä. 

Matkailun kysyntä on kasvanut viime vuosina paljon ja vuonna 2018 ala muodosti 2,7 % Suomen BKT:sta. 

Laajasti laskettuna matkailun kokonaisvaikutus BKT:hen on MARA ry:n mukaan noin 8 %. Osuuden 

ennakoidaan kasvavan selvästi lähivuosina. Toki korona on rokottanut ulkomaisten matkailijoiden määrää ja 

pelkällä kotimaan matkailun kysynnällä ei ainakaan koko Suomessa kasvuun ole päästy. Matkailuvienti on 

kasvanut koronaa edeltävänä aikana paljon. Vuonna 2018 se muodosti jo noin viidenneksen kaikista 

palveluviennin tuloista ja oli toiseksi suurin palveluviennin ala. Matkailuviennin kasvu on myös ollut selvästi 

muuta palveluvientiä nopeampaa. 

Ominaista matkailu- ja tapahtuma-alalle on se, että työ on monesti kausiluonteista ja sesonkityöt ovat 

yleisiä. Työntekijöiden joukossa onkin monesti paljon nuoria ja opiskelijoita. Osa alan työntekijöistä saattaa 

työskennellä vuoden aikana useammilla työnantajilla, eri alueilla tai jopa täysin eri toimialalla. Osalle 

työntekijöistä ala toimii läpikulkupaikkana. Tehtävissä saatetaan työskennellä nuorena, mutta myöhemmin 

kouluttaudutaan toiselle alalle. Alalla tehdään paljon myös osa-aikatyötä ja vuokratyöntekijöiden 

käyttäminen on yleistä.  

Uusimman Ammattibarometrin (II / 2021) mukaan matkailu-, tapahtuma- ja viihdealan ammattien 

työvoiman kysyntä ja tarjonta on Etelä-Karjalassa enimmäkseen tasapainossa. Ainoa poikkeus tasapainoon 

on, että Imatran seudulla on liikaa hotellin vastaanottotyöntekijöitä sekä muusikoita. Jos alaa tarkastellaan 

laajemmin ja mukaan otetaan myös ravitsemis- ja puhtausalan työntekijät, tulee listalle muitakin 

ammattinimikkeitä. Imatran ja Lappeenrannan seuduilla on pulaa ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, 

pikaruokatyöntekijöistä sekä siivoojista. Lappeenrannan seudulla on pulaa myös leipureista ja 

kondiittoreista ja Imatran seudulla avustavista keittiötyöntekijöistä.  

TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Etelä-Karjalassa matkailu-, tapahtuma- ja 

viihdealan (sis. toimialat 55 Majoitus, 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut, 

90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta ja 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut.) uusia avoimia 

työpaikkoja vuonna 2021 keskimäärin 20 kuukaudessa. Alan paikkojen osuus oli noin 2 % kaikista 

työpaikoista. Edellisen vuoden, 2020, keskiarvon mukaan uusia paikkoja oli ollut auki selvästi vähemmän, 

11 kuukaudessa. Koronapandemiaa edeltävänä aikana, vuonna 2019, uusia avoimia alan työpaikkoja 

ilmoitettiin TE-toimistoon keskimäärin 14 kuukaudessa. Vuonna 2020 ja 2019 alan paikkojen osuus oli noin 

1,5 % kaikista uusista avoimista työpaikoista. Etelä-Karjalassa alan paikkojen osuus on ollut suurempi kuin 

koko Suomessa (matkailu-, tapahtuma- ja viihdealan paikkojen osuus Suomessa 2021: 1,0 %, 2020: 1,1 %, 

2019: 1,4 %).  

Vuoden 2021 keskiarvon mukaan työttömänä tai lomautettuna on Etelä-Karjalassa ollut kuukaudessa 100 

matkailu-, tapahtuma- tai viihdealan työntekijää (Ammattinimikkeet: 4224 Hotellin vastaanottovirkailijat, 2652 

Muusikot, laulajat ja säveltäjät, 4221 Matkatoimistovirkailijat, 3422 Urheiluvalmentajat ja toimitsijat, 2654 Ohjaajat 

ja tuottajat, 3421 Urheilijat, 5113 Matkaoppaat, 2655 Näyttelijät, 5111 Lentoemännät, purserit ym., 3153 

Lentokapteenit ja -perämiehet, 1431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten joht., 2653 Tanssitaiteilijat ja 

koreografit, 2656 Juontajat, kuuluttajat ym., 2659 Muut taiteilijat, 4212 Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat, 

1411 Hotellinjohtajat, 3332 Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät). Se on noin 1,5 prosenttia kaikista alueen 

työttömistä. Vuonna 2020 osuus oli hieman suurempi (1,7 %) ja koronaa edeltävänä aikana vuonna 2019 

pienempi (1,3 %). Koko maassa alan työttömien osuus kaikista työttömistä oli selvästi korkeampi kuin Etelä-

Karjalassa (2021: 2,6 %, 2020: 2,6 %, 2019: 1,6 %).  

Jos tarkastelua laajennetaan ja mukaan otetaan myös ravitsemis- ja siivousalan sekä laajemmin 

henkilöliikenteen ammatit, kasvaa työttömien määrä selvästi. Tällöin Etelä-Karjalassa työttömiä oli vuonna 

2021 keskimäärin 780 kuukaudessa. Pahimpana koronavuonna 2020 työttömien määrä oli 1 006 ja koronaa 

https://www.businessfinland.fi/494339/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/2019-matkailu-vientialana-infograafi.pdf
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edeltävänä vuonna 2019 työttömiä oli 568. Osuudet kaikista Etelä-Karjalan työttömistä olivat vuonna 2021 

11,7 %, vuonna 2020 12,2 % ja vuonna 2019 9,2 %.  

Vuonna 2021 matkailu-, tapahtuma- ja viihdealan työttömillä yleisin koulutustausta oli toisen asteen 

tutkinto (Etelä-Karjala: 51 %, koko Suomi 48 %). Melko suuri osa työttömistä oli myös korkeakoulutettuja 

(E-K: 38 %, FIN: 39 %). Yleisin ammatti työttömien joukossa Etelä-Karjalassa oli hotellin vastaanottovirkailija 

(E-K: 22 työtöntä/kk, FIN: 800 työtöntä/kk), heitä oli Etelä-Karjalassa kaikista alan työttömistä yli viidennes 

(E-K: 22 %, FIN: 10 %). Valtakunnallisesti alan työttömien yleisin ammatti oli muusikko, laulaja tai säveltäjä 

(FIN: 1 287 työtöntä/kk, E-K: 14 työtöntä/kk), heitä oli reilu kuudesosa kaikista alan työttömistä (FIN: 17 %, 

E-K: 14 %). Lentoemäntiä ja pursereita oli työttömänä miltei yhtä paljon (FIN: 1265 työtöntä/kk, EK: alle 5 

työtöntä/kk). 

Kaikkien matkailu-, tapahtuma ja viihdealan työttömien määrä oli laskenut vuodesta 2020 vuoteen 2021 

Etelä-Karjalassa 29 %. Vuodesta 2019 vuoteen 2021 työttömien määrä oli noussut 27 %. Koko Suomessa 

tilanne oli heikompi. Alan työttömien määrä laski vuodesta 2020 13 % ja vuodesta 2019 nousi huimat 95 %. 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut toimialoittaisia koulutustarvearvioita vuoteen 2035 

(OEF:n koulutustarvekortit). Arvioiden mukaan matkailu-, tapahtuma- ja viihdealan työllisten määrä kasvaa 

vuosien 2016 ja 2035 välillä. Kasvua työllisten määrässä ennakoidaan olevan erityisesti kulttuuri- ja 

viihdealalla, mutta myös majoitusalan sekä matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminnan työllisten 

määrä lisääntyy. Työllisten kasvun lisäksi alalla on myös melko suurta poistumaa (n. 40 % työllisistä), joten 

uutta työvoimaa tarvitaan useita tuhansia. Uuden työvoiman tarve alalla vuosina 2017–2035 on 21 800 

henkilöä. Kulttuuri- ja viihdealalle tarvitaan 14 100 työllistä, majoitusalalle 5 000 ja matkatoimistoihin ja 

matkanjärjestäjien toimintaan 2 700. Majoituksessa valtaosa työvoimatarpeesta keskittyy 

ammattitutkinnon suorittaneisiin (52 % ammatillinen, 45 % AMK, 2 % yliopisto, 2 % muu), kun taas 

kulttuuri- ja viihdealalla (47 % yliopisto, 31 % AMK, 22 % ammatillinen) sekä matkatoimistoissa ja 

matkanjärjestäjien toiminnassa (49 % AMK, 32 % ammatillinen, 19 % yliopisto) työvoimatarvetta on 

enemmän korkeakoulutetuista. 

Matkailualaan liittyy läheisesti myös ravitsemisala. OEF:n koulutustarvearvioissa ravitsemistoiminnan 

työllisten määrä tulee kasvamaan ja alalta poistuu useita ammattilaisia. Ennakoitu koulutustarve alalla on 

33 200 henkilöä, joiden tausta on enimmäkseen toisen asteen tutkinto (71 % ammatillinen, 24 % AMK, 3 % 

yliopisto, 3 % muu). 

Useampi haastateltu yritys kertoi alalla kärsittävän vetovoimahaasteista. Ongelmien kanssa painivat sekä 

työntekijöitä etsivät työnantajat että opiskelijoita kaipaavat oppilaitokset. Vuonna 2021 matkailu-, 

ravitsemis- ja talousalan koulutukseen oli ammatillisen koulutuksen yhteishaussa Opetushallinnon 

tilastopalvelu Vipusen mukaan koko Suomessa 1 893 ensisijaista hakijaa, kun aloituspaikkoja oli 4 095. 

Ensisijaisten hakijoiden määrä jäi siis selvästi alle puoleen aloituspaikkoihin verrattuna. Etelä-Karjalassa 

tilanne oli melko samanlainen kuin valtakunnallisesti. Ensisijaisia hakijoita alalle oli 36 ja aloituspaikkoja 77. 

Monenlaiset ilmiöt vaikuttavat matkailu-, tapahtuma- ja viihdealaan ja sen tulevaisuuteen. Murrosta on 

tapahtunut jo ja tulee tapahtumaan myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi koronapandemia on jo pakottanut 

muuttamaan yritysten toimintatapoja ja keksimään uusia liiketoiminnan lähteitä. Haastateltujen yritysten 

ajatuksia työn ja osaamistarpeiden murroksesta sekä tulevaisuudesta avataan tarkemmin raportin 

tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa. 

Haastatelluista yrityksistä 
Tilastokeskuksen mukaan matkailu-, tapahtuma- ja viihdealalla (toimialaluokat 55 Majoitus, 79 

Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut, 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta ja 93 

Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut) oli Etelä-Karjalassa vuonna 2020 yhteensä 238 yritysten 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillisen%20koulutuksen%20ja%20lukiokoulutuksen%20yhteishaku%20-%20koulutusala.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillisen%20koulutuksen%20ja%20lukiokoulutuksen%20yhteishaku%20-%20koulutusala.xlsb


4 
 

 

toimipaikkaa. Kartoituksessa haastatellut yritykset (8 kpl) kattavat siis reilut 3 % koko alueen yrityskannasta. 

Työntekijämäärällä mitattuna haastattelemamme organisaatiot kattavat maakunnan alan työllisistä 

suuremman osan, sillä mukana on muutama iso yritys. Etelä-Karjalassa on matkailu-, tapahtuma- ja 

viihdealan työllisiä alan yritysten toimipaikkoihin suhteutettuna hieman koko maata enemmän (Etelä-

Karjala: 4,6 työllistä per toimipaikka, koko Suomi: 4,2 työllistä). 

Matkailu, tapahtuma- ja viihdealan yritysten toimipaikkojen osuus kaikkien yritysten eteläkarjalaisesta 

toimipaikkakannasta oli vuonna 2020 noin 2,8 %. Koko Suomessa vastaava osuus oli hitusen suurempi, 3,1 

%. Viidessä vuodessa matkailu-, tapahtuma- ja viihdealan yritysten osuus on kasvanut sekä Etelä-Karjalassa 

että koko Suomessa (Suomi: 2,7 % → 3,1 %, Etelä-Karjala: 2,4 % → 2,8 %). Alan yritysten toimipaikkojen 

lukumäärä on noussut sekä valtakunnallisesti että Etelä-Karjalassa. 

Kartoittamistamme yrityksistä suurin osa on pienehköjä. Kolmessa neljästä haastatellusta yrityksistä 

työntekijöitä on enintään viisi ja lopuissa vähintään 80. Työntekijäluvut pitävät sisällään osa-aikatyöntekijät, 

mutteivät esimerkiksi kausityöntekijöitä. Henkilöstö on myös melko nuorta, työntekijöiden arvioitu keski-

ikä on selvästi alle 40 vuotta. 

Käytännössä kaikki haastatellut yritykset toimivat matkailun parissa, muutamilla toimiala oli hieman 

laajempikin. Matkailutoimialan sisällä selvästi yleisintä oli majoitustoiminnan harjoittaminen. Osa tuotti 

lisäksi ravitsemispalveluita tai toimi myös vähittäiskaupan alalla, osa harjoitti juhlatilavarausta ja 

cateringtoimintaa, osalla oli palveluvalikoimassaan myös ajoneuvovuokrausta.  

Maantieteellisyys on huomioitu yrityksiä valitessa, haastateltavia on eri puolilta Etelä-Karjalaa. Yritykset 

ovat myös monen ikäisiä, vanhin on perustettu aivan 1900-luvun alussa ja uusin on vuodelta 2019. 

Haastatelluista organisaatioista suurin osa (63 %) on perustettu 2000-luvulla. 

Haastatelluissa yrityksissä työskenneltiin hyvin monenlaisissa tehtävissä, tärkeimpiä ammattinimikkeitä 

kysyttäessä yritykset listasivat parikymmentä eri työtehtävää. Yleisimpiä työtehtäviä olivat yrittäjä, 

keittiöpäällikkö, kokki, siivooja/kerroshoitaja, tarjoilija ja vastaanottovirkailija, jotka mainittiin vähintään 

kahdesta yrityksestä. 

Mielenkiintoinen ilmiö muihin toimialakartoituksiin verrattuna oli se, miten haastavaa alan yrityksiä oli 

saada suostumaan haastatteluihin. Yrityksiä ei tavoitettu tai ne eivät halunneet osallistua kartoitukseen.  

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 muut paitsi tuotteet ja 

palvelut, tuotteiden ja palveluiden tuotanto, johtaminen ja työhyvinvointi saivat mainintoja. Erityisesti 

myyntiin ja markkinointiin sekä yleisiin työelämävalmiuksiin liittyvät koulutustarpeet nousivat esiin. Niihin 

liittyvät osaamisen kehittämistarpeet mainittiin haastatteluissa vähintään viisi kertaa. Myös muita, 

vaihtoehtoihin kuulumattomia osaamistarpeita nostettiin esiin. 

Kolmesta yrityksestä kerrottiin, ettei heillä ole koulutus- tai osaamistarpeita. Yksi yritys mainitsi heillä 

olevan hyvin toimiva yrityksen sisäinen koulutusjärjestelmä eikä erityisiä tarpeita siksi ollut. 

1. Tuotteet ja palvelut (ei mainintoja) 
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät osaamistarpeet eivät saaneet haastatteluissa mainintoja. 
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2. Myynti ja markkinointi (5 mainintaa) 
Myyntiin ja markkinointiin liittyen lisäosaamista tarvittiin yrittäjille, autonkuljettajalle ja 

majoitustyöntekijälle, toimitusjohtajalle sekä toimistotyöntekijälle. Tarkempina osaamistarpeina mainittiin 

sähköinen markkinointi, valtakunnallisen ja kansainvälisen tunnettavuuden lisääminen sekä yleinen 

markkinointitaito. Kolmesta yrityksestä kerrottiin, että markkinointiosaamisessa tarvitaan jatkuvaa 

kehittymistä ja osaamisen päivittämistä. 

3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (ei mainintoja) 
Tuotteiden ja palveluiden tuotantoon ei ilmennyt haastatelluista yrityksistä osaamistarpeita.  

4. Talousasiat (2 mainintaa) 
Talousasioihin liittyen lisäosaamistarpeita kerrottiin tarvittavan yhdessä yrityksessä yrittäjälle ja toisessa 

motellityöntekijälle. Spesifimpinä koulutustarpeina esiin nousi kirjanpito-osaaminen ja yleisten 

talousasioiden parempi ymmärtäminen. Eräs venäläistaustainen yrittäjä toivoi oppivansa lisää 

suomalaisesta verotusjärjestelmästä. 

5. Johtaminen (ei mainintoja) 
Yritykset eivät kertoneet johtamiseen liittyvistä lisäosaamistarpeista. 

6. Työhyvinvointi (ei mainintoja) 
Työhyvinvointi koettiin tärkeäksi monessa organisaatiossa ja siihen kerrottiin panostettavan. Erityisiä 

koulutus- tai osaamistarpeita ei teemaan liittyen kuitenkaan noussut esiin. 

7. Kv-osaaminen (1 maininta) 
Kansainvälisyyteen liittyviä lisäosaamistarpeita kerrottiin yhdestä yrityksestä. Esimerkkeinä kerrottiin 

yrittäjän kielitaidon parantaminen ja kansainvälisen tunnettuuden lisäämisen tarve. Yhdestä yrityksestä 

sanottiin yleisemmin, että monikulttuurisuusosaaminen on tärkeää ja sitä tulisi myös sisällyttää enemmän 

opintoihin. 

Kv-rekrytointeihin ja kielitaitoon liittyviä asioita käsitellään tarkemmin omassa luvussaan (Kielitaito ja kv-

rekrytoinnit). 

8. Yleiset työelämävalmiudet (5 mainintaa) 
Yleiset työelämävalmiudet mainittiin koulutustarpeena viidessä eri työtehtävässä (yrittäjä, kokki, tarjoilija, 

harrastetyöntekijä ja vastaanottovirkailija). Tarkempana tähän liittyvänä koulutustarpeena mainittiin 

hygienia- ja anniskelupassit, joille oli tarvetta useissa eri työtehtävissä. 

9. Tietotekniset taidot (2 mainintaa) 
Tietoteknisen osaamisen kehittäminen mainittiin koulutustarpeena kahdesta yrityksestä. Molemmissa 

lisäosaamista toivottiin yrittäjälle. Toinen lisäosaamista kaipaavista yrittäjistä kertoi yleisesti digikehityksen 

tuottavan haasteita.  

Digitalisaatiota ja sen mukanaan tuomia muutoksia kuvataan tarkemmin raportin tulevaisuutta 

käsittelevässä luvussa. 

10. Muu (4 mainintaa) 
Edellä mainittujen lisäksi esiin nousi muutamia muita koulutustarpeita. Hygienia- ja 

anniskelupassikoulutuksesta puhuttiin yleisten työelämävalmiuksien lisäksi myös tässä kohtaa. Lisäksi erään 

yrityksen ulkomaalaistaustaisille talouspäällikölle ja yrittäjälle toivottiin parempaa ymmärrystä 

suomalaisesta yritysmaailmasta ja lainsäädännöstä.  
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Kielitaito ja kv-rekrytoinnit 
Osaamistarpeisiin liittyen haastatellut saivat myös kertoa yrityksessä vaadittavasta kielitaidosta ja sen 

merkityksestä. Kaikki haastateltavat mainitsivat suomen kielen osaamisen olevan tärkeää. Useammassa 

yrityksessä kielitaitovaatimus vaihteli työtehtävittäin. Asiakaspalvelutöissä tuli osata erinomaista suomea, 

kun taas esimerkiksi kokin ammatissa tai muissa keittiötöissä pärjäsi heikommallakin kielitaidolla. 

Muutamat yritykset olivat pohtineet keittiöhenkilöstön suomen kielen osaamisvaateen poistamista. 

Kielitaitovaadetta perusteltiin asiakasvaatimusten lisäksi suomenkielisillä järjestelmillä ja sillä, että 

työyhteisöt kommunikoivat suomeksi. Eräs yrittäjä kertoi oman kielitaitonsa olevan sen verran 

puutteellinen, ettei pystyisi itse perehdyttämään työntekijää, joka ei osaa suomea. 

Vieraista kielistä mainintoja saivat englanti ja venäjä. Kerrottiin, että matkailualalla kielitaito on tärkeää ja 

sitä tulee olla. Erään haastatellun mukaan normaaliaikana majoittujista 80 % on ulkomaisia ja esimerkiksi 

kaikki tarjoukset on tehty jo pitkään englannin kielellä. Suurin osa vaati englannin osaamista ja muut kielet, 

erityisesti venäjä, nähtiin etuna. Haastatelluista yrittäjistä kolme neljästä mainitsi englannin kielen 

osaamisen olevan tärkeää ja venäjän kieli mainittiin puolesta yrityksistä. 

Kahdella haastatelluista oli aiempaa kokemusta ulkomailta rekrytoimisesta ja yli kolmannes kertoi olevansa 

kiinnostuneita kv-rekrytoinneista. Erään haastatellun yrityksen strategiaan oli kirjattu työyhteisön 

moninaisuus ja siihen pyrittiin esimerkiksi kv-taustaisia työntekijöitä rekrytoimalla. Suurimpana kv-

rekrytointeihin vaikuttavana tekijänä oli työntekijäpula. Erityisesti keittiöalan osaajien saaminen oli koettu 

haastavaksi.  

Muutamat kokivat ulkomailta rekrytoimisen liian vaikeana tai raskaana prosessina eikä kiinnostusta siihen 

ryhtymiseksi ollut sen takia. Eräs yrityksen edustaja kertoi, että työntekijöiden on tärkeää tuntea 

suomalainen työtapa ja tehdä töitä suomalaisella työmotivaatiolla. Myös tuntemus kulttuurieroista on 

tärkeää - niin suomalais- kuin ulkomaalaistaustaisillekin. Yleisesti koettiin, että työntekijän taustaa tai 

kansalaisuutta tärkeämpää on hänen osaamisensa. Kun työelämävalmiudet, ammattiosaaminen, 

koulutustausta ja työkokemus ovat kunnossa, ei muilla asioilla ole niin väliä. 

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

kysymykseen vastanneet arvioivat tilanteen positiiviseksi. Neljännes kertoi alalla alkavan vuoden päästä 

nousukausi, vajaat 40 % ennakoi nousukautta ja neljännes uumoili nousun jatkuvan. Yksi vastanneista 

kertoi, että vuoden päästä alalla ollaan korkeasuhdanteessa. 

Korona oli vaikuttanut yrityksiin paljon ja sen jatkumisen tai muuntumisen mukanaan tuoman 

epävarmuuden kerrottiin haastavan myös suhdanne-ennakointia. Useampi yritys kertoi erityisesti 

venäläisten matkailijoiden puuttumisen olevan iso haaste ja epävarmuustekijä. Vaikka raja avattaisiin ja 

matkailu olisi mahdollista, koettiin ruplan epävakaan ja heikon kurssin olevan riskitekijä. Muutamat yrittäjät 

olivat kuitenkin toiveikkain mielin ja uskoivat myös kansainvälisen matkailun lisääntyvän lähivuosina. 

Kansainvälisten, ja erityisesti venäläisten, matkustajien puuttumisesta huolimatta yritykset olivat tehneet 

jopa olemassaoloaikansa kovinta tulosta, jota selitti kotimaan matkailun suuri kysyntä. Muutama kertoikin 

jo tällä hetkellä elettävän nousukautta. Kotimaan matkailun kerrottiin painottuvan erityisesti kesään ja 

sesonkien vaihtelevuuden sietäminen tuokin haastetta yritystoiminnalle. 

Muutama yrittäjä kertoi toiminnan olevan koronasta ja muista epävarmuustekijöistä huolimatta melko 

tasaista ja he uskoivat tasaisuuden jatkuvan myös vuonna 2022. Eräs pitkän linjan yrittäjä oli kokenut jo 

monenlaiset suhdanteet ja kertoi, ettei tulevaisuutta voi pelätä liikaa, vaan tulee mennä aina vallitsevan 

tilanteen mukaan. 
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Alaan vaikuttavat trendit, tulevaisuuden osaamistarpeet 
Visit Finland on listannut kansainvälisen matkailun tärkeimpiä trendejä. Heidän mukaansa kolme eniten 

matkailukysyntää Suomeen lisäävää trendiä ovat digitalisaatio ja teknologia, kestävä matkailu sekä luonto- 

ja outdoors-matkailu. Myös haastattelemamme yritykset pääsivät ennakoimaan tulevaa ja kertoa erilaisten 

ilmiöiden ja muutostekijöiden vaikutuksesta toimintaansa. Haastatteluissa kysyttiin tarkempia kysymyksiä 

kestävästä kehityksestä ja digitalisaatiosta - siis pitkälti samoista teemoista, jotka Visit Finland on listannut 

tärkeimmiksi. Niihin pureudutaan syvemmin alla omissa luvuissaan.  

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

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), alusta- ja jakamistalous luovat 

uudenlaisia toimintamalleja, yhteiskuntamme on muuttunut yksilökeskeisemmäksi ja yhä useammin 

kaivataan suoraan itselle tai omalle yhteisölle räätälöityjä tuotteita ja palveluita. Tuotteiden ohessa – tai 

jopa sijaan – myydään ja kehitetään palveluita. Elämyksellisyys ja merkityksellisyyden kokemukset 

arvotetaan tärkeiksi ja hyvinvoinnista, elämänlaadusta ja helppoudesta puhutaan paljon. Moni trendeistä 

on toisiinsa kytkeytyvä ja ne yhdessä muodostavat taas uudenlaisia muutosajureita. Joskus voi olla jopa 

mahdotonta sanoa, mikä on seurausta mistäkin, tai millä kaikin tavoin ilmiöt toisiinsa linkittyvät.  

Väestörakenteen muutokseen liittyy olennaisesti väestön ikääntyminen. Se luonnollisesti vaikuttaa myös 

matkailu-, tapahtuma- ja viihdealaan. Ikääntyvä, eläköitynyt väestö on nykyisin aiempaa varakkaampaa ja 

toimintakykyisempää. Puhutaan kolmannesta iästä ja senioritaloudesta. Moni odottaa eläkepäiviään juuri 

esimerkiksi matkustamisnäkökulmasta; silloin on aikaa matkustella, nähdä, tehdä ja kokea. Väestön 

ikääntyessä esimerkiksi esteettömyyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät tulee huomioida matkailussa 

paremmin. Aktiivisten, hyväkuntoisten ikääntyneiden matkailijoiden lisäksi esimerkiksi liikuntarajoitteisille 

tai muistisairaille vanhuksille voidaan tarjota erilaisia mahdollisuuksia virtuaalimatkailuun. Myös 

omaishoidettaville järjestetään jo nyt erilaisia matkailupaketteja. Hoivan ja matkailun yhdistelmä 

lisääntynee tulevaisuudessa, samoin terveysturismi. 

Myös kaupungistuminen liittyy osaltaan väestörakenteen muuttumiseen. Tiiviisti kaupungeissa asuva 

väestö kaivannee vastapainoksi yhä useammin luontomatkailua ja väljyyttä. Aina ei tarvitse lähteä kauas, 

vaan lähiseutujen luontokohteet ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina paljon. Korona-aikana 

räjähtänyt suosion kasvu jatkunee myös lähitulevaisuudessa. Luontomatkailun rinnalla kaupungeissa on 

lyönyt läpi viime vuosina staycationit eli oman kotikaupungin hotelleissa vietetty aika. Arjen keskelle 

kaivataan helppoa vaihtelua ja pientä luksusta.  

Väestön kansainvälistyminen on kasvava trendi, joka näkyy erityisesti kasvukeskuksissa, mutta jatkuvasti 

enemmän myös muualla. Matkailualalla on valtakunnallisesti käytetty ulkomaalaistaustaista työvoimaa 

melko paljon. Toistaiseksi kuitenkin Etelä-Karjalan alueella esimerkiksi vaade suomen kielen osaamisesta 

tuntuu olevan melko tiukassa. Useampi haastattelemistamme yrityksistä kuitenkin ennakoi, että muutosta 

on tapahtumassa ja yhä useammin työntekijälle riittää englannin kielen taito. Alalla painitaan osaavan 

työvoiman löytämisen haasteiden ja työsuhteiden jatkuvuuden kanssa ja kv-taustaisten työntekijöiden 

rekrytoinnit voisi nähdä yhtenä ratkaisuna osaajapulaan. Erilaisia rekrytointikampanjoita ulkomaalaisen 

työvoiman houkuttelemiseksi onkin alalla käynnissä ympäri Suomen. Myös tässä kartoituksessa 

haastatelluissa yrityksissä oli jonkun verran kokemusta kv-taustaisten henkilöiden rekrytoinneista ja siihen 

myös suhtauduttiin kohtuullisen kiinnostuneesti. Organisaatioiden kokemuksia ja ajatuksia kv-

rekrytointeihin ja kielitaitoon liittyen avattiin tarkemmin edellä Kielitaito ja kv-rekrytoinnit -otsikon alla. 

Alan työntekijäkunnan kansainvälistymisen lisäksi myös koko Suomen väestö kansainvälistyy ja 

moninaistuu. Kansainvälistymiseen ja väestörakenteen murrokseen liittyy myös väestörakenteen murros 

https://www.businessfinland.fi/4b0225/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/kansainvalisen-matkailun-tulevaisuuden-trendit-2022-visit-finland.pdf
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globaalisti. Ihmisten elintaso nousee ympäri maailman ja aikuisiässä olevia potentiaalisia matkailijoita on 

enemmän kuin ikinä ennen. Ihmisten erilaiset taustat ja tarpeet voivat vaikuttaa myös alaan. Erilaiset 

ihmiset kaipaavat matkailulta erilaisia asioita, toivovat erilaisia tapahtumia ja kuluttavat erilaista viihdettä. 

Tämä toki osaltaan liittyy myös väestön ikääntymiseen ja senioritalouteen, joita on kuvattu edellä. 

Kasvavana trendinä pidetään aitouden, (sosiaalisen) kestävyyden ja kokemuksellisuuden nousua. 

Alkuperäisyyttä arvostetaan ja matkailulta sekä tapahtumilta ja viihdealalta toivotaan elämyksellisyyttä. 

Suomi-matkailussa tämä on näkynyt erityisesti Lapissa ja Saamenmaalla. Kulttuurikokemusten ja 

esimerkiksi alkuperäisväestöistä oppimisen ja heidän kunnioittamisensa arvostuksen lisääntyminen voisi 

näkyä myös Etelä-Karjalan alueella kasvavana kiinnostuksena karjalaisuuteen.  

Yksilöllisyys ja jokaiselle räätälöidyt palvelut ja tuotteet kasvattavat merkitystään. Erilaiset yksilöidyt 

palvelupaketit yleistyvät ja tarjottuja kokonaisuuksia mietitään asiakaslähtöisesti. Jotta asiakkaiden 

moninaisiin palvelutarpeisiin ja toiveisiin pystytään vastaamaan, tarvitaan yrittäjiltä verkostomaista 

työskentelyä. Myös asiakasymmärryksen lisääminen on tärkeää ja toimintaa kehitettäessä tulisi hallita 

myös vähintään palvelumuotoilun perusteita. Datan hyödyntäminen ja digitalisaatio muutenkin avaavat 

paljon mahdollisuuksia yksilöllisten, räätälöityjen palveluiden tuottamiseksi. Toisaalta täyden palvelun 

vaatimusten lisäksi on ollut nähtävissä myös vastakkaista kehityskulkua. Asiakaspalvelusta on tingitty ja 

asiakkaiden omatoimisuutta on lisätty esimerkiksi avainten saamisen, automaattien, itsekirjautumisten, 

verkkovarausten yms. kautta. Moni varaakin majoituspaikan itse ja ei edes odota tilan lisäksi muuta 

palvelua. Tämä mahdollistaa pienempienkin yritysten liiketoiminnan ja toisaalta myös esimerkiksi 

yksityishenkilöiden toimimisen majoittajina erilaisten alustojen kautta. 

Yrityksiltä kaivataan myös kykyä nopeaan oman toiminnan muokkaamiseen. Päätöksiä tehdään yhä 

lyhytjänteisemmin ja esimerkiksi majoitusvarauksia tehdään päivänkin varoitusajalla. Nopearytmisyys tuli 

ilmi myös haastattelemistamme yrityksistä ja sen kerrottiin vaikeuttavan yritystoiminnan suunnittelua. 

Kokemus oli, että korona-aikana lyhytjänteisyys oli lisääntynyt, koska matkojen suunnitteleminen ajoissa 

epävarmuuden ja muuttuvien rajoitustoimien keskellä koettiin haastavaksi. 

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

matkailupalveluiden, tapahtumien ja viihteen tuottamiseen. Siihen liittyy osaltaan myös edellä kuvattu 

palvelullistuminen ja yksilöllistyminen. Jonkun verran puhutaan myös "alusta loppuun" -periaatteesta. 

Etenkin pienyrittäjät haluavat taata hyvän asiakaskokemuksen ja hoitaa asiakastarpeet mahdollisimman 

hyvin. Yritykset toimivatkin monesti verkostomaisesti ja tarjoavat palveluita yhdessä. Osalla 

haastattelemistamme yrityksistä oli myös itsellään hyvin moninaista toimintaa. Majoituspalvelun ohessa 

saatettiin harjoittaa tilavuokraa, juhlapalvelutoimintaa tai vaikkapa autovuokrausta. 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut tulevaisuuden osaamistarpeita toimialoittain 

(Osaamiskortit 2035). Matkailu-, tapahtuma- ja viihdealalle (kulttuuri- ja viihdetoiminta, majoitus sekä 

matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta) kasvaviksi osaamistarpeiksi on nostettu erityisesti 

digitaalisuuteen ja teknologiaan liittyviä osaamistarpeita (automaatioiden hallintaosaaminen, digitaalisten 

ratkaisujen hyödyntämisosaaminen, digitaalinen aktiivinen kansalaisuus, digitaalisten alustojen 

hyödyntämisosaaminen, digitaaliset kommunikointitaidot, digitaalisen identiteetin hallintataidot, 

digitaalisten osaamispuutteiden tunnistamiskyky, digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisosaaminen, 

digitaalisen sisällön kehittämiskyky, digitaalisen sisällön ja uudelleenjalostamis- ja integrointitaito, 

digitaalisten teknologioiden ja niiden käytön ympäristövaikutusten tiedostaminen, digitaalisen teknologian 

luova käyttötaito, digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot, digitaalisten työkalujen soveltamiskyky, 

digitaaliset yhteistyötaidot, etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta, henkilökohtaisen tiedon ja -yksityisyyden 

suojeluosaaminen, nettietiketti, robotiikkateknologian käyttötaidot, tiedon digitaaliset jakamistaidot, 

teknologian taloudellinen hyödyntäminen kulttuurituotosten ja tilaisuuksien jakamisessa). 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
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Melko paljon mainintoja OEF on antanut myös ihmistaidoille (vuorovaikutus-, viestintä- ja 

kommunikointitaidot, asiakaspalvelutaidot, innostamis- ja motivointikyky, sosiaaliset taidot, 

yhteistyötaidot, verkosto-, kumppanuus- ja sidosryhmäosaaminen), erilaisiin ilmiöihin ja yleiseen 

osaamiseen liittyville osaamistarpeille (innovaatio-osaaminen, ympäristöosaaminen, kestävän kehityksen 

periaatteiden tuntemus, monikulttuurisuustaidot, eettisyys, moniammatillinen osaaminen, 

myyntiosaaminen), tiedon käsittelytaidoille (tiedon arviointitaidot, tiedon hallintataidot, tekijänoikeuksien 

ja lisenssien tuntemus) sekä oman työn hallintaan ja henkilökohtaisiin taitoihin liittyen (itseohjautuvuus, 

joustavuus, luovuus, monitaitoisuus, ongelmanratkaisutaidot, oppimiskyky, kokonaisuuksien hallinta). 

Jotta yllä kuvattuihin ilmiöihin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin pystyy vastaamaan, tulee ideoida 

uudenlaisia ratkaisuja ja palveluita sekä yhdistellä erilaisia osaamisia ja toimintoja. Jo edelläkin mainitut 

toimialarajat ylittävä yhteistyö ja palvelumuotoilu ovat avainasemassa kehitettäessä yritysten toimintaa. 

Organisaatioille olisi tärkeää olla halukas vastaamaan asiakas- ja sidosryhmärajapinnasta tuleviin haasteisiin 

ja kehittämään ratkaisuja rohkeasti ja eteenpäin suunnaten. 

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

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

pysymiseen. Osaamista hankitaan sekä itsenäisesti että virallisia reittejä (esim. oppilaitokset) pitkin. 

Ilahduttavasti myös useampi haastattelemamme henkilö kertoi omasta ja yrityksensä osaamisen 

kehittämisen halusta. 

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. Yksi yritys mainitsi, ettei ilmiö juuri näy heillä, mutta kaikki muut tunnistivat 

ilmiön ja se oli myös vaikuttanut yritysten toimintatapoihin. Useampi haastatelluista kertoi ilmiön olevan 

ajankohtainen ja siihen oli panostettu. Vastuullisuus ja ympäristövaikutusten seuraaminen koettiin 

tärkeiksi. 

Ruokahävikin huomioimisen ja minimoimisen mainitsi puolet haastatelluista yrityksistä. Siihen oli 

panostettu esimerkiksi tiedustelemalla majoittujien ruokavaliorajoituksia etukäteen ja kannustamalla 

asiakkaita vähentämään ruokahävikkiä. Ruokailuun liittyen myös lähiruokaan oli panostettu useammassa 

yrityksessä. 

Monessa yrityksessä tehtiin ympäristöön liittyviä arkisia tekoja. Valittiin ekologisempia pesuaineita, 

vältettiin muovin käyttämistä, pidettiin sähkön ja veden kulutus mahdollisimman matalana ja kierrätettiin. 

Luontoarvot koettiin yleisesti tärkeiksi ja myös asiakkaiden oli huomattu arvostavan niitä. Lähiluonto 

haluttiin pitää kunnossa, jotta maastossa liikkuminen ja pyöräily- ja patikointireitit pysyvät hyvinä. 

Ympäristön ja alueen luonnon siisteydestä huolehdittiin. Käytössä oli uusiutuvaa energiaa ja maalämpö ja 

jätevesien kierrätystä oli kehitetty. Sisustuksessa ja remonttimateriaaleissa kerrottiin huomioidun 

kierrätysmateriaalit.  

Muutamat yrittäjät kokivat ekologisuuden olevan koko toiminnassa läpileikkaavana asiana ja sen 

huomioimisen olevan jokapäiväinen osa arkea ja toimintaa. Yksi haastelluista oli opiskellut myös 

ympäristökasvattajaksi ja tehnyt kestävän kehityksen kehityssuunnitelman. Hän kertoi myös suosivansa 

paikallisten työllistämistä, jotta työmatkat eivät tuota niin paljon päästöjä. 

Kolmella haastatelluista ei ollut ilmennyt ekologisuuteen liittyviä tarpeita. Yksi heistä tosin kertoi, että 

teemaan koulutetaan ja toimintaa uudistetaan vastuullisuus huomioiden, mutta ohjeistukset tulevat 

ylempää kuin paikallistasolta. Miltei kahdella kolmesta haastatellusta oli ilmennyt ilmiöön liittyviä tarpeita 
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ja kehitysideoita. Yksi yrittäjä ei halunnut avata niitä sen enempää ja totesi vain tarpeiden riippuvan 

ulkopuolisista tekijöistä. 

Yksi yrittäjä kertoi, että hänellä on tavoitteena tuottaa vanhan kartanon lämmitys aurinkoenergialla 

tulevaisuudessa. Sen myötä tulee myös tarve rekrytoida energiamuodon hyödyntämisen osaaja. 

Suunnitelmissa oli myös pystyttää pihaan sähköautoille tarkoitetut latauspistokkeet. Toinen kertoi, että 

investoinneissa on huomioitava kestävyys ja sen myötä osaamista tulisi kehittää. Eräs yrittäjä pohdiskeli 

lähialueelta löytyvän työvoiman saamisen haasteiden kanssa, koska haluaisi työllistää henkilöitä, joilla on 

vain lyhyt työmatka ja ilmastokuormitusta ei siten syntyisi niin paljon. Yhdessä haastatellussa yrityksessä 

painittiin ulkomaalaisten asiakkaiden kierrätysosaamisen kanssa. Toiveissa oli saada ulkomaalaiset 

asiakkaat ymmärtämään suomalainen jätteiden lajittelujärjestelmä, jonka koettiin olevan niin 

ainutlaatuinen verrattuna moneen muuhun maahan 

Alalla on herätty yleisemminkin vihreän siirtymän merkitykseen ja laadittu esimerkiksi tiekartta 

vähähiilisyyteen. Kestävyyden merkitys ja sen huomioimisen tärkeys tullee kasvamaan tulevaisuudessa 

paljon. Visit Finlandin listaamissa matkailun trendeissä ilmiö on tunnistettu toisaalta matkailijoiden itsensä 

vastuullisuuskäyttäytymisen kautta ja toisaalta suomalaisen luonnon vetovoimatekijänä. 

On ennakoitu, että yhä tiedostavammat ja vastuullisemmin toimivat kuluttajat haluavat myös 

matkustaessaan huomioida teeman. Kestävät liikkumisvalinnat, reittien optimoiminen, työ- ja vapaa-ajan 

matkustamisen yhdistäminen ja pidemmät matkakohteessa viipymiset lisääntynevät. Luonto, ulkoilu, 

vuodenajat ja puhtaus ovat monesti Suomeen ja Suomessa matkailemiseen liitettyjä teemoja. Jatkossa 

esimerkiksi lumiset talvet ovat yhä harvinaisempia ja suomalaisen talven arvostus kasvanee. Yksilöllisiä 

kokemuksia ja elämyksiä hakevat ihmiset voivat saada niitä luonnosta. Elintason noustessa ympäri 

maailmaa myös ajatus luksuksesta muuttuu. Yhä useammin kaivataan aineettomia ja aitoja kokemuksia ja 

elämyksiä. Luontoarvojen merkitys ja luonnon puhtaus ovatkin suomalaisen matkailun valttikortteja. 

Digitalisaatio 

Digitalisaation merkitys ja vaikutus tunnistettiin haastatelluissa yrityksissä melko laajasti ja sen vaikutukset 

näkyivät kaikkien haastateltujen yritysten toiminnassa. Yksi yrittäjistä totesi, että hoitaa mielellään 

suurimman osan asioista paperisesti ja kasvotusten ja on diginä mukana vain täysin pakollisissa asioissa 

(puhelin, tietokone, majoitusvaraukset), muut kokivat digitaalisuuden ennemmin työtä helpottavana ja 

lisämahdollisuuksia avaavana tekijänä. 

Haastatelluista moni korosti digitaalisuuden merkitystä asiakashankinnassa, varausten tekemisessä ja 

asiakaspalvelussa. Useammalla oli käytössä oma verkkokauppa ja niitä oli myös uudistettu viime aikoina. 

Verkkosivujen merkitystä korosti liki 90 % kartoitetuista yrityksistä. Sivujen kautta hoidettiin majoitus- ja 

pöytävaraukset. Omien varausjärjestelmien lisäksi käytettiin myös valmiita verkkosivuja, hakukoneita ja 

alustoja. Myös sosiaalisen median merkitystä korosti moni. Somenäkyvyyttä oli parannettu ja laaja 

näkyvyys eri kanavissa oli myös lisännyt palveluiden kysyntää. Henkilöstön osaamisenkin oli huomattu 

kehittyneen, kun toimintaan oli panostettu. Sosiaalisen median lisäksi markkinointia hoidettiin muutenkin 

pitkälti sähköisesti. 

Muutama yritys kertoi esimerkinomaisesti, miten digitalisaation kautta on pystytty vähentämään omaa 

työtä ja esimerkiksi asiakaspalvelutyöntekijöiden tarvetta. Asiakkaat pystyvät tekemään esimerkiksi 

sisäänkirjautumisen itse, etänä sovelluksen tai verkkosivun kautta tai paikan päällä automaatilla. Myös 

avaintenluovutus ja moni muu aiemmin läsnäoloa vaatinut tehtävä onnistuu nykyisin etänä ilman kontaktia.  

Usealla yrityksellä työn hallinnollinen puoli oli täysin sähköistynyt. Esimerkiksi kirjanpito hoidettiin 

sähköisesti. Laskutus toimi verkossa ja tarjoukset jätettiin sähköisinä. Muutenkin paperityöt olivat 

https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf
https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf
https://www.businessfinland.fi/4b0225/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/kansainvalisen-matkailun-tulevaisuuden-trendit-2022-visit-finland.pdf
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olemattomia. Eräs yrittäjä käytti termiä, että koko toimistotyö on käytännössä digitalisoitu. Myös yrityksen 

sisäistä toimintaa, esimerkiksi viestintää, hoidettiin pitkälti sähköisesti. 

Yleisesti kerrottiin, että ilmiö menee eteenpäin jatkuvasti. Uutta kehitetään ja digitalisaatioon halutaan 

panostaa. 

Puolella haastatelluista ei ollut digitalisaatioon liittyviä erityisiä tarpeita. Yksi yrittäjä kertoi heillä olevan 

"pienet kuviot" ja siksi erityistä motivaatiota esimerkiksi osaamisen kehittämiseen ei ollut. Yksi kertoi 

ekologisuuden tapaan koulutustarpeista yms. linjattavan katto-organisaation tasolla ja siksi erityisiä 

esimerkkejä ei ollut antaa. 

Yleisimpänä tarpeena esiin nousi osaamisen kehittäminen ja kasvattaminen. Yksi yrittäjä kertoi, että heillä 

kaivattaisiin parempaa osaamista sähköisestä markkinoinnista. Osaamista voisi hankkia joko 

lisäkoulutuksella tai rekrytoimalla osaavaa henkilöstöä. Toinen yritys kaipasi osin samaan teemaan liittyen 

oman some-näkyvyytensä parantamista. Yksi yrittäjä kertoi olevan tärkeää, että he saavat perusdigitaidot 

hallitsevaa henkilöstöä, sillä suurin osa yrityksen toiminnasta hoidetaan jo sähköisesti. 

Visit Finlandin listaamissa kansainvälisen matkailun tulevaisuuden trendeissä digitalisaatiosta kerrotaan, 

että lopulta digipalveluiden kehittämisessä on kyse asiakaskeskeisyydestä. Tärkeää olisi kehittää räätälöityjä 

palveluita, joiden kautta matkailijat pystyvät saavuttamaan juuri toivomansa asiat. Asiakkaat odottavat 

räätälöitävyyttä, yksilöllisyyttä, automaatiota ja palveluiden älykkyyttä. Myös elämyksellisyyttä kaivataan 

digipalveluissakin. Alustatalous on jo myllertänyt matkailualaa ja jatkaa sitä myös tulevaisuudessa.  

Data-analytiikan hyödyntämistä tehdään jo, mutta etenkin pk-yrityksissä on vielä paljon hyödyntämättömiä 

mahdollisuuksia. Big datan ja tekoälyn roolin ennakoidaan kasvavan ja niistä saadaan apua esimerkiksi 

yksilöllisten palveluiden tarjoamiseen ja tietoon perustuvaan johtamiseen. Mainontaa ja tarjouksia 

pystytään mukauttamaan jopa reaaliajassa. Mielenkiintoista on myös nähdä, miten esimerkiksi pelaaminen 

tulee vaikuttamaan matkailualaan. Tapahtuma- ja viihdesektorilla ala on jo lyönyt läpi isosti. 

Rekrytointitarpeet  
Tulevaisuuteen peilaten yrityksiltä kysyttiin henkilöstömäärätavoitteista ja mahdollisista kasvuajatuksista. 

Haastatellut yritykset eivät olleet kovin kasvuhakuisia, vain neljännes ennakoi henkilöstömääränsä 

kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana. Kasvun lisäksi rekrytointitarpeita ilmenee toki muistakin syistä. 

Monessa yrityksessä on jo tällä hetkellä työntekijävajetta, osassa tarvitaan eläköityvien tilalle uusia tekijöitä 

ja isommat yritykset kertoivat alan työntekijäkunnassa olevan vaihtuvuutta. Myös keikkatyöntekijöitä 

kaivattiin yritysten listoille ja useammilla oli tulossa tarvetta sesonkityöntekijöille.  

Rekrytointitarpeita kysyttiin yleisempien lukujen lisäksi myös ammattinimikkeittäin. Yritysten tuli arvioida 

rekrytointitarpeet heti sekä vuoden kuluttua. Osalla lisätarve realisoituu vasta myöhemmin ja muutama 

yritys kertoikin rekrytointitarpeista esimerkiksi kolmen vuoden tähtäimellä. Alla olevaan taulukkoon on 

listattu tehtävät, joissa oli yhteenlaskettuna vähintään kolmen työntekijän tarve. Taulukoitujen lisäksi 

yritykset mainitsivat viisi työtehtävää, jossa oli yhden työntekijän rekrytointitarve (hotellityöntekijä, 

keittiöpäällikkö, motellityöntekijä, sähköinen markkinoija, vuoropäällikkö). 

Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 
Tarjoilija 8 11 

Kokki 5 11 

Ravintolatyöntekijä 3 3 

Harrastetyöntekijä 0 5 

Liikennemyymälätyöntekijä 5 0 

Siivooja, kerroshoitaja 1 4 

Vastaanottovirkailija 0 3 

https://www.businessfinland.fi/4b0225/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/kansainvalisen-matkailun-tulevaisuuden-trendit-2022-visit-finland.pdf
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Moneen työtehtävään toivottiin tietynlaista osaamista. Hotellityöntekijän työssä olennaisia taitoja ovat 

kyky asiakaspalveluun ja laaja kielitaito. Motellityöntekijältä toivottiin laajaa osaamispalettia; hallussa olisi 

hyvä olla vastaanottotyö, siivoaminen, asiakaspalvelu ja hygieniapassinkin tulisi olla suoritettuna. 

Vastaanottotyöntekijän työssä korostettiin asiakaspalvelutaitoja ja sähköisen markkinoijan tulisi hallita 

erityisesti somen käyttö. Kerroshoitajalta toivottiin siivousosaamisen lisäksi hygieniapassia ja osaamista 

aamupalan laittoon. Kokin rekrytoinneissa korostettiin ammattitaidon merkitystä. Eräs yrittäjä kertoi, että 

rekrytoitavalla työntekijällä tulee "olla silmää" asioille ja olla ns. yleisjärkevä tekijä.  

Rekrytointiongelmista 
Työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. Kaksi haastatelluista 

kertoi, ettei ongelmia ole ollut. Toinen heistä oli yksinyrittäjä, jolla ei ollut kokemusta rekrytoinneista, ja 

toinen oli löytänyt työntekijän TE-toimiston esittelyistä. Valtaosa (75 %) haastatelluista oli kuitenkin 

rekrytointiongelmiin törmännyt ja ne olivat yleisiä rekrytoidessa työntekijöitä useisiin eri tehtäviin. 

Haastattelussa oli valmiiksi luokiteltuna 13 mahdollista rekrytointiongelmaa, joista muut paitsi 

yhteistyöhön, asiakaspalveluun ja ongelmanratkaisukykyyn liittyvät ongelmat saivat mainintoja. Lisäksi 

muu-kohtaan kirjattiin muutamia lisähaasteita. Alla yritysten rekrytointihaasteita on kuvattu tarkemmin 

niiden yleisyysjärjestyksessä. 

1. Koulutus (6 mainintaa) 
Annetuista vaihtoehdoista yleisimmät kohdatut rekrytointiongelmat olivat koulutuksen riittävyyteen tai 

sopivuuteen liittyvät haasteet. Haasteita oli kohdattu rekrytoitaessa kokkeja, keittiötyöntekijää, tarjoilijaa, 

liikenneasematyöntekijää ja ravintolatyöntekijää. Erityisesti kokkien koulutuksen tasossa oli kohdattu 

haasteita. Eräs haastateltu kertoi, ettei yrityksellä ole resursseja kouluttaa itse kokkia alusta alkaen. 

2. Työkokemus (6 mainintaa) 
Koulutuksen kanssa yhtä paljon mainintoja saivat työkokemuksen laatuun tai riittävyyteen liittyvät asiat. 

Ongelmia oli ollut ravintolatyöntekijän, tarjoilijoiden, kokin, keittiöpäällikön ja liikenneasematyöntekijän 

rekrytoinneissa. 

3. Palkkaus (6 mainintaa) 
Kuusi mainintaa saivat myös palkkaukseen liittyvät haasteet, joihin oli törmätty kokkien, keittiötyöntekijän, 

tarjoilijan, liikenneasematyöntekijän ja ravintolatyöntekijän rekrytointiprosesseissa. Muutama yrittäjä 

kertoi kannustinloukuista, joiden vuoksi töitä ei haluta tehdä tai ottaa vastaan, ja yksi haastateltu mainitsi 

kokeista käytävän niin kovaa kilpailua, ettei kaikissa yrityksissä pystytä palkalla siihen vastaamaan. 

4. Työaika (5 mainintaa) 
Työaikaan liittyvät haasteet olivat neljänneksi yleisin rekrytointihaaste. Ongelmia oli ollut rekrytoitaessa 

kokkia, motellityöntekijää, tarjoilijaa, liikenneasematyöntekijää ja ravintolatyöntekijää. Alan työaikojen 

kerrottiin olevan haastavia esimerkiksi perheellisille. Osa työpaikoista oli auki 24/7 ja muutenkin ilta- ja 

viikonlopputöitä oli paljon. Toisaalta oli törmätty ongelmaan, etteivät työnhakijat halunneet ottaa 

kokopäivätyötä vastaan ja toivoivat vain osa-aikaisia sopimuksia. Muutamat työnantajat kokivat haasteena 

sen, että töitä ei ollut tarjolla ympärivuotisesti. 

5. Kielitaito (4 mainintaa) 
Kielitaitoon liittyviä rekrytointiongelmia oli kohdattu ravintolatyöntekijän, kokin, hotellityöntekijän ja 

tarjoilijan rekrytoinneissa. 
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6. Osaaminen (3 mainintaa) 
Osaamisen kanssa oli ollut haasteita tarjoilijan, keittiötyöntekijän ja keittiöpäällikön rekrytoinneissa. Erään 

yrityksen edustaja kertoi, että heillä on jouduttu laskemaan osaamistasovaatimuksia, sillä osaavaa 

työvoimaa ei vain löydy. 

7. Omatoimisuus (2 mainintaa) 
Kokin ja keittiötyöntekijän rekrytoinneissa oli törmätty omatoimisuushaasteisiin. Yleisesti kerrottiin, että 

työnhakijoiden työmotivaation kanssa oli ollut ajoittain ongelmia. 

8. Tietotekninen osaaminen (1 maininta) 
Tietoteknisen osaamisen taso oli vaikeuttanut hotellityöntekijän rekrytointia. 

9. Sijainti (1 maininta) 
Sijainnin kanssa oli ollut yhdessä yrityksessä haasteita, kun rekrytoitiin keittiötyöntekijää. 

10. Johtaminen (1 maininta) 
Parempaa johtamisosaamista olisi kaivattu yhdessä yrityksessä rekrytoitaessa keittiöpäällikköä. 

11. Muut rekrytointiongelmat (4 mainintaa) 
Muita rekrytointiongelmia kerrottiin neljästä yrityksestä. Yleisin kohdattu muu haaste oli se, ettei 

työnhakijoita yksinkertaisesti ole ja hakemuksia ei tule (kokki, tarjoilija, ravintolatyöntekijä). Myös työn 

raskaus oli aiheuttanut ongelmia. TE-toimiston "pakkohakijoiden" oli koettu vaikeuttavan rekrytointeja 

kahdessa yrityksessä ja yksi yrittäjä kertoi ongelmalliseksi työnhakijoiden työhaluttomuuden. Töitä ei haluta 

tehdä tai haettua paikkaa ei haluta ottaa vastaan. Yleiskommenttina kerrottiin, että kokit ovat 

ammattiryhmistä vaikein rekrytoitava. 

 

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

• Marata-alalla on suuria haasteita alan vetovoiman ja työntekijöiden vaihtuvuuden kanssa. Haaste 

on yhteinen oppilaitoksilla ja alan yrityksillä. Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö koetaan 

tärkeäksi ja monipuoliseksi, mutta ei kovin systemaattiseksi.  

• Kv-opiskelijoiden opetuksessa pitäisi ottaa enemmän huomioon mikä on suomalainen tapa tehdä 

töitä ja mitkä ovat sen laatustandardit. Myös suomalaiset alan osaajat tarvitsevat 

monikulttuurisuusosaamista osana opintojaan, koska työpaikat tulevat monikulttuuristumaan alan 

työvoimapulan ja korkean työvoimaliikkuvuuden takia. 

• Yrityksellä on huoli siitä, että alan osaajia on siirtynyt kaupan puolelle ja toisille toimialoille tai 

opiskelemaan toista alaa. Uusien nuorien houkuttelu alalle on haasteellista. Töitä riittää, sillä alalla 

on vahva usko tulevaisuuteen.  

• Useat toimialat ovat ison toimijan vahvuus. Baarityöntekijä voi olla myös töissä vähittäiskaupan 

alalla. Tätä moniosaamisen kannustamista ja asennemuutosta on tehty paljon.  

• Kannustinloukkuja puretaan ja esim. yrityksen kannustepalkkaus motivoi tekemään enemmän töitä. 

Kokonaisaikaiset työsuhteet ovat yrityksen tavoite ja yrityksen oma henkilöstöpooli on 

kehittämiskohteena. Yritys ei käytä vuokratyövoimaa marata-alalla strategian kannalta, sillä se 

haluaa vakinaistaa työntekijänsä ja siten edesauttaa hyvän yrityshengen syntymistä. 

• TE-toimiston kautta on saatu esittelyistä työntekijä ja ei ole ollut rekrytointiongelmia. Töitä on ollut 

ja olisi hyvä tehdä enemmän vielä markkinointia, mutta nykyisillä on pärjätty. Ei toistaiseksi halua 

kasvattaa toimintaa. 
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• TE-palveluiden kautta yrittänyt tehdä rekrytointia, mutta tämän kautta tavoitellut työttömät 

työnhakijat kieltäytyneet työstä jonkin oman elämäntilanteen takia. 

• Kokee oppilaitosten kanssa tekemän yhteistyön pelastukseksi, kun niistä saanut harjoittelijoita, 

jotka jääneet sitten joksikin aikaa harjoittelun jälkeen töihin. Yleisten markkinoiden kautta tuntuu 

toisinaan mahdottomalta saada osaavaa työvoimaa. 

 

Edla Inkilä 

Ennakointiasiantuntija 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

edla.inkila@ely-keskus.fi  
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