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Luovien alojen toimialakartoitustulokset (kevät 2021)
Luovien alojen toimialakartoituksessa haastateltiin kymenlaaksolaisia alan yrityksiä. Tavoitteena oli
kartoittaa yritysten tilannetta, tulevaisuusnäkymiä sekä osaamis- ja rekrytointitarpeita ja -haasteita.
Haastatteluja suoritettiin helmi-maaliskuun 2021 aikana yhteensä 27 yrityksessä. Haastattelijoina toimi
kymenlaaksolaisten oppilaitosten edustajia.

Yleistä alasta
Luovat alat ovat erittäin moninainen toimiala - ei ihme, että siitä puhutaan monikossa. Ala pitää sisällään
monenlaista työtä ja toimintaa ja määritelmiäkin on useita. Laajimpien näkemysten mukaan luoviin aloihin
kuuluviksi lasketaan kaikki toiminta, jolla synnytetään tekijänoikeuksia, patentteja tai tuotemerkkejä. Jos
toimialaa halutaan pilkkoa tarkempiin aloihin, lasketaan siihen kuuluviksi yleensä ainakin seuraavat alat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

animaatiotuotanto
arkkitehtipalvelut
elokuva- ja tv-tuotanto
kuvataide ja taidegalleriat
käsityö
liikunta- ja elämyspalvelut
mainonta ja markkinointiviestintä
muotoilupalvelut
musiikki ja ohjelmapalvelut
peliala
radio- ja äänituotanto
taide- ja antiikkikauppa
tanssi ja teatteri
viestintäala

Alojen määrittelystä lisää esimerkiksi Creative Finlandin julkaisussa.
Tässä toimialakartoituksessa luoviksi aloiksi lasketaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksista seuraavat alat:
C182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto, C321 Korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien
tuotteiden valmistus, J58 Kustannustoiminta, J59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden
ja musiikin kustantaminen, J60 Radio- ja televisiotoiminta, M711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin
liittyvä tekninen konsultointi, M731 Mainostoiminta, M741 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu, M742
Valokuvaustoiminta, R90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta, R91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden
kulttuurilaitosten toiminta ja R93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut.
Peliala katsotaan kuuluvaksi luoviin aloihin myös tässä raportissa ja haastatelluissa yrityksissäkin on
pelitoimijoita. Tilastokeskuksen toimialaluokitus on pelialan suhteen hieman ongelmallinen, sillä osa
yrityksistä kuuluu ohjelmistosuunnittelun alle ja osa kustannustoiminnan alle. Tämän raportin tilastoissa on
huomioitu kustannustoiminta (J58 Kustannustoiminta), mutta ei ohjelmistosuunnittelua (J62 Ohjelmistot,
konsultointi ja siihen liittyvä toiminta), joka pitää sisällään paljon muitakin yrityksiä kuin pelialan toimijoita.
Koska luovat alat ovat toimialana niin moninainen, on sen sisällä nähtävissä erilaisia kehityskulkuja.
Esimerkiksi peliala on kasvanut, ja kasvaa edelleen, rymisten sekä liikevaihdollisesti että työntekijämäärällä
mitattuna. Se lieneekin luovista aloista ainakin kasvulla mitattuna menestyvin. Suomen pelialan
kattojärjestö Neogamesin mukaan (ennakkotieto 05/2021 julkaistavasta pelialan raportista) pelitoimialan
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tulos (liikevoitto) oli Suomessa vuonna 2019 yli 400 miljoonaa euroa. Neljännes alan suomalaisista
yrityksistä nousi yli miljoonan euron liikevaihtoon - osuus oli suurin ikinä. Peliala on selvinnyt myös
koronasta hyvin, jo aiemmin alkanut nousu on vuonna 2020 jatkunut ja jopa kasvanut. Kasvun myötä myös
alan osaajatarve on suurta, Neogamesin yrityshaastatteluissa ilmeni yhteenlaskettuna liki tuhannen
työntekijän tarve joko heti tai lähitulevaisuudessa.
Kaikilla luovilla aloilla tilanne ei ole ollut yhtä positiivinen - etenkään koronapandemian aikana. Cuporen ja
Taiken Kulttuurin ja taiteen barometrin ennakkotiedoista ilmenee, että iso osa taiteilijoista (76 %) kertoi
koronan vaikuttaneen toimintaansa vuonna 2020. Vaikutukset olivat lähinnä negatiivisia. Taiteenaloittain
tarkasteltuna koronatilanne oli vaikuttanut erityisen pahasti sirkustaiteen (93 %), näyttämötaiteen (91 %),
musiikin (90 %) ja tanssitaiteen (89 %) alan taiteilijoiden työskentelyyn. Myös elokuva- ja mediataiteen (82
%) edustajat olivat kokeneet keskimääräistä useammin koronatilanteen vaikutuksia taiteelliseen
työskentelyyn. Keskimääräistä harvemmin vaikutuksia olivat kokeneet kirjallisuuden (62 %) edustajat. Kirjaalalle vuosi 2020 oli muutenkin melko positiivinen, sillä yleisen kirjallisuuden myynti kasvoi vuonna 2020
kaikissa kanavissa (Kirjakauppaliiton tiedote).
Viime vuosina luovien alojen toimintaedellytysten kehittämiseen on satsattu ja alojen toiminnan
edistäminen on muun muassa nostettu yhdeksi nykyhallitusohjelman kärjistä. Tavoitteena on, että
työpaikat lisääntyvät, osuus BKT:sta nousee ja työntekijöiden työskentelyedellytykset paranevat. Tällä
hetkellä luovat alat muodostavat Suomessa alle 4 % bruttokansantuotteesta. Osuus on muita Pohjoismaita
pienempi ja alle EU-keskiarvon (7 %).
Pelkän oman toimialan lisäksi luovat alat ovat vahvasti yhteydessä myös muihin toimialoihin ja luovien
alojen hyvinvointi tukee myös muita aloja. Yritysten, osaajien ja toimialojen yhteistyössä ja esimerkiksi
luovien osaajien palkkaamisessa muille aloille on myös paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.
Uusimman Ammattibarometrin (I / 2021) mukaan luovien alojen ammatit ovat Kymenlaaksossa työvoiman
kysynnän ja tarjonnan suhteen enimmäkseen tasapainossa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. KotkaHaminan seudulla on liikaa hakijoita muusikoiden, laulajien ja säveltäjien ammattiryhmässä. Kouvolan
seudulla tiedottajien ammattiryhmässä on liikaa työnhakijoita ja graafisia ja multimediasuunnittelijoita on
paikkoihin nähden paljon liikaa. Molemmissa Kymenlaakson seutukunnissa on liikaa hakijoita mainonnan ja
markkinoinnin erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä.
TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Kymenlaaksossa luovien alojen
(ammattinimikkeet: 2161 Talonrakennuksen arkkitehdit, 2163 Tuote- ja vaatesuunnittelijat, 2166 Graafiset ja

multimediasuunnittelijat, 2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat, 2432 Tiedottajat, 2621
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat, 2622 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym., 2641 Kirjailijat ym., 2651
Kuvataiteilijat, 2652 Muusikot, laulajat ja säveltäjät, 2653 Tanssitaiteilijat ja koreografit, 2654 Ohjaajat ja tuottajat,
2655 Näyttelijät, 2656 Juontajat, kuuluttajat ym., 2659 Muut taiteilijat, 3431 Valokuvaajat, 3432 Sisustussuunnittelijat
ym., 3433 Gallerioiden, museoiden, kirjastojen tekniset työntekijät, 3521 Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot) uusia

avoimia työpaikkoja vuonna 2020 keskimäärin 8 kuukaudessa. Alan paikkojen osuus oli vajaan prosentin
kaikista työpaikoista. Edellisen vuoden 2019 keskiarvon mukaan uusia paikkoja oli ollut auki enemmän, 13
kuukaudessa (noin prosentti kaikista työpaikoista). Kymenlaaksossa alan paikkojen osuus on pienempi kuin
koko Suomessa (osuudet koko maassa 2019: 1,1 %, 2020: 1,1 %). Vuoden 2020 keskiarvon mukaan
työttömänä tai lomautettuna on Kymenlaaksossa ollut kuukaudessa noin 290 luovien alojen työntekijää. Se
on hieman alle 3 % kaikista työttömistä. Vuonna 2019 osuus oli sama. Koko maassa luovien alojen
työttömien osuus kaikista työttömistä oli Kymenlaaksoa suurempi (2020: 5 %, 2019: 4 %). Työttömistä
suurin osa oli korkea-asteen tutkinnon suorittaneita (Kymenlaakso: 56 %, koko Suomi 57 %).
OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut toimialoittaisia koulutustarvearvioita vuoteen 2035
(OEF:n koulutustarvekortit). Arvioiden mukaan sekä viestintä- ja kustannustoiminnan että kulttuuri- ja
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viihdetoiminnan työllisten määrä kasvaa vuosien 2016 ja 2035 välillä. Uuden työvoiman tarve viestintä- ja
kustannustoiminnan alalla vuosina 2017–2035 on 22 900 henkilöä. Kulttuuri- ja viihdetoiminnassa
työvoimatarve on 14 100 henkilöä. Valtaosa tarvittavasta työvoimasta on korkeakoulutettua (viestintä &
kustannus: AMK 39 %, yliopisto 38 %, ammatillinen 24 %; kulttuuri & viihde: yliopisto 47 %, AMK 31 %,
ammatillinen 22 %).
Luovat alat, kuten toki monet muutkin, ovat alana murroksessa. Esimerkiksi digitalisaatio ja teknologian
kehitys, vihreä siirtymä, väestörakenteen muutos, elämyksellisyys ja palvelullistuminen ovat jo muuttaneet
alaa ja tulevat vaikuttamaan siihen myös tulevaisuudessa. Vallitseva koronatilanne ja sen vaikutukset alan
tulevaisuuteen nousivat esiin useimpien työnantajien haastatteluissa. Se ei ole ihme, sillä moni luovien
alojen toimija on ottanut koronasta osumaa. Haastateltujen yritysten ajatuksia alan murroksesta ja
tulevaisuudesta avataan tarkemmin raportin tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa.

Haastatelluista yrityksistä
Tilastokeskuksen mukaan luovilla aloilla toimi Kymenlaaksossa vuonna 2019 yhteensä vajaat 900 yritystä.
Määrä ei sisällä kaikkia pelialan yrityksiä, sillä osan niistä katsotaan kuuluvan luokituksissa ohjelmistoalan
alle. Tarkempaa tietoa luovien alojen määrittelystä ja sen haasteista kuvataan yllä Yleistä alasta -luvussa.
Kartoituksessa haastatellut yritykset (27 kpl) kattavat reilut 3 % koko alueen yrityskannasta.
Kymenlaaksossa oli vuonna 2018 luovien alojen työllisiä 2 782 henkilöä (Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto).
Haastattelemiemme yritysten työllistämä henkilöstö (184 työntekijää) on tästä siis vajaat seisemän
prosenttia. Kymenlaaksossa luovien alojen työllisiä on yrityskantaan suhteutettuna koko maata enemmän
(Kymenlaakso: 3,3 työllistä per yritys, koko Suomi: 2,9 työllistä).
Luovien alojen yritysten osuus kymenlaaksolaisesta yrityskannasta oli vuonna 2019 vajaa 9 %, koko
Suomessa vastaava osuus oli vajaa 11 %. Viidessä vuodessa sekä koko Suomen että Kymenlaakson luovien
alojen yritysten osuus on kasvanut (Suomi: 9,9 % → 10,8 %, Kymenlaakso: 7,8 % → 8,8 %). Osuuden lisäksi
myös luovien alojen yritysten määrä on kasvanut. Vuodesta 2014 vuoteen 2019 kasvua yritysmäärässä on
Kymenlaaksossa 17 %. Koko Suomessa kasvua on miltei 21 %.
Kartoittamiemme yritysten joukossa on monen kokoisia toimijoita yksinyrittäjistä useamman kymmenen
työntekijän yrityksiin. Haastattelemissamme yrityksissä on keskimäärin noin seitsemän työntekijää. Luku
pitää sisällään osa-aikatyöntekijät, muttei esimerkiksi kausityöntekijöitä. Osa-aikatyötä tehtiin kahdeksassa
haastatellussa yrityksessä (n. 30 % kaikista).
Koska luovat alat ovat toimialana niin moninainen, pyrittiin myös haastateltaviksi poimimaan erilaista
toimintaa harjoittavia yrityksiä. Haastatelluista viisi yritystä toimi taiteen tai musiikin parissa, peli- tai
ohjelmistoalalla oli kuusi yritystä, mainostoimistoja tms. (sis. graafisen suunnittelun ja visuaalisen
viestinnän toimistot sekä tuotantoyhtiöt) oli kahdeksan, arkkitehtitoimistoja (/rakennusarkkitehti) oli viisi ja
muita (tanssikoulut & kultaseppä) yrityksiä kolme.
Maantieteellisyyskin on huomioitu yrityksiä valitessa, haastateltuja on ympäri Kymenlaaksoa. Yrityskanta
on myös monen ikäistä, vanhin yrityksistä on perustettu 1960-luvulla ja uusin vuonna 2017.
Haastatelluissa yrityksissä työskenneltiin monenlaisissa tehtävissä. Eri ammattinimikkeitä annettiin
yrityksistä yhteensä liki viisikymmentä. Yleisimpiä työtehtäviä olivat graafikko/graafinen suunnittelija (7
yritystä mainitsi), AD/luova johtaja (4), rakennusarkkitehti (4), toimitusjohtaja (4), tuottaja (4), arkkitehti
(3), pelisuunnittelija (3) ja sähköinen/digimarkkinoija (3). Kahdesta yrityksestä mainittiin copywriterin,
ohjaajan, ohjelmistosuunnittelijan, peliohjelmoijan ja tanssinopettajan työtehtävät.
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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. Kvosaaminen, 8. Yleiset työelämävalmiudet, 9. Tietotekniset taidot ja 10. Muu), joista kaikki saivat vähintään
yksittäisiä mainintoja. Erityisesti tietotekniset taidot nousivat esiin, niihin liittyvät osaamisen
kehittämistarpeet mainittiin haastatteluissa 14 kertaa.
Viidestä yrityksestä kerrottiin, ettei heillä ole koulutustarpeita. Joko lisäosaamista hankittiin jo (esimerkiksi
käynnissä olevat YAMK-opinnot, erilaiset kurssit työn ohessa) tai erityisosaaminen oli niin hyvin hallussa,
että sitä hyödynnettiin jopa kouluttamalla muita yrityksiä ja opiskelijoita. Useampi yritys mainitsi, että heillä
kouluttaudutaan jatkuvasti työnteon ohella.

1. Tuotteet ja palvelut (8 mainintaa)
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät osaamistarpeet mainittiin haastatteluissa kahdeksan kertaa.
Lisäkoulutustarvetta oli talousjohtajalla, tanssinopettajilla ja pilatesohjaajalla, rakennusarkkitehdillä,
graafikoilla sekä yrittäjällä itsellään.
Tarkempina osaamistarpeina kuvattiin 3D-mallinnusosaamisen kehittämistä, yleisen muutoksen ja
kehityksen mukana pysymistä sekä uusien ideoiden ja toimintatapojen saamista tanssialalle tanssia
sivuavien kurssien kautta. 3D-mallinnuksessa erityisesti optimoitu mallinnus olisi tärkeää, sillä se on
pelialalla kriittistä, jotta tiedostot ovat pienikokoisia ja optimoituja. Muuten ne vaikuttavat liikaa pelin
tiedostokokoon.

2. Myynti ja markkinointi (6 mainintaa)
Myyntiin ja markkinointiin liittyen lisäkoulutusta tarvittiin myyntitaitoihin, muutoksen mukana pysymiseen,
hakukoneoptimointiin, kysynnän muutokseen, teknologiaan, tuotteistamiseen printti- ja digimarkkinointiin
sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyen. Eräässä yrityksessä oli tunnistettu tuotteiden olevan
huippuluokkaa, mutta riittävän hyviä ja asialleen omistautuvia myyntihenkilöitä oli vaikea löytää.
Lisäosaamistarvetta oli useissa eri tehtävissä. Mainintoja saivat myynnilliset asiakaspalvelijat,
ohjelmistosuunnittelijat, yrittäjä sekä graafikko.

3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (2 mainintaa)
Tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyen lisäosaamista toivottiin talousjohtajalle 3D-mallinnuksesta
(vrt. kohta 1. Tuotteet ja palvelut) sekä ohjelmoijille yleiseen ammattitaidon ylläpitoon liittyen.

4. Talousasiat (2 mainintaa)
Koulutustarve talousasioihin ilmeni kahdesta yrityksestä. Toinen yrityksistä toimi pelialalla ja sen
talousjohtaja kaipasi lisäosaamista erityisesti kansainvälisistä verotusasioista, jotka vaihtelevat maittain ja
alueittain. Ratkaisuna voisi toimia yksi, yhtenäinen ohje, jota kaikki pelialan yritykset voisivat käyttää apuna.
Myös immateriaalioikeudet ja verotus koettiin ongelmalliseksi.
Eräs haastatelluista koki, että luovilla aloilla on laajaa osaamisvajetta raha-asioissa. Osaksi koulutusta
kaivattaisiin rahapuhetta ja taloustaitoja. Korkeastikaan koulutettu luovien alojen osaaja ei välttämättä
osaa hinnoitella toimintaansa, laskuttaa tai tehdä tarjouspyyntöjä.

5. Johtaminen (3 mainintaa)
Tuottajan, talousjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävissä oli huomattu tarvetta johtamisosaamisen
kehittämiselle. Oman ammattitaidon ylläpito koettiin tärkeäksi ja yhdessä yrityksessä kaivattiin osaamista
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työnantajana toimimiseen. Vielä yrittäjästä myös työnantajaksi siirtyminen ei ollut ajankohtaista, mutta
tulevaisuudessa toiveissa olisi palkata myös ulkopuolisia työntekijöitä.

6. Työhyvinvointi (1 maininta)
Työhyvinvointi mainittiin haastatteluissa lisäkoulutustarpeena kerran. Yrityksessä toivottiin
työyhteisökoulutusta liittyen myös kansainvälisyysosaamiseen (kohta 7. Kv-osaaminen).

7. Kv-osaaminen (2 mainintaa)
Kansainvälisyyteen liittyvä osaaminen nousi haastatteluissa esiin pariin otteeseen. Toisessa yrityksessä
teemaa lähestyttiin työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden kautta, toiveissa oli työyhteisökoulutus
yrityksessä. Toisessa yrityksessä osaaminen liittyi kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Yrityksen
yhteistyökumppanit ovat ympäri maailmaa, joten kieli, kulttuuri ja tavat toimia vaihtelevat paljon. Myös
kansainvälinen verotus ja sen eroavaisuudet eri maissa mainittiin (kts. kohta 4. Talousasiat).
Eräs yritys kertoi, että pelialan kv-osaamiseen eivät päde normaalit lainalaisuudet, sillä marginaalinen ala
vaatii erikoisosaamista. Alalla on käytössä esimerkiksi omia alustojaan. Alan yritykset ovat kuitenkin melko
hyvin verkostoituneita kansainvälisestikin ja apua tilanteiden hoitamiseen pystyy kysymään kansainvälisen
partneriverkoston kautta.

8. Yleiset työelämävalmiudet (1 maininta)
Yhdessä yrityksessä kaivattiin rakennusarkkitehdin tehtävässä lisäosaamista liittyen määräysten
muuttumiseen, alan kehittymiseen ja kilpailutilanteen mukana pysymiseen.

9. Tietotekniset taidot (14 mainintaa)
Koulutustarpeista selvästi eniten mainintoja saivat tietoteknisiin taitoihin liittyvät asiat. Niitä mainittiin 14
kertaa. Tarvetta oli useissa yrityksissä ja useissa eri työtehtävissä (arkkitehti digimarkkinoija, graafikko,
kultaseppä, ohjelmistosuunnittelija, sisällöntuottaja, suunnitteluassistentti, webmaster, koko yrityksen
henkilöstö).
Tarkempia osaamistarpeita kerrottiin paljon, useampaan otteeseen mainittiin Wordpress-osaaminen,
yleiset digitaidot ja digitaaliset palvelut, VR-osaaminen sekä hakukoneoptimointi ja analytiikkataidot. Myös
3D-mallinnus, Googlen ja Facebookin tarjoamien palveluiden osaaminen, koodaustaidot, AR-osaaminen,
arkkitehtien mallinnusohjelmien käyttötaidot, digilaitteiston käyttö kotona (esim. esitysten striimaaminen)
sekä 360-video-osaaminen erityisesti pelimoottoriympäristöön yhdistettynä nostettiin esiin. Yleisesti
puhuttiin myös teknologisen kehityksen mukana pysymisestä ja uusien tai päivittyvien ohjelmistojen
käyttötaidoista.

10. Muu (4 mainintaa)
Muista haastatteluissa ilmenneitä lisäkoulutustarpeita olivat tanssinopettajien koulutus eri tanssilajeista,
arkkitehtien ammattiosaamisen päivittäminen, rakennusarkkitehtien osaaminen rakentamismääräyksiin
liittyen ja toimitusjohtajan osaaminen sopimuksiin ja sopimusoikeuteen liittyen.

Maahanmuuttajataustaisten osaaminen
Osaamistarpeista kysyttiin myös maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin liittyen. Enimmäkseen
osaamisvaatimukset olivat samoja kuin suomalaistaustaisilla työntekijöillä. Tärkeimmiksi taidoiksi nostettiin
oman alan osaaminen, tarvittavat ohjelmistot, hyvä asenne ja alan kokemus. Muutamissa yrityksissä
korostettiin koulutusta tai tutkintoa, osassa puolestaan osaamista ja asennetta.
Kielitaito, kulttuurin ja toimintatapojen tuntemus mainittiin myös useaan otteeseen. Vajaat kymmenkunta
yritystä mainitsi suomen kielen taidon olevan tärkeää, kuudessa kerrottiin pärjättävän sujuvalla englannilla
ja ainakin kahdessa oli välttämätöntä osata hyvin molempia kieliä. Muutama yritys kertoi suomen
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osaamisen olevan tärkeää, jotta esimerkiksi lakitekstiä pystytään ymmärtämään. Lain ja kielen lisäksi
parista yrityksestä mainittiin myös suomalaisen kulttuurin ja byrokratian tuntemuksen olevan olennaista.

Tulevaisuus & rekrytointitarpeet
Koronatilanne on aiheuttanut luovilla aloilla paljon haasteita ja epävakautta, joskin toimiala on niin
moninainen, että tilanteet yritysten välillä vaihtelevat paljon. Suurin osa haastatelluista toi koronan jollain
tapaa vastauksissaan esiin. Osa yrityksistä sanoi, että tilanne on todella haastava ja synkkiä hetkiä on
koettu. Eräs mainostoimisto kertoi ongelmaksi asiakastilaisuuksien peruuntumisen, joka on syönyt
työmäärästä 50 % ja tuloista 70 %. Osassa yrityksistä taas kerrottiin elettävän jopa jyrkän nousun aikaa.
Luovien alojen sisällä erityisesti peliala ja arkkitehtitoimistot kertoivat positiivisesta tilanteesta ja
liiketoiminnan kasvusta. Myös muutamissa mainostoimistoissa ja tuotantoyhtiöissä oli hyvä tilanne.
Koronapandemian mainittiin jopa olleen yhtenä syynä kasvulle. Ihmiset ovat viettäneet enemmän aikaa
kodeissaan, joten pelaaminen on lisääntynyt, remontointitarpeita on huomattu ja korjauksia ja laajennuksia
teetetty, viihdettä on kulutettu enemmän ja toisaalta yritysmaailmassa on nähty tarvetta
markkinointikampanjoille.
Haastatteluissa kysyttiin yrityksen arviota toimialan suhdannetilanteesta vuoden kuluttua. Pääosin näkymät
nähtiin positiivisina, joskin suhdanteen kerrottiin olevan riippuvainen koronatilanteen kehittymisestä,
rokotustahdista ja rajoitustoimien poistumisesta. Monella oli oletuksena, että pandemian helpotettua on
tulossa nousukausi, kun ihmisten ja yritysten patoutunut kysyntä purkautuu. Toisaalta pohdiskeltiin
esimerkiksi striimauspalveluiden tarvetta koronan jälkeisessä ajassa. Haastatelluista yrityksistä yli 90 %
uskoi positiiviseen suhdannetilanteeseen (vastaukset: 22 % nousu alkaa, 30 % nousukausi jatkuu, 41 %
nousukausi), muutama vastaaja ennakoi lamaa tai laskukautta.
Suhdannearvioita antaessaan muutama yritys kertoi arvioimisen olevan tässä vaiheessa melko haastavaa,
vuoden päähän katsominen tuntui pitkältä ajanjaksolta. Koronan todettiin heittelevän tilannetta ja
aiheuttavan epävarmuutta, mutta kokonaisuus oli silti siis miltei kaikilla ainakin toistaiseksi optimistinen.

Alaan vaikuttavat trendit, tulevaisuuden osaamistarpeet
Haastatellut yritykset ennakoivat tulevaa muutenkin kuin vain koronatilanteen vaikutusten osalta.
Haastatteluissa kysyttiin tarkempia kysymyksiä kahdesta suuresta työhönkin vaikuttavasta ilmiöstä,
ekologisesta kestävästä kehityksestä ja digitalisaatiosta. Niihin pureudutaan syvemmin alla omissa
luvuissaan.
Digitalisaation ja ekologisen kestävän kehityksen lisäksi työnteon tapoja, osaamistarpeita ja toimialojen
tulevaisuuksia murtaa ja muuttaa toki moni muukin ilmiö. Väestömme vanhenee ja väestörakenteemme
muuttuu muutenkin (maahanmuutto, kaupungistuminen, ikääntyneiden parempi toimintakyky), alusta- ja
jakamistalous vaativat uudenlaisia toimintamalleja, yhteiskuntamme on muuttunut yksilökeskeisemmäksi ja
kaivataan itselle räätälöityjä tuotteita tai palveluita. Tuotteiden ohessa – tai jopa sijaan – yhä useammin
myydään ja kehitetään palveluita. Elämyksellisyys ja merkityksellisyyden tunne koetaan tärkeiksi ja
hyvinvoinnista ja elämänlaadusta puhutaan paljon. Globalisaatio, kansainvälistyminen, monipaikkaisuus,
ajasta ja paikasta riippumaton digityö, erilaisten verkostojen tärkeys, inhimillisten taitojen korostuminen,
luovuuden merkityksen kasvaminen - listaa voisi jatkaa liki loputtomiin. Ilmiöt myös linkittyvät toinen
toisiinsa ja voi olla mahdotonta tunnistaa mikä on seurausta mistäkin.
Toimialoja ja toimintatapoja yhdistelevä työ liittyy oikeastaan kaikkiin yllä kuvattuihin ilmiöihin. Luovilla
aloilla on paljon annettavaa, kun pohditaan esimerkiksi opetuksen ja oppimisen pelillistämistä, ohjelmiston
käyttäjäkokemuksen parantamista, tuotteiden muuttamista palveluiksi tai keinoja ikääntyneiden
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elämänlaadun parantamiseksi. Luova toiminta voidaan määritellä ongelmanratkaisuksi, ongelmien esiin
nostamiseksi ja uusien toimintatapojen keksimiseksi. Määritelmään peilaten luovat alat ovat tärkeä silta ja
apu pohdittaessa työn murrosta, uusia työnteon tapoja ja vaatimuksia tai vaikkapa innovaatioita ihan millä
tahansa toimialalla. Luovat osaajat tuleekin nähdä pelkän oman toimialan työntekijöiden lisäksi myös
muiden alojen lisäarvonluojina.
Kulttuurihyvinvointi nähdään kasvavana alana ja se liittyy vahvasti muun muassa merkityksellisyyteen,
terveyteen, yksilöllistymiseen ja elämyksellisyyteen. Eräs haastateltu yritys uskoi kulttuurihyvinvoinnin
kysynnän kasvavan korona-ajan ankeuden jälkeen, kun ihmiset kaipaavat elämäänsä iloa ja merkitystä.
Haastateltu nosti esiin myös erityisryhmät ja luovien alojen merkityksen heidän hyvinvointinsa lisäämiseksi.
Yleisemminkin ennakoitiin luovien alojen kasvua pandemian jälkeisessä ajassa; ihmiset kaivannevat
kulttuuria ja esittäviä taiteita osaksi elämäänsä.
Väestö vanhenee ja pelaajien keski-ikä nousee jatkuvasti. Tämä nähdään pelialan yrityksissä markkinoita
kasvattavana ilmiönä. Tulevaisuudessa eläkkeelle jäävät ovat pelaajaikäluokkaa. Toisaalta jo nyt pelaavien
ihmisten määrä kasvaa ja peliyritykset myös laajentavat tarjontaansa uusiin ikäluokkiin. Peliyrityksillä ja
pelialan osaamisella on annettavaa myös muille toimialoille – tulevaisuudessa luultavasti yhä enemmän.
Käytössä olevaa tuoretta teknologiaa ja alan kehitystyötä hyödynnetään terveydenhuollossa,
turvallisuusalalla ja esimerkiksi elinikäisessä oppimisessa.
Väestön vanheneminen avaa luoville aloille paljon mahdollisuuksia myös esimerkiksi rakentamisen,
asuntosuunnittelun, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä senioritalouden luomien innovaatio- ja
palvelumuotoiluosaamistarpeiden kautta.
Luovien alojen toimijat ovat perinteisesti olleet melko pieniä. Yksinyrittäjiä ja muutaman työntekijän
yrityksiä on ollut paljon. Näin on edelleenkin, mutta entistä useammin myös luovilla aloilla tapahtuu
keskittymistä ja isot toimijat ostavat pienempiä. Esimerkiksi pelialla ainoa kasvamaton mittari on yritysten
määrä. Haastatteluissa nousi esiin myös suunnittelutoimistot, eräs yritys totesi pienehköjen
arkkitehtitoimistojen häviävän kartalta. Kilpailu on kovaa ja toimistoja yhdistetään.
Toisaalta alalla trendinä on moniosaajuus ja monipuolisuus, toisaalta erikoistuminen. Isoissa yrityksissä
tavoitteena voi olla mahdollisimman monipuolisten palveluiden tuottaminen alusta loppuun, kun taas
pienet keskittyvät hoitamaan mahdollisimman hyvin jotakin yksittäistä, erityisosaamista vaativaa asiaa ja
verkostoituvat keskenään. Pienten yritysten verkostoituminen ja yritysten välinen yhteistyö nähtiin myös
haastatteluissamme oman toiminnan elinehtona tulevaisuudessa.
OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut tärkeimpiä osaamistarpeita toimialoittain (Osaamiskortit
2035). Luoville aloille (viestintä- ja kustannustoiminta ja kulttuuri- ja viihdetoiminta) tärkeimmiksi
osaamistarpeiksi on nostettu erityisesti digitaalisuuteen (digi-identiteetin hallinta; digikommunikointi;
sisällön kehittäminen; haku-, uudelleenjalostus-, integrointi- ja arviointiosaaminen; erilaiset alustat,
sovellukset, järjestelmät ja laitteistot; tiedonjako; eettisyys ja luovuus teknologian käytössä), ihmistaitoihin
(esiintymistaidot; johtamis- ja valmentamistaidot; monikulttuurisuusosaaminen; verkosto-, kumppanuus- ja
sidosryhmäosaaminen; vuorovaikutustaidot), oman työn- ja elämänhallintaan (henkilökohtaisen osaamisen
kehittäminen ja johtaminen; itseohjautuvuus; paineensietokyky; prosessiosaaminen; resilienssi;
sitoutuneisuus; stressinsietokyky; yrittäjyystaidot) sekä yleiseen osaamiseen tai ilmiöihin liittyviä tarpeita
(globaali hahmottaminen; innovaatio-osaaminen; luovuus; kestävä kehitys; moniammatillisuus;
monitaitoisuus; substanssiosaaminen; tiedon arviointitaidot; tekijänoikeudet ja lisenssit).
Yleisesti voinee sanoa, että luovilla aloilla kaivataan kykyä jatkuvaan oppimiseen, itsereflektioon ja oman
alan sekä työn murroksen kehityskulkujen seuraamiseen ja murroksessa mukana pysymiseen. Jatkuvan
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oppimisen taitoja, uteliaisuutta ja kykyä kehittää omaa toimintaa pidettiin myös haastatelluissa yrityksissä
tärkeänä pelkän substanssiosaamisen rinnalla.
Ekologinen kestävä kehitys
Haastatelluilta yrityksiltä kysyttiin, miten ekologinen kestävä kehitys on näkynyt tai näkyy yrityksen
toiminnassa, ja millaisia tarpeita (esimerkiksi osaamiseen tai rekrytointeihin liittyen) yrityksellä on ilmiöön
liittyen ollut tai tulee olemaan. Neljä yritystä (15 % haastatelluista) mainitsi, ettei ilmiö näy heillä. Tarpeisiin
liittyen yli puolet yrityksistä kertoi, että kestävään kehitykseen kytkeytyviä erityistarpeita ei ole. Osaltaan
näkymättömyyttä voi selittää se, että luovat alat ovat melko kestävä toimiala ja vihreää siirtymää ei tule
mietittyä itsestäänselvyyksien (esim. ei tuotantoa/varastoa, tuotetaan vain palvelua tms.) kautta.
Useampi yritys kuitenkin tunnisti ekologisuuden merkityksen myös omassa toiminnassaan, 15 %
haastatelluista jopa mainitsi sen olevan toimintansa ytimessä. Ekologisuutta oli mietitty jo pitkään ja
työtapoja mietittiin vihreiden arvojen kautta. Eräs yrityksistä mainitsi tavoitteekseen hiilineutraaliuden,
toinen puhui toimintansa olevan ekologista ja pohtivansa jatkuvasti vihreää agendaa.
Viidennes haastatelluista puhui sähköisistä materiaaleista, palvelun tuottamisesta, minimaalisesta
kuluttamisesta, jätteettömyydestä tai siitä, ettei varastoja, tuotantovälineitä tai fyysisiä tuotteita tarvita.
Myös kierrättämisestä puhuttiin paljon. Mahdolliset jätteet lajiteltiin ja toisaalta kierrätysmateriaaleja
pyrittiin hyödyntämään jatkokäytössä. Kiertotaloudenkin mainitsi muutama yritys. Kultaseppä kertoi, miten
yhä useammin korjataan ja huolletaan vanhoja koruja ja toisaalta niistä teetetään myös kokonaan uusia
tuotteita. Verkkokaupassa oli huomattu käytettyjen tavaroiden myynnin kasvamista. Toisaalta
ympäristönäkökulmasta oltiin huolissaan kasvavasta verkkokaupasta, tuotteiden palauttamisesta ja
hävikistä. Näihin oli pyritty keksimään kestäviä ratkaisuja.
Kiertotaloudesta puhuttiin myös rakentamiseen ja suunnittelutoimistojen työhön liittyen. Muutamissa
hankkeissa oli mietitty rakentamisen kiertotaloutta. Korjausrakentamiseen keskittyvä toimisto kertoi, että
vanhan säilyttäminen ja uudelleen käyttäminen näyttäytyi selkeänä tarpeena. Muutenkin olisi tärkeää jo
suunnitteluvaiheessa huomioida tarkemmin luonnonvarojen käyttöä. Rakentamisessa ympäristöasioita on
huomioitu jo paljon erilaisissa säädöksissä (esimerkiksi jäteasiat, lämpöarvot), joten ilmiö näkyy kentällä
vahvasti. Myös puurakentamisen merkitys on kasvanut ja materiaalivalintoja, rakennustyyppejä ja
sijoittumista tulisi miettiä muutenkin ekologisesta näkökulmasta.
Hankinnat nostettiin esiin yhtenä tärkeänä vaikuttamisen paikkana. Niistä puhui neljännes haastatelluista.
Pakolliset hankinnat pyrittiin tekemään mahdollisimman kestävästi ja uusien tuotteiden hankkimista
puntaroitiin ylipäänsä tarkkaan. Osa pyrki hankkimaan tarvittavat tuotteet käytettyinä, yksi yritys korosti
käyttävänsä hankitun teknologian loppuun asti ja välttävänsä siten turhaa kuluttamista. Myös muita
yrityksen kulutusvalintoja käytettiin esimerkkeinä kestävyydestä; oli valittu kotimaiset palvelimet, vaihdettu
uusiutuvaan energiaan ja hankittu yrityksen käyttöön sähköpolkupyörä.
Useampi yritys kertoi tekevänsä laajaa etätyötä ja myös asiakaspalavereja hoidettiin etätapaamisin. Näin
ollen toimiston energiankulutuksesta oli saatu karsittua ja toisaalta esimerkiksi automatkustaminen oli
vähentynyt paljon. Asiakasnäkökulmaa nostettiin esiin muutenkin kuin vain etätapaamisesimerkein.
Useampi yritys kertoi asiakkaiden ymmärtävän kestävyyden, laadukkuuden ja hyvien raaka-aineiden
merkityksen. Tilaajat ja asiakkaat myös tuovat yhä useammin esiin ekologisuuden tärkeyttä ja osaavat
vaatia yritystoiminnalta sitä. Yksi yrittäjistä kertoi itse valitsevansa asiakkaikseen ekologisia toimijoita.
Haastatteluissa esiin nousseet tarpeet ovat kohtalaisen pieniä, joilla ei ole vaikutusta esimerkiksi yritysten
henkilöstömäärään. Ekologisuus korostuu pienissä yrityksissä enemmän tekemisen tapana ja valintoina.
Kestävyyteen liittyen muutosta tapahtuu jatkuvasti, joten yleisesti vaaditaan kykyä ja halua seurata
kehitystä. Toisaalta tietoa kerrotaan kyllä olevan saatavilla ja tieto myös jatkuvasti lisääntyy. Erilaiset
verkostot mainitaan esimerkkinä hyvästä tiedonjaon ja -vaihdon lähteestä.
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Yksi suunnittelutoimisto kokee, että ekologisuuteen liittyen voisi olla tilausta koulutukselle, joka koskisi
sekä arkkitehtejä että rakennusarkkitehtiä. Tulevaisuudessa saatetaan joutua tekemään esimerkiksi
hiilijalanjälkilaskentaa, johon ei vielä riittävää osaamista ole.
Digitalisaatio
Virtuaalisille ympäristöille ja niissä toimimisen opetteluun on paljon kysyntää ja tarvetta, ei pelkästään
pelialalla vaan myös koulutuksen, hyvinvoinnin, viestinnän ja markkinoinnin parissa. Useampi haastateltu
toikin esiin, miten pelialalla tehtyä kehitystyötä pystytään hyödyntämään myös muilla aloilla. Digitalisaatio
vaikuttaa toki pelialan lisäksi luovien alojen toimintaan laajemminkin ja haastatteluissa sen merkitykset
tuotiin esiin jokaisesta yrityksestä.
Yli puolet haastatelluista kertoi digitalisaation näkyvän päivittäisessä toiminnassa ja/tai vaikuttavan
kaikkeen tekemiseen. Toimintaympäristön, palveluiden, jakelun, työvälineiden, lopputuloksen,
markkinoinnin ja koko prosessin kerrottiin useammassa yrityksessä olevan täysin digitaalisia. Toiminta oli
haastatelluissa yrityksissä digitalisoitunut täysin niin arkkitehtitoimistoissa, mainostoimistoissa kuin tietty
pelialan yrityksissäkin. Toisaalta kerrottiin digitalisaation olevan koko oman yritystoiminnan ydin, toisaalta
taas, että ilmiön suhteen on vielä paljon kehitettävää ja opittavaa.
Digitalisaation suhteen toimintaympäristön kerrottiin myös kehittyvän jatkuvasti. Vaaditaankin muutoksen
ja alan kehityskulkujen seuraamista ja niihin reagoimista riippumatta millä luovista aloista toimitaan. Uusia
sovelluksia ja ohjelmistoja tulee, tekoäly kehittyy, pelimoottorit kehittyvät. Isoista kehityskuluista erityisen
huomionarvoisia ovat VR-teknologian kehittyminen yhä entisestään ja sen hyödyntäminen laajemmin
pelialan ulkopuolellakin. Myös tekoäly kehittyy entisestään ja tulee mukaan liki kaikkeen toimintaan. Lisäksi
päätelaitteet kehittyvät ja pöytäkoneiden, kannettavien ja mobiililaitteiden rajat tulevat hämärtymään
entisestään.
Pelialan suhteen huomioitavaa on myös markkinoiden kasvu globaalisti. Kehittyvissä maissa verkkoyhteydet
nopeutuvat, puhelinmallit paranevat ja hinnat laskevat. Tämä luo laajempaa kysyntää ja jakelukanavat
esimerkiksi puhelimien sovelluskauppojen kautta leviävät uusiin maihin ja uusiin kuluttajiin.
Eräs pelialan yrittäjä ennakoi seuraavaksi isoksi, arkeemme vaikuttavaksi loikaksi kvanttitietokoneiden
yleistymistä. Myös serveriklusterit, kuten Googlen toiminta Haminassa, tulevat yleistymään. Muutosten
aikajännettä on hankala arvioida, se voi olla viisi tai viisikymmentä vuotta.
Koronapandemian kerrottiin vaikuttaneen yritysten toiminnan digitalisoitumiseen. Tanssikouluissa oli
aloitettu etäopetusta, musiikkialalla striimattu etäkonsertteja, virtuaalitapahtumat olivat yleistyneet
muutenkin ja pandemia-aika oli kiihdyttänyt virtuaaligallerian rakentamista. Liki kolmannes haastatelluista
yrityksistä kertoi livestriimauksesta, etätapahtumista ja/tai virtuaaliopetuksesta. Osa yrittäjistä uskoi
striimausten, virtuaalitapahtumien ja etäesitysten olevan yleisiä myös jatkossa, osa taas koki ne koronaajan ilmiönä, joka jäänee tulevaisuudessa pois.
Digi- ja somemarkkinointi mainittiin useammasta yrityksestä. Niille oli nähty tarvetta ja niihin oli myös
panostettu viime aikoina. Myös verkkosivuja oli uudistettu ja verkkokauppoja perustettu tai päivitetty.
Yrityksen toiminnasta riippumatta kerrottiin hallinnon (laskutus, tuntiraportoinnit, palkanmaksu, kalenterit,
ilmoittautumiset, asiakkuushallinta yms.) sähköistymisestä ja erilaisten sovellusten avusta siinä.
Kaikki yrittäjät eivät kokeneet digitalisaatiota pelkästään toimintaa helpottavana asiana. Se oli tuonut
paljon lisää työtä ja pienen toimijan koettiin olevan vaikeaa pysyä ajan hermoilla kaikesta teknologisesta
kehityksestä. Tulisi seurata tarkkaan ja esimerkiksi tietää minkä ohjelman uusiminen tai päivittäminen on
järkevää ja minkä ei. Kaivattiin myös helppoa kanavaa, josta voisi etsiä tietoa ilmiöstä ja siihen liittyvistä
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koulutusmahdollisuuksista sekä saada myös rahallista tukea kouluttautumiseen. Eräs yrittäjä totesi
digitalisaation olevan suuri asia, johon pitäisi tarttua, mutta ei vain kiinnosta.
Vajaa viidennes haastatelluista kertoi, ettei digitalisaatioon liittyen tule mieleen erityisiä tarpeita. Suurin
osa totesi tarpeeksi kehityskulkujen seuraamisen ja niiden mukana pysymisen sekä yleisen osaamisen
päivittämisen. Omaa osaamista tulee päivittää ja muuttuvaan ympäristöön tulee mukautua. Tärkeää on
myös poisoppiminen aiempien tapojen, sovellusten, alustojen ja toimintaympäristön muuttuessa ja
poistuessa. Yrityksen reaktiovalmiuttakin tarvitaan, sillä muutostarve voi olla nopeaa.
Esiin nousivat myös digitalisaation mukanaan tuomat säädökset ja velvollisuudet, kuten GDPR. Ne vaativat
omaksumista ja huomioimista. Muutenkin nähtiin, että pienissä yrityksissä (digi)osaamisen tuli olla melko
kokonaisvaltaista, sama henkilö saattoi huolehtia esimerkiksi tuotteiden/palveluiden digikehittämisestä,
markkinoinnista, palkanlaskusta, sometileistä, oikeudellisesta puolesta ja ohjelmistojen pääkäyttäjyydestä.
Eräs yrittäjä kertoi asenteiden vaikeuttavan toimintaa ja kehittämistä, esimerkiksi virtuaalitodellisuuteen
liittyvä toiminta oli nähty vain leikkimisenä eikä sitä otettu tosissaan. Asennemuutosta kaivattaisiin, mutta
yrittäjä toteaa tilanteen helpottavan, kun diginatiivisukupolvi siirtyy työelämään. Osalla digitalisaatioon
liittyvät tarpeet olivat hyvin konkreettisia, kaivattiin tietynlaista osaamista tai ilmiö huomioitiin
rekrytoinneissa. Useampi mainitsi koulutustarpeista uusiin ohjelmistoihin liittyen, sitä toki voi saada myös
palveluntarjoajalta Eräs yritys kertoi kaikkien rekrytointiensa liittyvän digitalisaatioon. Toisessa yrityksessä
kaivattiin livestriimauksen osaajia. Eräs yrittäjä kertoi, että tulevaisuudessa on mahdollisesti tulossa VR- ja
AR-osaajien rekrytointitarpeita. Alla yritysten rekrytointitarpeita on kuvattu tarkemmin.

Rekrytointitarpeet
Tulevaisuuteen peilaten yrityksiltä kysyttiin henkilöstömäärätavoitteista ja mahdollisista kasvuajatuksista.
Kaksi kolmesta haastattelemastamme yrityksestä ennakoi henkilöstömääränsä kasvavan kolmen vuoden
tähtäimellä. Kasvutavoitteet ovat nähtävissä alla olevissa kuvioissa. Suurin osa toivoi voivansa kokoaikaistaa
osa-aikatyöntekijöitään tai toivoi kasvua muutaman työntekijän verran. Joukossa oli myös yrityksiä, jotka
suunnittelivat kokonsa moninkertaistamista tai usean kymmenen työntekijän rekrytoimista. Muutama
yrittäjä mainitsi, että henkilöstön koko elää tilaus- ja työtilanteen mukaan, kasvu ei ole itseisarvo.
Huomionarvoista on myös se, että haastattelemamme yksinyrittäjät aikovat jatkaa samaan tapaan,
henkilöstömäärän kasvutoiveita ei ainakaan lähivuosille ole. Osa yksin- tai mikroyrittäjistä kertoi
käyttävänsä apuna alihankintaa tai freelancereita omien palkkatyöntekijöiden rekrytoimisen sijaan.
Henkilöstömäärä nyt

4

Henkilöstömäärä kolmen vuoden kuluttua

7

7
11

10

2
6
7

1 työntekijä

2-3 työntekijää

1 työntekijä

2-3 työntekijää

4-9 työntekijää

Min 10 työntekijää

4-9 työntekijää

Min 10 työntekijää
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Kasvun lisäksi rekrytointitarpeita ilmenee toki muistakin syistä. Osassa yrityksistä on tällä hetkellä
työntekijävajetta, osassa tarvitaan eläköityvien tilalle uusia tekijöitä. Lähivuosina eläköityvien
työntekijöiden osuus oli haastattelemissamme yrityksissä tosin melko pieni. Kaikista haastatelluista
yrityksistä kolmen vuoden sisällä eläköityviä arvioitiin olevan yhteensä kymmenkunta.
Rekrytointitarpeita kysyttiin myös ammattinimikkeittäin. Yritysten tuli arvioida rekrytointitarpeet heti sekä
vuoden kuluttua. Osalla lisätarve realisoituu vasta myöhemmin, useampi yritys mainitsi rekrytointitarpeesta
esimerkiksi kolmen vuoden päästä. Alla olevaan taulukkoon on listattu tehtävät, joissa on vähintään kahden
työntekijän rekrytointitarve.
Tehtävä, jossa rekrytointitarve
Graafinen suunnittelija, graafikko
Ohjelmistosuunnittelija
Medianomi
Websuunnittelija
Myynnillinen asiakaspalvelija
Ohjelmoija
Peliohjelmoija
Soittaja
Tanssinopettaja
3D-animoija
Arkkitehti
Asiakkuuspäällikkö
Pelisuunnittelija
Webmaster
Markkinoija

heti
5
3
3
3
2
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0

1v
4
4
3
3
3
5
3
4
3
2
2
1
1
2
2

Yksittäisiä tarpeita kerrottiin myös animaattorin, liiketoimintajohtajan, luovan johtajan, peligraafikon,
mainostoimistotyöntekijän, sisällöntuottajan ja tuottajan työtehtävistä.
Rekrytointitarpeissa huomioitavaa on, etteivät kaikki työntekijätarpeet ole välttämättä toistaiseksi
voimassa olevia kokoaikatöitä. Osassa tarvittaneen kokoaikaisia määräajaksi, osassa osa-aikaisia
toistaiseksi. Osa yrityksistä myös kertoi, että rekrytointitarpeet elävät ja vaihtelevat tilausten ja
toimeksiantojen mukaan eikä tarkkoja määriä pysty tulevaisuuteen ennakoimaan.
Muutama yritys kertoi, että moniosaajien tarve tulee lisääntymään. Erityisesti mainostoimistoon kaivattiin
työntekijää, joka osaisi ottaa haltuun laajan skaalan erilaisia työtehtäviä. Muutenkin monista pienistä
yrityksistä nostettiin esiin, miten oikeastaan kaikki tekevät kaikkea. Esimerkiksi tanssikoulussa samat
henkilöt hoitavat opettamista ja ohjausta sekä hallintoa ja markkinointia.

Rekrytointiongelmista
Työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. Yhdeksän vastaajaa
kertoi, ettei ongelmia ole ollut. Heistä suurin osa oli yksin- tai mikroyrittäjiä, jotka eivät rekrytointeja olleet
tehneet. Valtaosa haastatelluista yrityksistä – ja liki kaikki, jotka olivat rekrytoineet – oli haasteita
kohdannut. Rekrytointiongelmiin oli törmätty monessa eri ammattiryhmässä.
Erityisesti pelialalla rekrytointihaasteet olivat yleisiä. Muutamasta yrityksestä kerrottiin, että pulaa on
etenkin huippuosaajista, joita markkinoilla on vain harvoja. Kaivattaisiin sujuvampia väyliä esimerkiksi
kansainväliseen rekrytointiin. Pelialalla sykli on nopea, joten nykyistä jouhevammille ja nopeammille
malleille olisi tilausta.
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Oppisopimus oli muutamissa yrityksissä koettu hyväksi tavaksi saada itselle sopivia, suoraan tehtävään
koulutettavia työntekijöitä. Kaksi yritystä mainitsi, että oppisopimussysteemi on toiminut aiemmin
paremmin, nykymalli ei rungoltaan eikä hinnaltaan vastaa etenkään pienen yrittäjän tarpeisiin. Yrityksen
oma rooli kouluttajana sekä työkokemuksen ja osaamisen tuottajana tunnistettiin monessa yrityksessä ja
esimerkiksi oppilaitosyhteistyö koettiin tärkeäksi.
Haastattelussa oli valmiiksi luokiteltuna 13 mahdollista rekrytointiongelmaa, joista kaikki paitsi työaikaan,
johtamiseen ja kielitaitoon liittyvät ongelmat saivat mainintoja. Lisäksi muu-kohtaan kirjattiin useita
lisähaasteita. Alla rekrytointihaasteita on kuvattu tarkemmin.

1. Osaaminen (14 mainintaa)
Työnhakijoiden riittämätön osaaminen oli yleisin kohdattu rekrytointiongelma. Osaamishaasteisiin oli
törmätty täytettäessä monia eri työtehtäviä (koodaaja, käsikirjoittaja, myyjä, ohjelmistosuunnittelija,
peligraafikko, peliohjelmoija, pelisuunnittelija, sisustusarkkitehti, sähköinen markkinoija, tanssinopettaja,
tuottaja). Erityisesti tanssinopettajista ja ohjelmistosuunnittelijoista todettiin, että Kymenlaakson alueella ei
ole osaavia tekijöitä. Ohjelmistosuunnittelijoiden osaamiseen liittyen toivottiin myös koulutukseen
valittavaan opiskelija-ainekseen huomion kiinnittämistä, alalle ei aina päädy osaavimpia tekijöitä.
Sisustusarkkitehtejä rekrytoidessa oli kohdattu pettymyksiä, työnantaja koki, että AMK-tutkinnon antamat
osaamisvalmiudet eivät ole linjassa tarvittavien taitojen kanssa. Valmistuneilta oli puuttunut
reaalimaailman osaaminen ja esimerkiksi pohjapiirustuksia ei osattu piirtää. Tuottajaa rekrytoidessa oli
toivottu erityisesti VR-teknologiaosaamista.

2. Työkokemus (10 mainintaa)
Työkokemuksen puute, liian vähäinen määrä tai laatu oli koettu monessa yrityksessä ongelmaksi ja se sai
rekrytointihaasteista toiseksi eniten mainintoja. Ongelmia oli kohdattu useiden työntekijöiden
rekrytoinneissa (koodaaja, ohjelmoija, peliartisti, peligraafikko, peliohjelmoija, pelisuunnittelija, sähköinen
markkinoija, tuottaja). Erityisesti pelialalla kokeneiden työntekijöiden löytyminen koettiin haasteeksi, sillä
samoista osaajista kilpailee niin moni yritys.

3. Sijainti (9 mainintaa)
Aiemmista toimialakartoituksistamme poiketen sijainti nousi yhdeksi merkittävimmistä
rekrytointihaasteista. Kymenlaaksoa ei koettu vetovoimaiseksi alueeksi rekrytoida ja myös julkisia
kulkuyhteyksiä pk-seudulta Kotkaan kritisoitiin. Kotkan lisäksi myös Kouvolan koettiin olevan sijainniltaan
hieman syrjässä. Toisaalta koronan lisäämä etätyöskentely oli mahdollistanut myös muilta alueilta ja jopa
ulkomailta rekrytoinnin ilman uuden työntekijän muuttotarvetta.
Ongelmia Kymenlaakson sijainnin suhteen oli kohdattu useissa eri yrityksissä ja rekrytoitaessa tekijöitä
monenlaisiin tehtäviin. Peliajalla syrjäiseksi nähty sijainti oli vaikeuttanut ohjelmoijien, graafikkojen,
suunnittelijoiden ja sähköisen markkinoijan rekrytointeja. Tanssinopettajien saaminen Kouvolan alueelta oli
eräässä yrityksessä ollut haaste, joten iso osa opettajista kulki töihin muilta paikkakunnilta. Musiikin parista
todettiin, että soittajien saaminen on ollut kohtuu helppoa, mutta hallintopuolen henkilöstön
rekrytoiminen on koettu haastavaksi. Elokuva- ja TV-tuotannoissa oli huomattu, että Kymenlaakson alueella
ei ole saatavilla tilapäistyövoimaa tuotantoihin. Erityisesti leikkaajalle ja lavastajalle olisi ollut tarvetta.
Tähän heitettiin ratkaisuehdotuksena voisiko esimerkiksi kirvesmiehestä kouluttaa pienellä
lisäkoulutuksella lavastajan.
Arkkitehtitoimistoista kerrottiin, että rakentaminen Kymenlaakson alueella on hyvin vähäistä ja sen vuoksi
pienetkin suunnittelutoimistot hakevat töitä muualta. Rakentamissektorilla kunnat tilaavat työt isoilta
toimijoilta ja paikalliset eivät välttämättä pääse edes tarjoamaan.
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Yleistä pohdiskelua herätti se, miten osaajia saataisiin myös pienemmille paikkakunnille siten, että he siellä
pysyisivät. Kaupunkien rooli nähtiin vahvana osaajien houkuttelussa. Osaamiskeskusten muodostamiselle
olisi tilausta.

4. Koulutus (4 mainintaa)
Koulutushaasteisiin oli törmätty muutamien eri ammattiryhmän rekrytoinnissa (rakennusarkkitehti,
arkkitehti, koodaaja, ohjelmistosuunnittelija). Suurimpana ongelmana mainittiin alueelta puuttuvat
koulutukset (erit. arkkitehdit, ohjelmistosuunnittelijat). Muutamassa haastatellussa yrityksessä myös
kritisoitiin koulutuksen tasoa ja sisältöjä. Koettiin, että ammattikorkeakoulustakin valmistunutta työntekijää
tulee kouluttaa yrityksessä sisäisesti useampi vuosi. Myös medianomikoulutuksen loppuminen Kouvolasta
kerrottiin isoksi menetykseksi. Mainos- ja tuotantoalan työmäärän koettiin kuitenkin kasvavan jatkuvasti.

5. Palkkaus (4 mainintaa)
Palkkauksesta puhuttiin erityisesti pelialalla. Osaavia työntekijöitä on tarjolla sen verran rajallinen määrä,
että pienet yritykset kilpailevat samoista osaajista isojen firmojen kanssa. Tällöin isot toimijat pystyvät
yleensä tarjoamaan parempaa palkkaa ja vievät parhaat osaajat. Haasteita oli kohdattu peliohjelmoijaa, suunnittelijaa ja -graafikkoa sekä sähköistä markkinoijaa rekrytoitaessa.

6. Omatoimisuus (4 mainintaa)
Neljässä yrityksessä omatoimisuus oli noussut haasteeksi. Siihen oli törmätty erityisesti sisustusarkkitehdin,
webmasterin, graafikon ja sisällöntuottajan rekrytoinneissa.

7. Ongelmaratkaisukyky (1 maininta)
Ongelmanratkaisukyvyn puutteisiin oli törmätty yhdessä yrityksessä webmasterin rekrytoinnissa.
Osaamistaso oli sinällään koettu ihan hyväksi, mutta ongelmaratkaisukykyä ei ollut riittävästi.

8. Tietotekniset taidot (1 maininta)
Tietotekniset taidot nousivat esiin yhdestä yrityksestä, jossa kaivattiin 3D-mallintajan osaamista.
Ongelmaksi koettiin, että alaa ei alueella ole opetettu, joten osaajien löytäminen on haastavaa.

9. Asiakaspalvelutaidot (1 maininta)
Ongelmanratkaisukyvyn lisäksi webmasteria rekrytoidessa oli kohdattu haasteita myös
asiakaspalveluosaamisen kanssa.

10. Yhteistyötaidot (1 maininta)
Yksi yritys kertoi ohjelmistosuunnittelijoita rekrytoidessaan kaivanneensa parempia yhteistyötaitoja.
Osaavat, tietotekniikkaan orientoituneet tekijät eivät välttämättä olleet aina sosiaalisesti taitavimpia.

11. Muut rekrytointiongelmat (10 mainintaa)
Myös muita rekrytointihaasteita nostettiin esiin. Useampia mainintoja (3) sai työmarkkinoiden ylikysyntä ja
siihen liittyvät ongelmat. Niitä oli kohdattu tuottajien, ohjelmoijien ja peliartistien rekrytoinneissa. Hakijoita
periaatteessa oli, mutta tarvittavaa osaamista ei. Useampi yritys mainitsi pelialalla olevan suuren
työvoimakysynnän vuoksi melko paljon tekijöitä, joiden osaaminen ei kuitenkaan ole riittävällä tasolla.
Haasteita oli aiheuttanut myös työntekijöiden sitoutumisongelmat (2). Niihin oli törmätty tanssinopettajia
rekrytoidessa.
Yksittäisinä mainintoina esiin nousivat myös tietotekniset taidot, työnhakijoiden suuri määrä sekä koronaajan aiheuttama poikkeustilanne, kun koesoittoja ei ole voitu järjestää.
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Muita kommentteja ja huomioita
Moni haastatelluista yrityksistä koki oppilaitosten ja työelämän välisen vuoropuhelun ja yhteistyön olevan
tärkeitä. Osa kaipasi lisää harjoittelijoita tai muita yhteistyömuotoja oppilaitosten kanssa. Osassa yhteistyö
oli jo vahvalla pohjalla ja esimerkiksi rekrytoinnit hoidettiin suoraan XAMKista. Alueellista yhteistyötä
kaivattiin laajemminkin; esimerkiksi yritysten, oppilaitosten, julkishallinnon ja muiden alan toimijoiden
verkostoitumispaikalle olisi tilausta. ELY-keskuksen tuet herättivät keskustelua. Toisaalta
tukimahdollisuuksia kiiteltiin ja ne oli koettu hyviksi, toisaalta tukikriteerejä kritisoitiin ja oman yrityksen oli
koettu jäävän väliinputoajaksi.
Alle on koottu kommentteja, ehdotuksia ja huomioita, joita yritykset halusivat välittää eteenpäin.
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Tehkää vähemmän kyselyjä. Yrittäjien sairausvakuutusasiaa täytyy laittaa kuntoon. Tällä hetkellä
yrittäjällä ei ole varaa olla sairauslomalla. Positiivista on se, että koronatuki tuli ajallaan.
Pakkoruotsi pois, moni on jäänyt paitsi mahdollisuuksista, koska ruotsin taito puuttuu tai on heikko.
Kultasepän ja kellosepän koulutusta ollaan ajamassa Suomessa alas, opetusta ja opettajia ei ole
oikein enää saatavilla. Osaaminen ja alan arvostus huolestuttavat, vaikka muualla maailmassa ala ja
myös suomalainen osaaminen ovat arvostettuja. Ajat ovat hankaloituneet viimeisten
parinkymmenen vuoden aikana ja tietämys jalometalleista ja niiden suhteesta epämetalleihin on
yleisesti matala. Alan maineelle tekee myös hallaa ilman koulutusta olevat tekijät, jotka nimeävät
ammattinsa koulutettujen mukaisesti.
Kehitysvauhti on niin huima, että osa suunnittelualan ihmisistä on jo pudonnut kelkasta. Alan aito
osaaminen ja teknologia eivät vielä kohtaa. Mallinnus on hidasta ja kömpelöä ja aito suunnittelu
tehdään yhä aivoissa ja kynällä ja paperilla. Tietokoneella suunnitellut rakennukset ovat
yksinkertaisia.
Olennaista on löytää juuri tarpeisiimme sopivia kehittämiskeinoja, joita pystytään käyttämään työn
ohessa. Tärkeää on päivittää henkilöstön osaaminen ajan tasalle seuraten trendejä.
Alalla vähän aikaa olleiden osaamista ei pystytä hyödyntämään, joten koulutuksen lisääminen ei ole
ratkaisu rekrytointivaikeuksiin. Kaikki koulutustoiminnan kehittämiseen keskittyvä toiminta on
positiivinen asia, mutta sillä ei pystytä vastaamaan akuuttiin nykytarpeeseen, vaikutus näkyy vasta
muutaman vuoden päästä.
Hyvä, että yrityksemme on haastattelussa mukana. Toivotaan, että vastauksia hyödynnetään
ennakointi- ja kehitystyössä. Olemme valmiita yhteistyöhön.
Pelialan rekrytoinnissa Suomessa etsitään yleensä senioritason osaajia, joilla on kokemusta, joten
vastavalmistuneen on vaikea löytää töitä ja pelialalle työllistyminen on hankalaa.
ELY-keskuksen järjestämät luovien alojen verkostoitumistapahtumat on koettu hyviksi ja niiden
toivotaan jatkuvan.
Koulutusorganisaatiot eivät huomioi vallitsevia trendejä. Valmistuneet eivät hallitse mm. Googlen
ja Facebookin tarjoamia palveluita ja mahdollisuuksia.
Osaamistarpeiden pullonkaula leimaa koko pelialaa. Huippuosaajien määrä on pieni ja siksi he ovat
kovin kilpailtuja. Tämän myötä alalla on paljon myös ei-huippuosaajia. Trendien ja uuden
teknologian vaikutukset pelialalla ovat melko merkityksettömiä. Samat osaajat päivittävät
osaamistaan sen sijaan, että tarvittaisiin uusia osaajia tilalle. Pelimarkkina kasvaa kasvamistaan,
joten alalle tulee avautumaan koko ajan uusia mahdollisuuksia uusille toimijoille, uusia genrejä,
uusia kauppapaikkoja jne.
Alalla on krooninen työvoimapula osaavista työntekijöistä, ala kasvaa voimakkaasti ja
investointirahaa on saatavilla. Yksi tapa saada alalle työvoimaa, on muuntokoulutus.
Yhteishankintakoulutus kiinnostaa, koska erikoisalan osaajia ei ole. Alaa ei myöskään opeteta ja
joutuvat kouluttamaan esim. VR-teknologian osaajat itse.

