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Kaupan alan toimialakartoitustulokset (Etelä-Karjala, kevät 2022) 
 

Kaupan alan toimialakartoituksessa haastateltiin eteläkarjalaisia alan yrityksiä. Tavoitteena oli kartoittaa 

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

suoritettiin huhti-toukokuun 2022 aikana yhteensä 15 yrityksessä. Haastattelijoina toimi Etelä-Karjalan 

alueen oppilaitosten ja TE-toimiston työntekijöitä. 

Yleistä alasta 
Tässä toimialakartoituksessa kaupan alaan lasketaan kuuluvaksi Tilastokeskuksen toimialaluokituksista G47 

Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa). Siis esimerkiksi tukkukauppa ja 

moottoriajoneuvojen kauppa on jätetty kartoituksen ulkopuolelle. 

Tilastokeskuksen vuoden 2020 lukujen mukaan kaupan alalla (em. toimiala) oli Suomessa 135 266 työllistä, 

joka vastaa noin kuutta prosenttia kaikista työllisistä. Koko kaupan alan kerrotaan työllistävän 290 000 

henkilöä (Kaupan liitto) ja välillisesti toimiala työllistää arviolta 450 000 henkilöä (TEM, Kaupan 

tulevaisuusselonteko). Alan työllisten määrä on laskenut viimeiset vuodet. Esimerkiksi vuodesta 2010 laskua 

vähittäiskaupan alan työllisten määrässä on 13 %. Etelä-Karjalassa vähittäiskaupan alan työllisiä oli vuonna 

2020 yhteensä 3 078 ja osuus kaikista työllisistä oli noin 6,5 % – siis hieman korkeampi kuin koko maassa. 

Vähittäiskaupan työllisten määrä on ollut myös Etelä-Karjalassa laskussa. Vuodesta 2010 toimialojen 

työllisten määrä on laskenut 20 % - siis enemmän kuin valtakunnallisesti. Myös alan työllisten osuus kaikista 

työllisistä on laskenut vuosikymmenen aikana sekä koko Suomessa että Etelä-Karjalassa. Kaupan alalla 

käytetään jonkun verran vuokratyövoimaa, joten huomioitava on, että alan työllisiin ei ole Tilastokeskuksen 

luvuissa laskettu vuokratyöntekijöitä, jotka rekisteröityvät liike-elämän palveluiden lukuihin.  

Alan yritysten määrä on laskenut Etelä-Karjalassa ja noussut koko Suomessa vuosien 2013 ja 2020 välillä. 

Etelä-Karjalassa laskua vähittäiskaupan yrityskannassa on 11 % ja koko Suomessa kasvua on prosentin verran. 

Vähittäiskaupan yrityskanta oli vuonna 2021 (Q2) Etelä-Karjalassa 523 ja koko Suomessa 28 287. 

Työllisten määrällä mitattuna vähittäiskauppa on suurin kaupan alatoimiala työllistäen noin puolet 

toimialan työllisistä (tukkukauppa toisena, n. kolmasosa työllisistä). Myynnillisesti mitattuna tukkukauppa ja 

vähittäiskauppa vaihtavat paikka; tukkukaupan myynti kattaa yli puolet kaupan toimialan liikevaihdosta ja 

vähittäiskaupan osuus on noin kolmannes.   

Ominaista kaupan alalle on osa-aikatyön yleisyys, joka korostuu erityisesti vähittäiskaupan puolella. Kaupan 

liiton arvioiden mukaan koko kaupan alan työllisistä osa-aikaisia on noin neljännes ja vähittäiskaupan 

työntekijöistä osa-aikatyötä tekee alan luonteesta johtuen jopa 60 %. Suurimmalla osalla osa-aikaisista 

työntekijöistä viikkotyötuntimäärät ovat kuitenkin melko korkeita. Myös vuokratyö on alalla yleistä. 

Henkilöstöpalveluyritysten liiton HPL:n mukaan kaikista vuokratyöntekijöistä kolmannes työskentelee 

kaupan alalla. Vuositasolla puhutaan siis arviolta liki 60 000 työntekijästä.  

Kaupan ala työllistää paljon nuoria. Ja kauppa onkin toimialoista suurin nuorten työllistäjä. Koko kaupan 

toimiala työllistää 20 % kaikista alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista. Opiskelijoita työllistetään alalle 

paljon ja he ovat monesti opinnoista johtuen tyytyväisiä osa-aikatyöntekijöitä. Nuoren työvoiman lisäksi 

vähittäiskaupan ala on myös hyvin naisvaltainen. Etelä-Karjalan vähittäiskaupan työllisistä yli 72 % on naisia. 

Valtakunnallisesti naisten osuus on hieman matalampi, 69 %. Jos tarkastellaan kaupan alaa laajasti (ml. 

tukkukauppa ja moottoriajoneuvojen kauppa), tasaantuu sukupuolijakauma selvästi.  

Uusimman Ammattibarometrin (II / 2021) mukaan kaupan alan ammattien työvoiman kysyntä ja tarjonta 

on Etelä-Karjalassa enimmäkseen tasapainossa. Ainoat poikkeukset tasapainoon ovat, että Imatran seudulla 

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
https://hpl.fi/perustietoa-vuokratyosta/
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on paljon liikaa myyjiä ja Lappeenrannan seudulla pulaa kauppiaista. Lisätietoina Lappeenrannan seudun 

kauppiaspulasta kerrotaan, että pulaa on erityisesti yrittäjistä. Imatran seudun myyjien heikkoon 

työmarkkinatilanteeseen vaikuttaa puolestaan Venäjän rajan kiinni oleminen.  

TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Etelä-Karjalassa kaupan alan (G47 

Vähittäiskauppa) uusia avoimia työpaikkoja vuonna 2021 keskimäärin 46 kuukaudessa. Alan paikkojen 

osuus oli 4,6 % kaikista työpaikoista. Edellisen vuoden, 2020, keskiarvon mukaan uusia paikkoja oli ollut 

auki selvästi vähemmän, 25 kuukaudessa (3,4 % kaikista). Koronapandemiaa edeltävänä aikana, vuonna 

2019, uusia avoimia alan työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon keskimäärin 34 kuukaudessa (3,8 % 

kaikista). Etelä-Karjalassa alan paikkojen osuus oli viime vuonna suurempi kuin koko Suomessa, muuten 

osuudet ovat olleet samansuuruisia (vähittäiskaupan alan uusien paikkojen osuus kaikista uusista 

työpaikoista Suomessa 2021: 3,5 %, 2020: 3,4 %, 2019: 3,8 %).  

Kaupan alan työttömyys on Suomessa yleistä. Tarkasteltaessa kaikkia työttömiä ammattinimikkeittäin on 

myyjä yleisin ammatti sekä valtakunnallisesti että Etelä-Karjalassa. Vuoden 2021 keskiarvon mukaan 

työttömänä tai lomautettuna on Etelä-Karjalassa ollut kuukaudessa 501 kaupan alan työntekijää 
(Ammattinimikkeet: 1420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat, 3323 Sisäänostajat, 5221 Kauppiaat (pienyrittäjät), 5222 

Myymäläesimiehet, 5223 Myyjät, 5230 Kassanhoitajat ja lipunmyyjät, 9334 Hyllyjen täyttäjät). Se on noin 7,5 

prosenttia kaikista alueen työttömistä. Vuonna 2020 osuus oli sama (7,5 %) ja koronaa edeltävänä aikana 

vuonna 2019 matalampi (6,7 %). Koko maassa alan työttömien osuus kaikista työttömistä oli selvästi 

matalampi kuin Etelä-Karjalassa (2021: 5,1 %, 2020: 5,3 %, 2019: 5,1 %).  

Vuonna 2021 kaupan alan työttömillä yleisin koulutustausta oli toisen asteen tutkinto (Etelä-Karjala: 64 %, 

koko Suomi 59 %). Korkeakoulutettuja (E-K: 16 %, FIN: 17 %) ja pelkän peruskoulun varassa olevia (E-K: 16 

%, FIN: 20 %) oli suurin piirtein saman verran. Lopuilla koulutusaste oli tuntematon. Yleisin ammatti alan 

työttömien joukossa oli luonnollisesti sama kuin kaikilla työttömillä - siis myyjä (E-K 423 työtöntä/kk, FIN: 

12 510 työtöntä/kk). Kaikista kaupan alan työttömistä oli myyjiä Etelä-Karjalassa 84 % ja koko Suomessa 84 

%. Myyjien osuus myös kaikista työttömistä on melko suuri, Etelä-Karjalassa 6 % ja valtakunnallisesti 4 %.  

Kaupan alan työttömien määrä oli laskenut vuodesta 2020 vuoteen 2021 Etelä-Karjalassa 19 %. Vuodesta 

2019 vuoteen 2021 työttömien määrä oli noussut 21 %. Koko Suomessa tilanne oli melko samanlainen. Alan 

työttömien määrä laski vuodesta 2020 18 % ja vuodesta 2019 nousi 22 %. 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut toimialoittaisia koulutustarvearvioita vuoteen 2035 

(OEF:n koulutustarvekortit). Arvioiden mukaan kaupan alan työllisten määrä laskee vuosien 2016 ja 2035 

välillä. Alalla on kuitenkin jonkun verran poistumaa (n. 37 % työllisistä), joten uutta työvoimaa tarvitaan. 

Uuden työvoiman tarve alalla vuosina 2017–2035 on 39 600 henkilöä. Eniten tarvitaan ammattikoulutuksen 

suorittanutta työvoimaa (46 %), ammattikorkeakoulutetun työvoiman tarve on 38 % ja yliopistokoulutetun 

17 %. Kaupan alan tulevaisuusselonteossa ennakoidaan, että vaikka työllisten määrä ja työvoiman tarve 

tulee alalla vähenemään, kasvaa uuden osaamisen tarve samanaikaisesti paljon. Osaamistarpeen kasvun 

ajurina ovat erityisesti digitalisaatio ja kaupan kansainvälistyminen, mutta myös kuluttajakäyttäytymisen 

muutos (jakamistalous, vertaiskauppa yms.) ja kiertotalous vaikuttavat tarpeeseen. 

Monenlaiset ilmiöt vaikuttavat kaupan alaan 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; verkkokauppa on räjähtänyt ja venäläiset 

asiakkaat kadonneet. Haastateltujen yritysten ajatuksia työn ja osaamistarpeiden murroksesta sekä 

tulevaisuudesta avataan tarkemmin raportin tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf
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Haastatelluista yrityksistä 
Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan alalla (toimialaluokka G47 Vähittäiskauppa) oli Etelä-Karjalassa 

vuonna 2020 yhteensä 552 yritysten toimipaikkaa. Kartoituksessa haastatellut yritykset (15 kpl) kattavat siis 

vajaat 5 % koko alueen yrityskannasta. Työntekijämäärällä mitattuna haastattelemamme organisaatiot 

kattavat maakunnan alan työllisistä suuremman osan (9 %), sillä mukana on suhteessa enemmän isompia 

yrityksiä. Etelä-Karjalassa on kaupan alan työllisiä alan yritysten toimipaikkoihin suhteutettuna suurin 

piirtein saman verran kuin koko maassa (Etelä-Karjala: 5,6 työllistä per toimipaikka, koko Suomi: 5,5 

työllistä). 

Kaupan alan yritysten toimipaikkojen osuus kaikkien yritysten eteläkarjalaisesta toimipaikkakannasta oli 

vuonna 2020 noin 6,5 %. Koko Suomessa vastaava osuus oli hitusen pienempi, 6,1 %. Viidessä vuodessa 

kaupan alan yritysten osuus on laskenut sekä Etelä-Karjalassa että koko Suomessa (Suomi: 7,1 % → 6,1 %, 

Etelä-Karjala: 7,3 % → 6,5 %). Myös alan yritysten toimipaikkojen lukumäärä on laskenut sekä 

valtakunnallisesti että Etelä-Karjalassa. 

Kartoittamistamme yrityksistä suurin osa on pienehköjä. Kolmasosassa haastatellusta yrityksistä 

työntekijöitä on enintään viisi, reilussa neljäsosassa 6–11 ja lopuissa (40 %) enintään 50 työntekijää. 

Työntekijäluvut pitävät sisällään osa-aikatyöntekijät, mutteivat esimerkiksi kausityöntekijöitä. Henkilöstö on 

myös melko nuorta, työntekijöiden arvioitu keski-ikä on alle 40 vuotta. 

Kaikki yritykset toimivat kartoituksen rajauksen mukaisesti vähittäiskaupan alalla. Haastateltujen joukossa 

on vaatekauppoja, huonekaluliikkeitä, urheilukauppoja, elintarvikemyymälöitä, tavaratalo, rautakauppoja, 

elektroniikkamyymälä ja lastentarvikeliike.  

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

ovat myös monen ikäisiä, useampi on perustettu 1970-luvulla ja uusin on vuodelta 2020. Haastatelluista 

organisaatioista suurin osa (60 %) on perustettu 2000-luvulla. 

Haastatelluissa yrityksissä työskenneltiin melko samankaltaisissa työtehtävissä. Jonkun verran oli myös 

hajontaa, tärkeimpiä ammattinimikkeitä kysyttäessä yritykset listasivat liki parikymmentä eri työtehtävää. 

Selvästi yleisin käytetty työtehtävä oli myyjä, joka mainittiin 12 yrityksestä. Jonkun verran käytettiin myös 

täsmennettyjä myyjänimikkeitä (rakennustarvikemyyjä, tekninen myyjä, yritysmyyjä jne.). Myyjän lisäksi 

yleisimpiä työtehtäviä olivat myymäläpäällikkö, varastotyöntekijä/varastomies, osastopäällikkö, 

osastovastaava ja yrittäjä, jotka kaikki olivat käytössä vähintään kahdessa yrityksessä. 

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 talousasiat, 

kv-osaaminen ja yleiset työelämävalmiudet saivat mainintoja. Erityisesti tuotteisiin ja palveluihin, myyntiin 

ja markkinointiin sekä tietotekniikkaan liittyvät koulutustarpeet nousivat esiin. Niihin liittyvät osaamisen 

kehittämistarpeet mainittiin haastatteluissa vähintään 24 kertaa. Myös muita, vaihtoehtoihin 

kuulumattomia osaamistarpeita nostettiin esiin. 

Kolmesta yrityksestä kerrottiin, ettei heillä ole koulutus- tai osaamistarpeita. Niissä, ja useammassa 

muussakin yrityksessä, oli käytössä erilaisia sisäisesti toimivia, jatkuvia koulutusohjelmia (akatemiat, 

opistot, konsernitason koulutusjärjestelmät, eLearning-systeemit yms.). Yksi yritys kertoi käyttävänsä 

rekrytoinneissaan usein räätälöityä oppisopimusta ja pystyvänsä vastaamaan osaamistarpeisiin sitä kautta.  
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1. Tuotteet ja palvelut (38 mainintaa) 
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät osaamistarpeet olivat haastatelluissa yrityksissä yleisin kerrottu tarve. 

Erityisesti myyjillä oli teemaan liittyviä koulutustarpeita. Tarkempina osaamistarpeina mainittiin 

tuoteosaamisen tärkeys, muuttuvien tuotteiden mukana pysyminen ja niistä oppiminen, uusien tuotteiden 

ja palveluiden kouluttaminen sekä tuotetietouskoulutus. Osa yrityksistä kertoi tuotetoimittajien hoitavan 

tähän liittyvän kouluttamisen hyvin ja osa taas koki, että koulutusta ei ole tarpeeksi saatavilla.  

2. Myynti ja markkinointi (35 mainintaa) 
Myös myyntiin ja markkinointiin liittyen lisäosaamista tarvittiin erityisesti myyjille. Koulutustarve oli toiseksi 

yleisin tuotteiden ja palveluiden jälkeen. Tarkempina koulutussisältöinä kerrottiin asiakaspalvelutaidot, 

myyjäkoulutus, yleinen myyntikoulutus ja myyntiargumentointi. Osa osaamistarpeista linkittyi 

tietotekniseen osaamiseen; digimarkkinointi, verkkokauppaosaaminen, hakusanaoptimointi ja 

digiviestintäkanavien osaaminen olivat toivottuja koulutussisältöjä.  

3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (4 mainintaa) 
Tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyvät osaamistarpeet saivat neljä mainintaa. Yrityksissä kaivattiin 

parempaa tuotetuntemusta, verkkokauppakerääjän koulutusta sekä palvelulinjasto-osaamista käsittelyyn 

liittyen. Vaihtuvien tuotteiden ja vaihtuvan henkilöstön myötä yksi yritys kertoi koulutustarpeen olevan 

oikeastaan jatkuva. 

4. Talousasiat (ei mainintoja) 
Talousasioihin liittyen lisäosaamistarpeita ei kerrottu.  

5. Johtaminen (2 mainintaa) 
Osastovastaaville ja osastopäälliköille toivottiin esimieskoulutusta kahdesta eri yrityksestä. Yksi yrittäjä 

kertoi, että heillä on ostettu johtamiskoulutusta vakuutusyhtiöltä. 

6. Työhyvinvointi (10 mainintaa) 
Työhyvinvointi koettiin tärkeäksi monessa organisaatiossa ja siihen liittyvät osaamistarpeet mainittiin 

kymmenen kertaa. Ammattinimikkeistä myyjille toivottiin lisäosaamista teemaan liittyen. 

7. Kv-osaaminen (ei mainintoja) 
Kansainvälisyyteen liittyviä lisäosaamistarpeita ei tullut ilmi. 

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

rekrytoinnit). 

8. Yleiset työelämävalmiudet (ei mainintoja) 
Yleiset työelämävalmiudet eivät tulleet esiin nykyhenkilöstön koulutustarpeena. Teemaa sivuttiin kuitenkin 

rekrytointihaasteisiin liittyen. Siellä yritykset toivat esiin erityisesti työmotivaatiota, asennetta, sosiaalisia 

haasteita, jännittämistä ja sitoutuneisuutta. 

9. Tietotekniset taidot (24 mainintaa) 
Tietoteknisen osaamisen kehittäminen oli yrityksissä kolmanneksi yleisin osaamistarve. Ammattinimikkeistä 

mainittiin erityisesti myyjä, mutta tarvetta oli laajemminkin henkilöstössä. Tarkempina koulutussisältöinä 

kerrottiin verkkomyynti, verkkokauppaosaaminen ja -markkinointi, digimarkkinointi, digitalisaatio, 

sosiaalisen median kanavat ja somemarkkinointi sekä uudet järjestelmät. 

Digitalisaatiota ja sen mukanaan tuomia muutoksia kuvataan tarkemmin raportin tulevaisuutta 

käsittelevässä luvussa. 
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10. Muu (23 mainintaa) 
Edellä mainittujen lisäksi esiin nousi myös paljon muita koulutustarpeita. Yleisin muu koulutustarve oli 

ensiapukoulutus, jota toivottiin tuoteryhmävastaaville sekä osastopäälliköille. Rakennustarvikeliikkeessä 

kaivattiin koulutusta muuttuviin rakentamisen säädöksiin ja niiden seuraamiseen liittyen.  

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

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

yrityksessä kielitaitovaatimus vaihteli työtehtävittäin. Asiakaspalvelu- ja myyntitöissä tuli osata erinomaista 

suomea, mutta esimerkiksi varaston puolella pärjäsi heikommallakin kielitaidolla. Kielitaitovaadetta 

perusteltiin erityisesti asiakasvaateella; palvelualalla on totuttu saamaan palvelua suomen kielellä. Yhden 

yrityksen asiakaskunnan kerrottiin olevan niin iäkästä, että suomen kielen taito oli siksi tärkeää. Eräs yrittäjä 

kertoi oman kielitaitonsa olevan sen verran puutteellinen, ettei pystyisi itse perehdyttämään työntekijää, 

joka ei osaa suomea. 

Vieraista kielistä mainintoja saivat englanti, venäjä ja ruotsi. Englannin mainitsivat kaikki paitsi yksi yritys ja 

venäjällekin oli tarvetta kahdessa yrityksessä kolmesta. Ruotsin kielen osaamisen hyödyistä kertoi yksi 

yritysedustaja; tarvetta oli erityisesti verkkokauppaan liittyen.  

Englannin kieltä tarvittiin erityisesti kesäaikaan, kun ulkomaisia turisteja oli alueella enemmän. Muutamille 

riitti auttava englanti, osa toivoi hyvää kielitaitoa. Yhdessä yrityksessä englanti oli käytössä myös 

työyhteisön kielenä ja toisesta yrityksestä sen kerrottiin olevan yhtiön virallinen kieli (järjestelmät yms. 

englanniksi). Venäjän kielen osaamista yrityksissä oli jo melko paljon, muutamilla oli töissä venäläistä 

henkilöstöäkin. Kieltä kerrottiin tarvittavan paljon ja oli tärkeää osata myös erikoissanastoa. Yleisesti 

kielitaidon kerrottiin olevan plussa henkilöstöä rekrytoitaessa.  

Kellään haastatelluista ei ollut aiempaa kokemusta ulkomailta rekrytoimisesta, mutta kahdesta yrityksestä 

kerrottiin heillä oltavan kiinnostuneita kv-rekrytoinneista joskus tulevaisuudessa. Molemmat korostivat 

kuitenkin kielitaidon (suomi) merkitystä ja kertoivat, että siitä ei voi tinkiä. Suurimmalla osalla ei kv-

rekrytointeja ollut suunnitteilla. Yrityksistä kerrottiin, että hakemuksia tulee riittävästi, ja jopa liikaa, jo nyt 

ja tarvetta ulkomaisille rekrytoinneille ei siksi ole. Kielitaitoa ja osaamista oli löydetty riittävästi Suomesta ja 

ihan Etelä-Karjalastakin. Kv-rekrytointeja rajoittavaksi asiaksi nostettiin myös suomen kielen osaaminen 

sekä Suomen ja EU:n turvallisuusmääräysten tunteminen. 

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

vastauksissa oli paljon hajontaa, noin puolet arvioivat tilanteen positiiviseksi ja puolet negatiiviseksi. Yleisin 

suhdannearvio oli nousukausi, jota ennakoi kolmannes vastaajista. Seuraavaksi eniten mainintoja saivat 

laskukauden alkaminen ja laskukausi (molemmat 20 %) sekä nousukauden jatkuminen (13 %). Lamaa ja 

nousukauden alkamista ennakoivat yksittäiset vastaajat. 

Huonekalukaupan, piha- ja puutarhavälineiden ja rakentamisen sekä urheilutarvikkeiden menekki on ollut 

viimeiset pari vuotta suurta. Huonekalukaupan puolella kerrottiin, että vuodenvaihteen 2021–2022 tienoilla 

myynti kääntyi pieneen laskuun ja sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa. Muualla uskottiin enimmäkseen 

hyvän myynnin jatkuvan yhä, osa ajatteli koronan aiheuttavan kysyntäpiikin tasaantuvan hieman. 

Maailmantilanne oli aiheuttanut toki myös haasteita. Korona, Venäjän sota Ukrainassa ja rajan kiinni 

oleminen olivat vähentäneet myyntiä. Venäläiset olivat olleet merkittävä asiakasryhmä ja heidän 

puuttumisensa näkyi monen yrityksen myynneissä. Eräs yritys kertoi venäläisasiakkaiden kysynnän 

romahtaneen jo vuonna 2014. Toinen mainitsi tax free -kaupan olevan tällä hetkellä olematonta eikä 

muutosta parempaan ollut näköpiirissä. Myös inflaation aiheuttaman hintojen nousun ja tuotteiden 
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saatavuusongelmien kerrottiin olevan suuria haasteita. Eräästä halpahallityyppisestä yrityksestä kerrottiin, 

että heillä eletään nousun aikaa ja sen ennakoidaan jatkuvan vielä useita vuosia. Vaikka yhteiskunnassa 

ajauduttaisiin taantumaan, ei se haittaisi, sillä heikko taloustilanne muuttaa ihmisten ostokäyttäytymistä 

halpahallien eduksi.  

Useampi yritys kertoi, että toiveissa on positiivinen suhdannetilanne, mutta sen ennustaminen on tällä 

hetkellä hyvin epävarmaa. Nähtiin, että erilaiset ajurit voivat heilauttaa tilannetta toisaalta parempaan ja 

toisaalta huonompaan. Eräs yrittäjä kuvasi, että tällä hetkellä eletään maksimissaan kolmen kuukauden 

sykleissä ja vuoden päähän katsominen tuntuu miltei mahdottomalta.  

Alaan vaikuttavat trendit, tulevaisuuden osaamistarpeet 
Myös haastattelemamme yritykset pääsivät ennakoimaan tulevaa ja kertomaan erilaisten ilmiöiden ja 

muutostekijöiden vaikutuksesta toimintaansa. Haastatteluissa kysyttiin tarkempia kysymyksiä kestävästä 

kehityksestä ja digitalisaatiosta - siis pitkälti samoista teemoista, joita erilaisissa kaupan alan 

tulevaisuustutkailuissa nostetaan tärkeimmiksi alan murrostekijöiksi. 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. Eräs haastateltu yrittäjä totesi, että 

alan trendit vaihtelevat nopeasti oikeastaan alalla kuin alalla (erikoiskauppa, elintarvikekauppa jne.). 

Kehityksessä pitää pysyä mukana, jos haluaa oman yritystoiminnan olevan kannattavaa. Yksi haastateltu 

toivoi, että eri harrastajaryhmille voisi tehdä kuluttajakäyttäytymiseen liittyvän tutkimuksen. 

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, joka toki vaikuttaa myös kaupan 

alaan. Ikääntyvä, eläköitynyt väestö on nykyisin aiempaa varakkaampaa ja toimintakykyisempää. Puhutaan 

kolmannesta iästä ja vanhus- tai senioritaloudesta (silver economy). Kaupan alalla on paljon, osin vielä 

hyödyntämätöntä, potentiaalia vanhusasiakkaille suunnattujen tuotteiden myynnissä. Miten esimerkiksi 

vapaa-ajan- tai urheilumyymälät voisivat hyötyä eläkeläisten kulutuspotentiaalista? Toisaalta ikääntyneet ja 

esimerkiksi pitkään kotona asuvat vanhukset ovat tärkeä kohderyhmä esimerkiksi elintarvikkeiden 

vähittäismyynnille. Valmisruoat, puolivalmisteet ja erilaiset kauppojen omat ruoka- tai ravintolapalvelut 

lisäävät menekkiään.  

Myös kaupungistuminen liittyy osaltaan väestörakenteen muuttumiseen. Tiiviisti kaupungeissa asuva 

väestö kaipaa mahdollisuutta hoitaa, ainakin arkipäiväiset, ostoksensa lähellä ja jopa vuorokauden ympäri. 

Toisaalta harvenevalla maaseudun asutuksella on vaikeuksia pitää kannattavia kauppoja. Verkkokauppa ja 

kaupan alan digitalisaatio laajemminkin paikkaavat haastetta osaltaan, mutta ei täysin, sillä monesti 

maaseudun asukkaissa painottuu vanhempi väestö, jolle digiostaminen ei ole niin luontaista tai helppoa. 

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

enemmän myös muualla. Etelä-Karjalassa on jo pitkään korostunut erityisesti venäläistaustainen väestö 

sekä toisaalta venäläiset matkailijat. Ulkomaalaistaustaisen työvoiman käyttö kaupan alalla ei ainakaan 

toistaiseksi ole lähtenyt rytinällä käyntiin, sillä Etelä-Karjalan alueella vaade suomen kielen osaamisesta 
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tuntuu olevan melko tiukassa. Asiakaskuntaa, jonka haastatteluissa kerrottiin olevan monesti melko 

ikääntynyttä, halutaan palvella suomen kielellä. 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. Kauppojen tuotevalikoimissa näkyy yhä useammin ympäri maailmaa tuotuja tuotteita ja 

aiemmin eksoottiselta tuntuneita tuotteita saatetaan ottaa valmistukseen myös suomalaisissa yrityksissä. 

Ihmisten erilaiset taustat ja tarpeet voivat vaikuttaa myös alaan. Erilaiset ihmiset kaipaavat kaupan alalta 

erilaisia asioita, toivovat erilaisia palvelukokemuksia ja kuluttavat erilaisia tuotteita. Tämä liittyy vahvasti 

palvelullistumiseen, jota kuvataan alla, mutta myös väestön ikääntymiseen ja senioritalouteen, joita on 

kuvattu edellä. Kansainvälistymiseen ja väestörakenteen murrokseen liittyy myös väestörakenteen murros 

globaalisti. Ihmisten elintaso nousee ympäri maailman ja potentiaalisia kuluttajia on enemmän kuin ikinä 

ennen. Iso osa kulutuksesta valuu toki ulkomaisiin verkkokauppoihin, mutta myös suomalaiset yritykset 

voivat hyvin toimia globaalissa verkkokaupassa. 

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

palvelupaketit yleistyvät myös kaupan alalla. Kuluttaja kaipaa juuri hänelle mietittyä tuotetta ja kokonaista 

ostokokemusta. Asiakkaan tarpeet hoidetaan alusta loppuun ja mahdollisimman hyvin. Asiakaspalvelu ja 

kokonaisvaltainen ostokokemus toimivat vastavoimina verkko-ostamiselle. Toisaalta palvelullistumisen 

myötä kauppojen toiminta muuttuu; kaikkea ei tarvitse omistaa, vaan kaupoista saatetaan vuokrata tai 

lainata tuotteita tai ostaa erilaisia kokemuksia, elämyksiä ja palveluita. 

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

kaupan alaan. Siihen liittyy vahvasti 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. Monikanavaisuutta hyödynnettiin, 

yrityksillä oli käytössä sekä verkkokaupat, somekanavat, sähköisen asiakaspalvelun kanavat että myymälä. 

Osa kaupan alan yrityksistä toimii monesti verkostomaisesti ja tarjoaa palveluita yhdessä joko oman tai 

toisen toimialan yritysten kanssa.  

Toisaalta kaupan alalla tulee näkymään yhä enemmän polarisaatiota. Isot (yli)kansalliset toimijat 

vahvistuvat entisestään ja pystyvät tarjoamaan monikanavaista palvelua. Toisaalta paikallisuutta 

arvostetaan ja pienetkin yritykset voivat pärjätä myös jatkossa sen voimin. Jakautuminen näkyy myös 

tuotevalikoimassa, kalliimpien ja halvimpien tuotteiden kulutus lisääntyy. Edellä on kuvattu myös 

kaupungistumiskehitystä ja mahdollista polarisaatiota kaupungin ja maaseudun kaupan alan palveluiden 

välillä. 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut tulevaisuuden osaamistarpeita toimialoittain 

(Osaamiskortit 2035). Kaupan alalle kasvaviksi osaamistarpeiksi on nostettu erityisesti digitaalisuuteen ja 

teknologiaan (digitaalisen identiteetin hallintataidot, digitaalisen teknologian luova käyttötaito, digitaaliset 

yhteistyötaidot, digitaalisten alustojen hyödyntämisosaaminen, digitaalisten osaamispuitteiden 

tunnistamiskyky, henkilökohtaisen tiedon ja -yksityisyyden suojeluosaaminen, tekijänoikeuksien ja 

lisenssien tuntemus, tiedon arviointitaidot), ihmistaitoihin (asiakaslähtöinen palveluiden 

kehittämisosaaminen, vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatiotaidot) sekä erilaisiin ilmiöihin, yleiseen 

osaamiseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin (ajanhallintataidot, analyyttiset ajattelutaidot, 

henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen, itseohjautuvuus, joustavuus, kokonaisuuksien 

hallinta, liiketoimintaosaaminen, moniammatillinen osaaminen, projektinjohtamisosaaminen, 

yrittäjyystaidot) liittyvät tarpeet. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
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Tulevaisuudessa osaamisen kehittäminen, ennakointiosaaminen ja jatkuva oppiminen tulevat - sekä yksilö- 

että organisaatiotasolla - tulevat yhä vahvemmin vaikuttamaan siihen, miten yritykset pärjäävät ja löytävät 

itselleen osaavaa, työhalukasta ja sitoutunutta työvoimaa. 

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. Kaikki haastatellut tunnistivat ilmiön ja se myös näkyi yrityksissä. Osa kertoi 

ekologisuuteen - ja laajemminkin vastuullisuuteen - panostamisen olevan myös yksi yrityksen tärkeimmistä 

arvoista. 

Yleisimmin ekologisen kestävyyden kerrottiin vähittäiskaupan alan yrityksissä liittyvän tuotteisiin ja niiden 

ekologisuuteen. Haastatelluista 67 % mainitsi tuotteet jollain tapaa ilmiöön liittyen. Ekologisuuden 

kerrottiin näkyvän tuotevalinnoissa ja yhteistyökumppaneiden valinnassa. Tuotetoimittajien kautta oli 

tullut mm. kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita, akkutuotteiden tarjonta ja myynti oli lisääntynyt, 

suksivoiteissa fluoria oli korvattu ekologisemmilla vaihtoehdoilla, luomutuotteita myytiin entistä enemmän 

ja tuotteiden pakkausmateriaaleihin kiinnitettiin huomioita.  

Yleisemmin kerrottiin, että kotimaisuuteen, laatuun ja tuotteiden kestävyyteen panostettiin. Monille 

tuotteille oli käytössä erilaisia sertifikaatteja ekologisuuteen liittyen. Yrityksissä oli myös huomattu, että 

kuluttajakäyttäytyminen oli muuttunut; esimerkiksi vähäpäästöisten kulkuneuvojen (pyörät yms.) menekki 

oli kasvanut. Asiakkaat osasivat myös vaatia tuotteilta ekologisuutta. Useammasta yrityksestä mainittiin 

kuluttajien - etenkin nuorempien - olevan hyvin tietoisia kestävästä kehityksestä ja valinnoista. Toisaalta oli 

koettu myös kyseenalaistamista. Kestävämmät valinnat saattoivat vaikuttaa hintaan sitä nostaen ja osa 

kuluttajista mietti, miksi tuotteet olivat niin kalliita. 

Monessa yrityksessä tehtiin ympäristöön liittyviä arkisia tekoja. Erityisesti kierrätys ja lajittelu mainittiin 

useista yrityksistä. Muutamat kertoivat pystyvänsä kierrättämään ihan kaiken. Myös energian lähteisiin 

kiinnitettiin huomiota (uusiutuvat) ja energiaa pyrittiin muutenkin säästämään päivittäisessä tekemisessä. 

Aurinkopaneeleita oli käytössä useammassa yrityksessä ja myös sähköautojen latauspaikkoja löytyi - tai oli 

tulossa. Valaistusta oli muutettu (tai oltiin muuttamassa) LED-valoihin, jotta energiankulutusta oli saatu 

laskettua.  

Ekologisuus oli mainittu useamman yrityksen arvoissa ja se koettiin tärkeäksi. Myös myymälä- tai 

yrityskohtaisia sertifiointeja oli tehty ja käynnissä. Logistiikassa ja tavarantoimituksessa kiinnitettiin 

globaalillakin tasolla huomiota vastuullisuuteen ja rahdit pyrittiin hoitamaan tehokkaasti. Hiilijalanjälkeä 

kompensoitiin ja oltiin mukana erilaisissa kestävyyteen liittyvissä hankkeissa tai kehittämisohjelmissa. 

Useampi yritys kertoi myös paperittomuudesta tai pyrkimyksestä siihen.  

Yli puolella yrityksistä ei ollut näkyvissä ekologisuuteen liittyviä tarpeita. Toisaalta kerrottiin, että 

koulutusohjelmia on jo käynnissä (ketju, tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit) ja toisaalta tarpeita ei 

yksinkertaisesti ollut. Yleisesti puhuttiin, että asiakkaiden arvomaailman muutokset tulee huomioida 

tuotevalikoimissa ja myymälätason tehtävänä on olla perusvalveutunut asioista.  

Ne, joilla tarpeita oli, kertoivat, että koko ajan on oltava mukana kehityksessä ja tiedettävä missä mennään. 

Globaalista ilmastokehityksestä ja toimista kaivattiin lisätietoa. Akkuteknologia ja siihen liittyvä tekninen 

osaaminen ja turvallisuus nousivat myös esiin, samoin akkujen huoltamiseen liittyvä osaaminen. 

Jätelakimuutos oli yhden yrityksen koulutustarpeena ja tietoa kaivattiin myös vastuullisiin tuotteisiin ja 

rakentamiseen liittyen. Eräs yritys kertoi LUT-yliopiston olevan paikallisesti iso apu yrityksille (tuotekehitys, 

-valinnat, tietous yms.). 
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Tulevaisuudessa ekologisuuteen ja kestävyyteen panostamisen merkitys tulee kasvamaan entisestään ja 

esimerkiksi erilaisia kiertotalousratkaisuja nähdään myös kaupan alalla paljon. Ilmiöön panostaminen on 

myös kilpailutekijä, sillä kuluttajat osaavat vaatia yrityksiltä vastuullisia tekoja ja halu kuluttaa 

ekologisempia ja vastuullisempia tuotteita tulee lisääntymään. 

Digitalisaatio 

Digitalisaation merkitys ja vaikutus tunnistettiin haastatelluissa yrityksissä laajasti ja sen vaikutukset 

näkyivät kaikkien haastateltujen yritysten toiminnassa. Vaikutukset myös koettiin suuriksi ja alaa 

myllertäviksi. Eräs yrittäjä totesi, tietoteknisen kehityksen olevan niin nopeaa, että on haastavaa pysyä 

perässä. Kaikkea saatavilla olevaa tietoa ei ehdi hyödyntämään. Kaikkein yleisimmin digitalisaatio näkyi 

yrityksissä verkkokauppaan liittyen. Sen mainitsi kolme neljästä haastatellusta. Verkkokaupan 

puhuttaminen ei ole ihme, sillä sen suosio on kasvanut paljon ja erityisesti pandemia-aika kasvatti 

aktiivisten digiostajien määrää. Kaupan liiton mukaan vuonna 2021 Suomessa 18–79-vuotiaista netin 

käyttäjistä yli 74 % oli tehnyt digiostoksia edellisten kolmen kuukauden aikana. 

Yritykset avasivat ajatuksiaan verkkokauppaan ja digiostamiseen liittyen myös tarkemmin. Moni kertoi 

verkkokaupan lisääntyneen heillä ja sen merkitys oli yrityksissä suuri. Verkkokauppaan oli myös panostettu, 

sitä oli uusittu tai kehitetty monessa kartoittamassamme yrityksessä. Yksi yrittäjä kertoi, että kaikki heidän 

tuotteensa löytyy myös verkkokaupasta. Yleinen uskomus tuntui olevan, että verkkokauppa lisääntyy 

entisestään. Muutamalla yrityksellä verkkokauppaa (ja sähköistä asiakaspalvelua) hoidettiin keskitetysti 

pääkonttorilta. Yksi yrittäjä kertoi, että verkkokauppa rooli tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja 

työllistämään ihmisiä myös myymälän sisällä. Verkkokauppaan liittyen myös sähköinen asiakaspalvelu oli 

muutamalla yrityksellä käytössä. 

Haasteena koettiin ulkomaisten verkkokauppojen tarjonnan lisääntyminen ja asiakkaiden 

ostokäyttäytymisen muutos verkkokaupan hyväksi. Vastauksena kilpailutilanteeseen yritykset olivat 

panostaneet omiin verkkokauppoihinsa. Ulkomaisten verkkokauppatoimijoiden lisäksi koettiin, että 

erikoistavaraliikkeiden pärjäämisen mahdollisuudet Etelä-Karjalan pienissä kaupungeissa ovat melko heikot, 

kun verkkokauppatarjonta haastaa pienet liikkeet ja alueen asiakaskohderyhmän ostovoima on 

keskinkertainen. Kaikilla, etenkään pienemmillä, yrityksillä kun ei ole paukkuja, osaamista tai tahtoa 

panostaa oman verkkokaupan kehittämiseen. 

Haastatelluissa yrityksissä moni muukin työn osa-alue oli digitalisoitunut ja digitalisaatio näkyi 

työntekijöiden päivittäisessä työssä. Yhteydenpitovälineet olivat digitaalisia niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. 

Hallinnolliset asiat (taustajärjestelmät, työsopimukset yms.) hoidettiin pitkälti kokonaan diginä. Laskutus- ja 

tilausjärjestelmiä oli käytössä monenlaisia ja myös kassajärjestelmät oli monessa yrityksessä digitalisoitu tai 

automatisoitu. Digitaalisuus auttoi myös ennakoimaan esimerkiksi tilattavien tuotteiden määriä ja 

ajankohtia ja välttämään hävikkiä. Osassa yrityksiä oli tehty järjestelmäuudistuksia, joiden ansioista kaikki 

järjestelmät keskustelivat keskenään ja tiedonvälittäminen oli helpompaa. Osassa yrityksiä ja niiden 

toimitusverkostoja oli taas käytössä monia eri kanavia ja ohjelmistoja ja niiden mittavuus oli haaste.  

Digimarkkinointiin ja sosiaalisen median kanaviin oli monessa yrityksessä panostettu. Kohdennetun 

markkinoinnin, somekanavien hyödyntämisen ja digimainonnan koettiin kasvattaneen myyntiä ja lisänneen 

asiakaskuntaa. Toisaalta monikanavaisuuden kerrottiin myös haastavan palvelua.  

Yrityksissä oli myös melko paljon digitalisaatioon liittyviä tarpeita. Eräs haastateltu kertoi, että heillä olisi 

tarve saada yritykseen digiosaaja, joka tekisi verkkomyyntikanavat ja somemarkkinointia. Tällä hetkellä 

yrityksessä ei kuitenkaan ole rekrytointimahdollisuutta, joten asia on toistaiseksi jäissä. Someosaaminen, 

somemarkkinointi ja verkkokauppa nousivat vahvoina osaamistarpeina esiin. Useammassa yrityksessä 

kerrottiin esimerkiksi painotettavan tulevissa rekrytoinneissa someosaamista. Eräs yritys ennakoi 
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verkkokaupan roolin tulevan kasvamaan tulevaisuudessa ja sitä kautta syntyvän uusia koulutustarpeita. 

Verkkokauppa ja somemarkkinointi ovat nyt pienen porukan hallussa ja osaamista pitää saada levitettyä. 

Yleisemmin kaivattiin laitteiden peruskäyttötaitoja ja osaamista videoneuvotteluihin sekä sähköiseen 

asiakaspalveluun. Eräästä yrityksestä mainittiin vain, että tietoteknisten taitojen tulisi olla ajan tasalla. 

Eräällä yrityksellä oli mahdollisesti tulossa tarve verkkokauppakerääjäkoulutukselle. Moni yritys kertoi heillä 

olevan jo käynnissä useita sisäisiä ketjun, yhteistyökumppaneiden, tuotetoimittajien tai oman liikkeen 

järjestämiä digitalisaatioon liittyviä koulutuksia. 

Tässä kartoituksessa esiin eivät nousseet - ehkä pidemmän aikavälin - tekoälyyn, lisättyyn ja virtuaaliseen 

todellisuuteen tai metaversumiin liittyvän kehitysajatukset. Selvästi yritykset elävät pitkälti nykyhetkessä ja 

lähitulevaisuudessa. Edellä mainituilla, ja monilla muilla teknologisilla innovaatioilla, on kuitenkin paljon 

annettavaa kaupan alalle ja ala tulee muuttumaan tulevina vuosina paljon. Puhutaan esimerkiksi 

laajennetusta ostamisesta tai ostokokemuksesta. Siitä, miten vaikkapa virtuaalilasien tai muun teknologian 

avulla voi käydä ostoksilla "livenä" eri puolilla maailmaa, tai siitä, miten lisätyn todellisuuden avulla voi 

sovittaa verkkokaupasta ostettavia vaatteita. Kehityskulut avaavat paljon mahdollisuuksia kivijalan ja 

verkkokaupan toimintojen yhdistelemiselle sekä kaupan kansainvälistymiselle. 

Rekrytointitarpeet  
Tulevaisuuteen peilaten yrityksiltä kysyttiin henkilöstömäärätavoitteista ja mahdollisista kasvuajatuksista. 

Osa haastatelluista yrityksistä oli kasvuhakuisia, 40 % ennakoi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavien 

kolmen vuoden aikana. Yksi uskoi henkilöstömäärän supistuvan ja muilla oli aikomus pysyä samankokoisina. 

Kasvun lisäksi rekrytointitarpeita ilmenee tietty muistakin syistä. Osassa yrityksiä on jo tällä hetkellä 

työntekijävajetta, joissain tarvitaan eläköityvien tilalle uusia tekijöitä ja yritykset kertoivat myös alan 

työntekijäkunnassa olevan vaihtuvuutta.  

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-viiden vuoden tähtäimellä. Alla olevaan taulukkoon 

on listattu tehtävät, joiden rekrytointitarpeesta yritykset kertoivat. 

Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 
Myyjä 10 11 

Operaatiotyöntekijä 1 1 

Digiosaaja 1 0 

Huoltomies 0 1 

Kassatyöntekijä 1 0 

Myyjä, noutopiha 0 1 

Myynti-/huoltohenkilö 1 0 

Osastovastaava 1 0 

Rakennustarvikemyyjä 1 0 

Tekninen myyjä 1 0 

Varastotyöntekijä 0 1 

 

Moneen työtehtävään toivottiin tietynlaista osaamista. Osaan myyjien paikkoja rekrytoitaessa toiveena tai 

vaatimuksena oli harrastuneisuus tai muu harjaantuneisuus (esimerkiksi hiihtoharrastus, urheilullisuus, 

tietämys vapaa-ajan trendeistä, erityisosaaminen osastosta). Myös tuotetuntemusta arvostettiin. 

Muutamat yritykset korostivat substanssiosaamisen sijaan esimerkiksi sosiaalisia taitoja; persoonan 

sopiminen, ratkaisukeskeisyys, asenne ja työyhteisöön sopiminen korostuivat. Myös myyntiosaaminen ja 

asiakaspalvelutaidot koettiin tärkeiksi ja oppimishalukkuus oli etu. Perinteiset työkokemus ja alan koulutus 

saivat myös mainintoja.   
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Myynti-/huoltohenkilön tehtävässä kerrottiin tarvittavan teknistä tietotaitoa sekä toisen asteen teknistä 

koulutusta. Digiosaajan työtehtäväksi oli suunnitteilla somemarkkinointi ja verkkomyyntikanavien 

tekeminen; niiden kokemus ja osaaminen nähtiin eduksi. Rakennustarvikemyyjältä toivottiin alan 

tuntemusta, myyntihenkisyyttä ja myyntiosaamista. Operaatiotyöntekijän tulisi olla ratkaisukeskeinen IT-

osaaja. Osastovastaavalta kaivattiin esihenkilökokemusta sekä henkilöstöjohtamisen kokemusta ja 

osaamista. Huoltomiehelle oli tärkeää tekninen osaaminen ja kassatyöntekijältä kaivattiin tarkkuutta ja 

vastuullisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja rahankäsittelyosaamista. 

Rekrytointiongelmista 
Rekrytointiongelmat ovat kaupan alalla melko yleisiä. Esimerkiksi juuri valmistuneen EK:n palvelualojen 

jäsenliittojen tuottaman Palvelualojen osaajabarometrin mukaan vähittäiskaupan alan yrityksistä yli puolet 

(53 %) kertoo osaavan työvoiman rekrytoinnin olevan haastavaa.  

Myös tässä kartoituksessa työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. 

Kaksi haastatelluista kertoi, ettei ongelmia ole ollut. Työkokeilijoita ja harjoittelijoita oli pystytty 

hyödyntämään ja palkkaamaan heitä myös palkkatyösuhteeseen. Toinen yrityksistä kertoi olevansa todella 

kiinnostava ja saavansa paljon työhakemuksia. Yksi yrittäjä kertoi myös, että hoito- ja ravintola-alan töistä 

oli saatu rekrytoitua hyviä, asiakaspalveluhenkisiä työntekijöitä, jotka halusivat vaihtaa alaa. Kahta lukuun 

ottamatta muut haastatellut (siis noin 87 % kartoitetuista) olivat kuitenkin rekrytointiongelmiin törmännyt 

ja ne olivat yleisiä rekrytoidessa työntekijöitä useisiin eri tehtäviin. Eniten haasteita oli myyjien 

rekrytoinneissa, toisaalta niitä paikkoja oli myös ollut eniten auki. 

Haastattelussa oli valmiiksi luokiteltuna 13 mahdollista rekrytointiongelmaa, joista muut paitsi 

tietotekniseen osaamiseen, yhteistyötaitoihin, sijaintiin, johtamiseen ja ongelmanratkaisukykyyn liittyvät 

ongelmat saivat mainintoja. Lisäksi muu-kohtaan kirjattiin muutamia lisähaasteita. Alla yritysten 

rekrytointihaasteita on kuvattu tarkemmin niiden yleisyysjärjestyksessä. 

1. Osaaminen (23 mainintaa) 
Annetuista vaihtoehdoista yleisimmät kohdatut rekrytointiongelmat olivat osaamisen riittävyyteen tai 

sopivuuteen liittyvät haasteet. Haasteita oli kohdattu rekrytoitaessa erityisesti myyjiä. Tarkempia 

osaamishaasteita tai -katveita olivat tekninen tietotaito, erityisosaaminen ja tuotetietous. Osaamisen 

riittämättömyyteen törmättiin erityisesti rekrytoitaessa uran alkuvaiheessa olevia työntekijöitä. Yksi 

haastateltu koki, että ammatillinen peruskoulutus ei anna riittäviä valmiuksia työhön. Myös puutteellisen 

ammattitaidon tai liian vähäisen myyntihenkisyyden oli koettu haastaneen rekrytointeja. Yksi haastateltu 

kuvaili tilannetta lausahduksella: "paljon hakemuksia, ei osaamista". 

2. Työkokemus (15 mainintaa) 
Toiseksi yleisimmät haasteet olivat työkokemukseen liittyviä. Erikoisalan työkokemusta omaavia hakijoita ei 

oikein ollut ja muutamasta muusta yrityksestä kerrottiin, että tuotetietous vaatii taakseen työkokemusta. 

Alusasumyymälästä kerrottiin, että työntekijöiltä kaivattaisiin kysyä vuorovaikutukseen ja muutenkin hyviä 

ihmissuhdetaitoja. Niitä on haastatellun mukaan haastavaa hankkia ilman erikoisalan työkokemusta. Yksi 

yrittäjä kertoi painottavansa haussa erityisesti koulutusta ja työkokemusta. 

3. Työaika (15 mainintaa) 
Viisitoista mainintaa saivat myös työaikaan liittyvät haasteet, joihin oli törmätty useissa yrityksissä 

erityisesti myyjien rekrytoinneissa. Haasteet liittyivät erityisesti alalla yleiseen osa-aikatyöhön. Monesti 

tarjolla ei ollut työnhakijoiden mielestä tarpeeksi tunteja ja hakemuksia tuli siksi vain vähän. Toisaalta 

eräästä yrityksestä kerrottiin osa-aikaisuuden olevan myös positiivinen asia. Perheen, opintojen ja 

laajemminkin muun elämän yhdistäminen työntekoon saattoi käydä helpommin. 

https://kauppa.fi/uutishuone/2022/05/30/laaja-selvitys-palvelualoilta-rekrytointi-vaikeaa-puolelle-yrityksista-ulkomaisen-tyovoiman-osuus-kasvussa-joka-kolmannessa-yrityksessa/
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4. Omatoimisuus (12 mainintaa) 
Omatoimisuuteen, ja laajemmin asenteeseen sekä työhalukkuuteen, liittyvät haasteet olivat myös melko 

yleisiä. Erityisesti myyjiä rekrytoitaessa yleinen asenne ja olemus olivat olleet työtä vieroksuvia, negatiivisia 

ja velttoja. Laajemminkin puhuttiin asenneongelmista. Myös TE-toimiston kautta tulleet "pakkohakijat" 

mainittiin useammasta yrityksestä omana kokonaisuutenaan (lisää kohdassa Muu). 

5. Koulutus (11 mainintaa) 
Koulutukseen liittyviä rekrytointiongelmia oli kohdattu myös paljon. Työnhakijoilla ei joko ollut koulutusta 

lainkaan tai se ei ollut riittävää tai soveltuvaa.  

6. Palkkaus (2 mainintaa) 
Palkkauksen kanssa oli ollut haasteita kahdessa yrityksessä myyjiä rekrytoitaessa. Toisaalta osa-aikainen työ 

laski ansiotasoa ja vähensi hakijoita, mutta toisaalta koettiin, että palkkaus itse asiassa olisi ihan 

mukiinmenevä, mutta työnhakijoiden mielikuva alan palkkauksesta on väärä ja hakemuksia ei siksi lähetetä. 

7. Asiakaspalvelutaidot (2 mainintaa) 
Myyjärekrytoinneissa oli kahdessa yrityksessä koettu haasteita työnhakijoiden 

asiakaspalveluhenkisyydessä. 

8. Kielitaito (1 maininta) 
Kielitaidon taso oli vaikeuttanut myyjän rekrytointia yhdessä yrityksessä. Useampi yritysedustaja kiitteli 

sitä, miten monipuolista kielitaitoa heidän yritystensä henkilöstöllä oli. 

9. Muut rekrytointiongelmat (11 mainintaa) 
Muut rekrytointiongelmat mainittiin yhdeksän kertaa. Yleisin kohdattu muu haaste olivat TE-toimiston 

"pakottamat" hakijat, joiden ei koettu olevan työhalukkaita tai osaavia (3 mainintaa). Lisäksi 

rekrytointiongelmiksi kerrottiin sitoutumattomuus työhön ja työntekijöiden kova vaihtuvuus, visuaalinen 

silmä, alalle/työhön soveltumattomuus, työnhakijan tai -tekijän oma kiinnostus oppia sekä työnhakijoiden 

sosiaaliset haasteet ja jännittäminen. Eräs yrittäjä kertoi, että 80 % saapuvista työhakemuksista on turhia. 

 

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

• Haastateltava antoi palautetta Saimaan ammattiopistolle, että opiskelijoita voisi sparrata 

työharjoittelupaikan hakemisessa enemmän, jotta he osaisivat myydä itsensä paremmin. Moni 

opiskelija on antanut itsestään huonon ensivaikutelman ja harjoittelupaikka on jäänyt saamatta. 

• Alan vääristynyt hintakilpailu harmittaa. Kilpailijat pitävät kuluttajansuojalain vastaisia jatkuvia 

alennusmyyntejä. Asiakkaille on syntynyt mielikuva, että alalla saisi kaikissa liikkeissä suuria 

alennuksia, kun mainostetaan jopa -70 %:n alennusmyyntejä. Tosiasiassa osa yrityksistä ei ole 

koskaan perinyt asiakkailta ovh-hintoja, joita ne väittävät tuotteiden lähtöhinnoiksi. 

Kilpailuviranomaiselta toivotaan puuttumista asiaan. 

• Maailman geopoliittinen tilanne vaikuttaa yrityksen toimintaan. Suuret asiakasvirrat tulleet 

venäjältä ja rajan sulku yhä koronan jälkeen vaikeuttanut tilannetta. Verkkomyyntiin panostettu.  

Kaupungin tuen kokee puutteelliseksi, pienyrittäjiä ei tueta tarpeeksi. Vuokrameno aivan liian 

korkea ja yrittäjä harkinnut yhden myymälän lakkautusta tämän vuoksi. Nyt olisi erittäin tärkeää 

myös kaupunkien huomata, että tässä täytyy puhaltaa yhteen yrittäjien kanssa.   

• Alan trendit vaihtelevat nopeasti. Kehityksessä pitää pysyä mukana. TE-toimistolle terveisiä, että 

sieltä on saatu hyviä harjoittelijoita. Yrityksen edustajat olivat myös erittäin tyytyväisiä saamaansa 

koronatukipakettiin, jonka avulla saivat mm. avattua verkkokaupan. 
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• Osaamistarpeista yrittäjä kertoi, että hakemuksissa tullut paljon esim. juuri koulusta valmistuneilta, 

mutta heillä ei ole lainkaan vielä työkokemusta --> vaikea palkata. 

• Yleisesti ottaen yrityksessä ollaan huolissaan nykynuorten sosiaalisista taidoista ja tavoista toimia 

työelämässä. Asiakaspalvelutehtäviin hakevat eivät välttämättä edes katso silmiin, hymyile tai ole 

millään lailla myyntihenkisiä asiakkaan ongelmanratkaisijoita. Yritys oli kiinnostunut JobTeaser 

alustasta, jolle työpaikkailmoituksia voi laittaa ja myös keinoista ja tapahtumista, miten 

opiskelijoille voi viestiä mahdollisista työpaikoista.  

• Yrittäjä on huolissaan laadukkaan ammattitaitoisen henkilöstön saamisessa ja yleisesti ottaen 

nuorten asenteesta työn tekoon ja sen sääntöihin. Rekrytoinnissa ja osaamisessa on enemmän ja 

enemmän haasteita.  Monet nuoret menevät siitä, mistä aita on matalin monessa asiassa ja 

olemme yhteiskuntana lirissä, jos asenne leviää ja asenne työntekoon vaikeutuu. 

Yrittäjyyskasvatuksen pitäisi alkaa jo alakouluissa, jotta yrittäjyys ja työnteko yrittäjänä tulevat 

tutummiksi jo lapsille ja nuorille. 

• Yhteishankintakoulutukseen/lisärekryyn liittyen TE-toimisto aloittaa toimenpiteet.  Yrittäjällä halu 

digitalisaation kehitykselle, joka auttaisi mahdollisesti kaupan alan pinnalla pysymisessä. Yrittäjä 

kertoi, että TeamFinland verkosto näyttäytyy yrittäjälle kasvottomina laitoksina, tähän liittyen TE-

palveluita edustettu ja sovittu että tarvittaessa voi tehdä paikan päälle yrityskäyntiä. Lisäksi yrittäjä 

kertoi, että lomautustilanteissa koronapandemiassa oli työntekijöillä paljon vaikeuksia 

korvauskäsittelyiden kanssa. 

 

Edla Inkilä 

Ennakointiasiantuntija 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

edla.inkila@ely-keskus.fi  
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