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ETELÄ-KARJALAN LIIKE-ELÄMÄN 
PALVELUIDEN 
TOIMIALAKARTOITUSTULOKSET 

Liike-elämää tukevien palveluiden toimialakartoituksessa haastateltiin eteläkarjalaisia alan yrityksiä. Tavoitteena 

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

luja suoritettiin helmi-maaliskuun 2021 aikana yhteensä 21 yrityksessä. Haastattelijoina toimi Etelä-Karjalan alu-

een oppilaitosten edustajia. 

Yleistä alasta 

Kuten liike-elämän palveluiden toimialan nimestäkin kuulee, on ala melko moninainen ja pitää sisällään monen-

laista työtä ja tekemistä. Yhteistä alalla toimiville yrityksille on se, että tarkoituksena on tukea muiden yritysten toi-

mintaa. Ala onkin riippuvainen muiden toimialojen suhdanteista ja liike-elämän palveluiden sisällä voi olla melko 

erilaisiakin kehityskulkuja riippuen siitä, mitä alaa palvellaan.  

Tässä toimialakartoituksessa liike-elämän palveluita tuottaviksi aloiksi lasketaan Tilastokeskuksen toimiala-

luokituksista seuraavat alat: J62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta, M692 Laskentatoimi, kirjanpito 

ja tilintarkastus; veroneuvonta, M70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi, M 71 Arkkitehti- ja insinöö-

ripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, M73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus, M74 Muut erikoistuneet palve-

lut liike-elämälle, N82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle. 

Uusimman Ammattibarometrin (I / 2021) mukaan alan ammateissa Etelä-Karjalassa on työvoiman kysynnän ja 

tarjonnan suhteen paljon vaihtelua. Moni ammatti on tasapainossa, mutta pula- ja ylitarjonta-ammattejakin riittää. 

Pula-ammatit korostuvat Lappeenrannan seudulla, kun taas Imatran seudulla työvoimaa on tarjolla liikaakin. Lap-

peenrannan seudulla on paljon pulaa muista ohjelmisto- ja sovelluskehittäjistä, sovellusohjelmoijista, sovellus-

suunnittelijoista, tietokantasuunnittelijoista sekä web- ja multimediakehittäjistä. Hieman parempi tilanne, mutta kui-

tenkin pulaa, Lappeenrannan seudulla on laskentatoimen eritysasiantuntijoista ja tilintarkastajista, palkanlaski-

joista, rakennussähköasentajista, sovellusarkkitehdeistä sekä kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoista. Imat-

ran seudulla liikaa hakijoita on mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden, sovellusarkkitehtien, tietoliiken-

teen ja tietotekniikan insinöörien sekä web- ja multimediakehittäjien ammattiryhmissä. 

Mielenkiintoista on, että Ammattibarometrin mukaan Etelä-Karjalan alueella on samoista ammattiryhmistä sa-

manaikaisesti sekä ylitarjontaa että pulaa (web- ja multimediakehittäjät sekä sovellusarkkitehdit). 

TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Etelä-Karjalassa liike-elämän palveluiden (em. 

toimialaluokat) uusia avoimia työpaikkoja vuonna 2020 keskimäärin 73 kuukaudessa. Alan paikkojen osuus oli 

10,1 % kaikista työpaikoista. Edellisen vuoden, 2019, keskiarvon mukaan uusia paikkoja oli ollut auki enemmän, 

109 kuukaudessa. Myös paikkojen osuus oli suurempi, noin 11,9 % kaikista työpaikoista. Etelä-Karjalassa alan 

paikkojen osuus oli vuonna 2020 pienempi kuin koko Suomessa, mutta edeltävänä vuonna osuudet olivat toisin-

päin (osuudet koko maassa 2019: 11,8 %, 2020: 12,6 %). Vuoden 2020 keskiarvon mukaan työttömänä tai lo-

mautettuna on Etelä-Karjalassa ollut kuukaudessa noin 400 alan työntekijää. Se on vajaat viisi prosenttia kaikista 

työttömistä. Vuonna 2019 osuus oli vähän suurempi, hitusen yli 5 %. Koko maassa alan työttömien osuus kaikista 

työttömistä oli Etelä-Karjalaa suurempi (2020 & 2019 molemmat: 7,1 %). Alan työttömistä suurin osa oli korkea-

asteen tutkinnon suorittaneita (Etelä-Karjala: 61,5 %, koko Suomi 60,6 %). 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut toimialoittaisia koulutustarvearvioita vuoteen 2035 (OEF:n 

koulutustarvekortit). Arvioiden mukaan liike-elämälle tehtävien liiketoiminnan ja kehittämisen palveluiden työllisten 

määrä kasvaa vuosien 2016 ja 2035 välillä. Uuden työvoiman tarve alalla vuosina 2017–2035 on 45 200 henkilöä. 

Valtaosa tarvittavasta työvoimasta on korkeakoulutettua (yliopisto 62 %, AMK 31 %, ammatillinen 7 %). 

Liike-elämälle tuotettaviin palveluihin, kuten toki miltei kaikkeen muuhunkin, vaikuttaa moni murrostekijä. Esi-

merkiksi digitalisaatio ja teknologian kehitys, vihreä siirtymä, väestörakenteen muutos, kansainvälistyminen ja pal-

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf


 

 

velullistuminen ovat jo muuttaneet alaa ja tulevat vaikuttamaan siihen myös tulevaisuudessa. Vallitseva koronati-

lanne ja sen vaikutukset alan tulevaisuuteen nousivat esiin useiden työnantajien haastatteluissa, pääosin tilan-

teesta oli kuitenkin selvitty hyvin. Haastateltujen yritysten ajatuksia alan murroksesta ja tulevaisuudesta avataan 

tarkemmin raportin tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa. 

Haastatelluista yrityksistä 

Tilastokeskuksen mukaan liike-elämän palveluiden alalla toimi Etelä-Karjalassa vuonna 2019 yhteensä 1 024 yri-

tystä. Kartoituksessa haastatellut yritykset (21 kpl) kattavat reilut 2 % koko alueen yrityskannasta. Etelä-Karjalassa 

oli vuonna 2018 liike-elämää tukevien palveluiden työllisiä 3 153 henkilöä (Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto). 

Haastattelemiemme yritysten Etelä-Karjalassa työllistämä henkilöstö (1 017 työntekijää) on tästä liki kolmannes. 

Etelä-Karjalassa alan työllisiä on yrityskantaan suhteutettuna koko maata enemmän (Etelä-Karjala: 3,3 työllistä per 

yritys, koko Suomi: 2,8 työllistä). 

Liike-elämän palveluita tuottavien yritysten osuus eteläkarjalaisesta yrityskannasta oli vuonna 2019 noin 13 %, 

koko Suomessa vastaava osuus oli reilut 17 %. Viidessä vuodessa sekä koko Suomen että Etelä-Karjalan liike-

elämän palveluita tuottavien yritysten osuus on kasvanut (Suomi: 16,3 % → 17,4 %, Etelä-Karjala: 11,7 % → 13,0 

%). Osuuden lisäksi myös alan yritysten määrä on kasvanut. Vuodesta 2014 vuoteen 2019 kasvua yritysmäärässä 

on Etelä-Karjalassa 15 %. Koko Suomessa kasvua on 18 %. 

Vuosina 2014–2019 Etelä-Karjalan liike-elämän palveluiden alalla on perustettu uusia yrityksiä selvästi enem-

män kuin lakkautettu vanhoja. Viime vuosina eniten uusia yrityksiä perustettiin seuraaville toimialoille: M74 Muut 

erikoistuneet palvelut liike-elämälle & J62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta.  

Kartoittamiemme yritysten joukossa on monen kokoisia toimijoita yksinyrittäjistä monen tuhannen työntekijän 

yrityksiin. Koko yritysten henkilöstö ei tosin työskentele Etelä-Karjalan alueella. Haastattelemissamme yrityksissä 

työskentelee Etelä-Karjalassa keskimäärin noin 50 työntekijää. Luku pitää sisällään osa-aikatyöntekijät, muttei esi-

merkiksi kausityöntekijöitä. Osa-aikatyötä tehtiin kahdeksassa haastatellussa yrityksessä (n. 38 % kaikista). 

Koska liike-elämälle tuotetaan niin moninaisia palveluita, pyrittiin myös haastateltaviksi poimimaan erilaista 

toimintaa harjoittavia yrityksiä. Haastatelluista viisi yritystä teki suunnittelua ja konsultointia (erit. tekninen/teolli-

nen); sovellusten, ohjelmistojen ja IT-ratkaisuiden parissa toimi kahdeksan yritystä; taloushallinnon toimijoita tai 

tilitoimistoja oli viisi ja markkinointia tekeviä yrityksiä kaksi. 

Maantieteellisyyskin on huomioitu yrityksiä valitessa, haastateltuja on ympäri Etelä-Karjalaa. Yrityskanta on 

myös monen ikäistä, vanhin yrityksistä on perustettu 1940-luvulla ja tuorein vuonna 2020. 

Haastatelluissa yrityksissä työskenneltiin monenlaisissa tehtävissä. Eri ammattinimikkeitä annettiin yrityksistä 

yhteensä liki kuusikymmentä. Yleisimpiä työtehtäviä olivat projektipäällikkö/project manager (6 yritystä mainitsi), 

kirjanpitäjä (4) ja ohjelmistosuunnittelija (4). Kahdesta yrityksestä mainittiin arkkitehdin, asiantuntijan, automaatio-

suunnittelijan, digital marketing specialistin, ohjelmistoasiantuntijan, palkanlaskijan, projekti-insinöörin, sähkösuun-

nittelijan ja web developerin työtehtävät. 

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 pal-

veluiden tuotanto, 4. Talousasiat, 5. Johtaminen, 6. Työhyvinvointi, 7. Kv-osaaminen, 8. Yleiset työelämävalmiu-

det, 9. Tietotekniset taidot ja 10. Muu), joista kaikki paitsi kv-osaaminen ja työhyvinvointi saivat mainintoja. Erityi-

sesti tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyvät taidot nousivat esiin, niihin liittyvät osaamisen kehittämistarpeet 

mainittiin haastatteluissa kymmenen kertaa. 

Neljästä yrityksestä kerrottiin, ettei heillä ole koulutustarpeita. Osalla henkilöstön osaamisen kehittäminen oli 

hyvällä mallilla oman sisäisen koulutusjärjestelmän tai tiettyjen yhteistyökumppaneiden tuottaman koulutustarjon-

nan kautta. Moni haastateltu yritys kertoi työntekijöiden kouluttautumisen olevan todella tärkeää ja siihen satsattiin 

paljon. 
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1. Tuotteet ja palvelut (4 mainintaa) 

Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät osaamistarpeet mainittiin haastatteluissa neljä kertaa. Lisäkoulutustarve oli ohjel-

mistosuunnittelijoilla, -asiantuntijoilla ja projektipäälliköillä.  

Tarkempina osaamistarpeina kuvattiin oman yrityksen ratkaisujen ja palveluiden parempi ymmärtäminen, yh-

teistyökalujen opettelu, asiakaspalveluosaaminen ja kouluttautumistaidot. Myös kestävä kehitys, apuvälineet sekä 

myös tietoteknisiin osaamistarpeisiin liittyvät tekoäly, robotiikka, ohjelmointikielet ja tietoturva saivat mainintoja ja 

niistä olikin järjestetty jo sisäisiä koulutuksia.   

2. Myynti ja markkinointi (3 mainintaa) 

Myyntiin ja markkinointiin liittyen lisäkoulutusta tarvittiin erityisesti etätyöhön liittyen. Etämyyntitaidot ja etäkohtaa-

mistaidot ovat tärkeitä. Lisäosaamistarvetta oli palkanlaskijan ja asiakkuuspäällikön nimikkeillä työskentelevillä. 

Eräästä taloushallinnon yrityksestä kerrottiin, että taitoja on tärkeä osata omaa tonttia laajemmaltikin, sillä työtehtä-

viä tehdään todellisuudessa ristiin. Palkanlaskijan tulisi osata myös myydä ja myyntityötä tekevän olisi hyvä osata 

laskea palkkoja. Myös yleiset myyntitaidot nousivat esiin, yksi yritys kertoi, ettei myyntipuolen taitotaso tunnu riittä-

vän heidän tarpeisiinsa. 

3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (10 mainintaa) 

Tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyvät osaamistarpeet olivat yrityshaastatteluissa yleisimpiä. Erityisesti pro-

jektipäälliköiden ja asiakkuuspäälliköiden mainittiin hyötyvät lisäosaamisesta tässä. Alan trendien seuraaminen ja 

niiden mukana pysyminen olisi tärkeää. 

Erityismainintoja saivat erilaiset pätevyyskoulutukset (esim. RAP, RAPS, RAVA, RAVS). Myös 3D-tulostami-

sesta, valaistussuunnittelusta ja 3D-suunnittelujärjestelmistä puhuttiin. Samoin kestävän kehityksen huomioiminen 

nousi esiin. 

4. Talousasiat (5 mainintaa) 

Koulutustarve talousasioihin ilmeni haastatteluissa viisi kertaa. Etenkin kirjanpitäjän ja isännöitsijän tehtävissä kai-

vattiin lisäosaamista talousasioissa. Toisaalta eräs yritys totesi Isännöintiliiton tuottavan hyviä koulutuksia, joita 

itsekin hyödyntävät.  

5. Johtaminen (2 mainintaa) 

Projektipäällikön työssä oli huomattu tarvetta johtamisosaamisen kehittämiselle. Tällä tarkoitettiin erityisesti projek-

tien johtamista ja hallintaa sekä itsensä johtamista. Eräässä yrityksessä oltiin siirtymässä ketterään toimintatapaan 

(agile-tyyppiset prosessit) ja tarve ilmeni sen vuoksi. 

6. Työhyvinvointi (ei mainintoja) 

Työhyvinvointi ei ilmennyt nykyhenkilöstön koulutustarpeina, mutta haastatteluiden perusteella aihe kuitenkin kiin-

nosti yrityksiä. Sitä pohdittiin erityisesti työnantajakuvan kehittämisen ja työnantajana toimimisen näkökulmasta. 



 

 

7. Kv-osaaminen (ei mainintoja) 

Myöskään kansainvälisyyteen liittyvä osaaminen ei suoraan noussut esiin. Kuitenkin esimerkiksi kielitaito herätti 

paljon keskustelua sekä nykyhenkilöstön osaaminen että rekrytointihaasteiden suhteen. Työvoiman kielitaito oli 

osoittautunut haasteeksi toisaalta suomalaisten ammattienglannin suhteen, etenkään suullinen taito ei oikein riitä 

työskentelykieleksi, ja toisaalta myöskään kv-osaajissa on harvoin tarpeeksi hyvin englantia puhuvia. Myös ruotsin 

kielen taidon kanssa oli ollut jatkuvia haasteita. 

8. Yleiset työelämävalmiudet (3 mainintaa) 

Kolmessa yrityksessä kaivattiin lisäosaamista liittyen toiminnan prosesseihin, alan kehittymiseen sekä työhön vai-

kuttavaan lainsäädäntöön. Tässä kohtaa mainittuja ammattinimikkeitä olivat kirjanpitäjä ja palkanlaskija ja lisäksi 

eräs yritys mainitsi koulutustarpeen koko henkilöstölle. 

9. Tietotekniset taidot (7 mainintaa) 

Koulutustarpeista toiseksi eniten mainintoja saivat tietoteknisiin taitoihin liittyvät asiat, jotka mainittiin 7 kertaa. Tar-

vetta oli useammissa yrityksissä ja erityisesti IT-alalla toimivissa firmoissa. Erikseen ammateista mainittiin projek-

tiohjelmoija ja ohjelmistosuunnittelija, mutta tarvetta oli koko henkilöstöllekin. Tarkempia mainintoja saivat ohjel-

misto-osaaminen, kehittyvät ja muuttuvat järjestelmät sekä pilviteknologia. Eräs yritys kertoi, että teknologiatoimit-

tajat tarjoavat monesti maksutonta koulutusta, mikä auttaa esimerkiksi uusien ohjelmistojen käyttöönotossa.  

10. Muu (3 mainintaa) 

Muista haastatteluissa ilmenneitä lisäkoulutustarpeita olivat kielitaito (avattu lisää kohdassa 7. Kv-osaaminen), IT-

alan jatkuvan kehityksen mukana pysyminen sekä asiakaspalveluosaaminen. Eräs yritys kertoi myös, että inkluusi-

oon ja diversiteettiin sekä työpaikkojen moninaistamiseen liittyvä koulutus voisi tulla tarpeeseen.  

Maahanmuuttajataustaisten osaaminen 

Osaamistarpeista kysyttiin myös maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin liittyen. Enimmäkseen osaamisvaati-

mukset olivat samoja kuin suomalaistaustaisilla työntekijöillä. Tärkeimmiksi taidoiksi nostettiin oman alan (kor-

kea)koulutus ja osaaminen, tarvittavat ohjelmistot ja ohjelmointikielet, hyvä asenne ja alan kokemus. Useammassa 

yrityksessä oli ollut kansainvälisiä osaajia ja yleisesti heihin oli oltu tyytyväisiä. 

Kielitaito sekä kulttuurin ja toimintatapojen tuntemus nousivat esiin. Kolmetoista yritystä mainitsi hyvän suo-

men kielen taidon olevan tärkeää, kolmessa kerrottiin pärjättävän sujuvalla englannilla ja useissa oli välttämätöntä 

osata erinomaisesti molempia kieliä. Osassa kielitaitovaatimus vaihteli työtehtävän mukaan. Suomen kielen osaa-

misen vaade tuli erityisesti asiakasrajapinnasta; koettiin, ettei englantia haluta käyttää asiakastapaamisten kielenä. 

Muutama yritys kertoi kuitenkin asennemuutoksesta ja suunnitteilla oli jopa luopua pakosta osata suomea. Parista 

yrityksestä mainittiin myös suomalaisen kulttuurin ja työskentelytapojen tuntemuksen olevan olennaista. 
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Tulevaisuus & rekrytointitarpeet 

Haastatteluissa kysyttiin yrityksen arviota toimialan suhdannetilanteesta vuoden kuluttua. Kaikki kysymykseen vas-

tanneet arvioivat tilanteen positiiviseksi (26 % nousu alkaa, 21 % nousukausi, 53 % nousukausi jatkuu), joskin 

suhdanteen kerrottiin olevan riippuvainen koronatilanteen kehittymisestä, rokotustahdista ja rajoitustoimien poistu-

misesta. Monella oli oletuksena, että pandemian helpotettua on tulossa nousukausi, kun yritysten patoutunut ky-

syntä purkautuu ja uskalletaan alkaa taas investoida. Yksi haastatelluista ei halunnut vasta suhdannekysymyk-

seen, sillä hän koki tilanteen Etelä-Karjalan alueella melko vakaana. Yritys toimi rakennusalan parissa ja haasta-

tellun mukaan kaakonkulmalla ei ole moneen vuoteen näkynyt huimaa nousua, sitten venäläisten saapumisen. 

Toisaalta alueella ei ole ollut myöskään suurta laskua kuten esimerkiksi isoissa kasvukeskuksissa. Toimintaympä-

ristö on ollut suhteellisen tasaista jo vuosia. Rakentaminen perustuu haastatellun mukaan tarpeeseen, ei niinkään 

suhdanteisiin. 

Osalla nousu oli jo alkanut ja IT-alan koettiin jopa hyötyneen koronasta. Myös tilitoimistosta kerrottiin alan kas-

vavan koko markkinoita nopeammin ja kasvu tulee myös jatkumaan. Liike-elämän palveluita tuottavien yritysten 

rekrytointimarkkinoilla nähtiin ylikuumentumisen vaaraa, kun moni toimija kasvaa samanaikaisesti. Kasvu johtuu 

esimerkiksi yritysten heräämisestä digimarkkinoinnin tärkeyteen ja digitalisaatioon ylipäänsäkin. Toisaalta alan 

kasvaessa myös uusia toimijoita tulee jatkuvasti ja yritysten välinen kilpailu kasvaa. 

Useammalla positiiviseen suhdanne-ennakointiin liittyi pieni varaus siitä, miten korona kohtelee muita toimi-

aloja. Asiakasyrityksiä saattoi olla miltä tahansa toimialalta, ja yritysten toimintaedellytykset sekä tilanne vaihtele-

vat aloittain paljon. Koronatilanteen kehityskulkujen lisäksi yleisenä kasvuhaasteena nähtiin osaavan työvoiman 

saatavuus tarpeeksi nopealla tahdilla.  

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 kehi-

tyksestä ja digitalisaatiosta. Niihin pureudutaan syvemmin alla omissa luvuissaan.  

Digitalisaation ja ekologisen kestävän kehityksen lisäksi työnteon tapoja, osaamistarpeita ja toimialojen tule-

vaisuuksia murtaa ja muuttaa toki moni muukin ilmiö. Väestömme vanhenee ja väestörakenteemme muuttuu muu-

tenkin (maahanmuutto, kaupungistuminen, ikääntyneiden parempi toimintakyky), alusta- ja jakamistalous vaativat 

uudenlaisia toimintamalleja, yhteiskuntamme on muuttunut yksilökeskeisemmäksi ja kaivataan suoraan itselle tai 

omalle yritykselle räätälöityjä tuotteita ja palveluita. Tuotteiden ohessa – tai jopa sijaan – yhä useammin myydään 

ja kehitetään palveluita. Elämyksellisyys ja merkityksellisyyden kokemukset arvotetaan tärkeiksi ja hyvinvoinnista 

ja elämänlaadusta puhutaan paljon. Globalisaatio, kansainvälistyminen, monipaikkaisuus, ajasta ja paikasta riippu-

maton digityö, erilaisten verkostojen tärkeys, inhimillisten taitojen korostuminen, luovuuden merkityksen kasvami-

nen - listaa voisi jatkaa liki loputtomiin. Ilmiöt myös linkittyvät vahvasti toinen toisiinsa ja voi olla mahdotonta tun-

nistaa mikä on seurausta mistäkin. 

Työvoiman kansainvälistyminen on toimialalla lisääntyvä trendi, joka näkyy erityisesti kasvukeskuksissa. Maa-

kunnissa muutosta rajoittaa vielä toistaiseksi kielitaito, mutta yliopiston vaikutus ja sukupolven vaihdos tulevat kui-

tenkin ajamaan kohti muutosta myös Etelä-Karjalassa. Väestörakenteen murrokseen liittyen haastatteluissa nousi 

esiin myös isännöintialalta eläköityvien määrä Etelä-Karjalassa. Isännöitsijöille on siis lähitulevaisuudessa kasvava 

tarve. Yrittäjä halusi korostaa myös mahdollisuutta tarjota perinteisen isännöinnin lisäksi liiketoimintaa kasvattavia 

lisäpalveluita ja toivoi, että innovatiivisuus ja palveluiden tuotteistaminen on hyvä sisällyttää myös koulutukseen. 

Monialaisuus ja toimialoja ja toimintatapoja yhdistelevä työ on kasvava trendi muutenkin kuin vain isännöin-

tialalla. Jotta yllä kuvattuihin ilmiöihin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin pystyy vastaamaan, tulee ideoida uudenlai-

sia ratkaisuja ja palveluita sekä yhdistellä erilaisia osaamisia ja toimintoja. Ohjelmistojen kehittämisen lisäksi tulee 

niiden käyttöön myös kouluttaa ja kehittämisvaiheessa saatetaan tarvita teknisten osaajien lisäksi esimerkiksi pal-

velumuotoilijaa tai käyttäytymistieteilijää. Liiketoimintaa tukevilla palveluilla on tässä paljon annettavaa ja ala tullee 

kasvavaan tulevaisuudessakin. Yritykselle on tärkeää olla halukas vastaamaan asiakaskannasta tuleviin haastei-

siin ja kehittämään ratkaisuja rohkeasti ja eteenpäin suunnaten. 



 

 

Verkostomainen tekeminen ja yritysten välinen yhteistyö on kasvava trendi. Esimerkiksi eräs isohko haasta-

teltu yritys kertoi, että heillä olisi tilaa pienemmille yhteistyöyrityksille, jotka tukisivat yrityksen toimintaa. Yhteis-

työyritysten tulisi hallita tuotteistamisen osaaminen, ongelmanratkaisu ja potentiaalin tunnistaminen. Eräs yksinyrit-

täjä kertoi liiketoimintamallinsa olevan koota ammattitaitoiset yhteistyökumppanit toteuttamaan projekteja sen si-

jaan, että palkkaisi itselleen työntekijöitä. Hän korosti alalle kaivattavan substanssiosaamisen lisäksi vuorovaiku-

tustaitoja ja yrittäjämäistä, oivaltavaa työotetta. 

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että viiden vuoden kuluessa paljon pieniä taloushallintoalan toimistoja ennakoi-

daan häviävän asiakkaidensa lopettaessa. Moni pieni toimija ei ole satsannut digitaalisiin palveluihin ja ne eivät 

näin ollen ole enää kilpailukykyisiä. Isommat yritykset kehittävät ja järkeistävät toimintaansa eriyttäen töitä esimer-

kiksi eri tasoisiin digitaalisesti avustettaviin tai suoritettaviin taustatehtäviin ja vaativampiin asiakkaan konsultointi-

tehtäviin.  

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut tärkeimpiä osaamistarpeita toimialoittain (Osaamiskortit 

2035). Liike-elämää tukevien palveluiden aloille (Liiketoiminnan ja kehittämisen palvelut liike-elämälle) tärkeim-

miksi osaamistarpeiksi on nostettu erityisesti digitaalisuuteen ja teknologiaan (digitaaliset yhteistyötaidot; digitaalis-

ten ratkaisujen hyödyntämisosaaminen; robotiikkateknologian käyttötaidot; tekoälypohjaisten ratkaisujen ymmärtä-

minen ja johtaminen, tieto- ja viestintätekniikkaosaaminen; tiedonhakutaidot), ihmistaitoihin (neuvottelu- ja sovitte-

lutaidot sekä vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot), oman työn- ja elämänhallintaan (stressinsietokyky; 

ajanhallintataidot ja kyky elinikäiseen oppimiseen) sekä yleiseen osaamiseen tai ilmiöihin liittyviä tarpeita (ammat-

tieettinen osaaminen; analyyttiset ajattelutaidot; eettisyys ja vastuullisuus; kriittiset ajattelutaidot; ongelmanratkai-

sutaidot ja tiedon arviointitaidot). Moni edellä mainituista tarpeista tunnistettiin myös haastatelluissa yrityksissä. 

Henkilöstön osaamista oltiin kehittämässä kaivattuun suuntaan ja kasvavia osaamistarpeita huomioitiin myös rek-

rytoinneissa. 

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

tioon ja oman alan sekä työn murroksen kehityskulkujen seuraamiseen ja murroksessa mukana pysymiseen. Jat-

kuvan oppimisen taitoja, uteliasta asennetta ja kykyä kehittää omaa toimintaa pidettiin myös haastatelluissa yrityk-

sissä 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 ole-

maan. Kolme yritystä (14 % haastatelluista) mainitsi, ettei ilmiö näy heillä. Tarpeisiin liittyen noin puolet yrityksistä 

kertoi, että kestävään kehitykseen kytkeytyviä erityistarpeita ei ole. Isoin osa yrityksistä kuitenkin tunnisti ilmiön ja 

se oli vaikuttanut näiden toimintaan. 

Puolessa yrityksistä kerrottiin ekologisen kestävän kehityksen olevan toiminnan ytimessä. Ekologisuuden suh-

teen oli tehty, ja tehtiin, jatkuvaa tuotekehitystä, tuotettiin alhaisempien hiilidioksidipäästöjen tuotteita, toimittiin 

koulutusyhteistyössä asian tiimoilta ja haluttiin olla osaltaan auttamassa omaa toimialaa ja koko Suomea hiilineut-

raaliuden saavuttamisessa. Monessa yrityksessä oli sitouduttu ilmastotavoitteisiin, kestävä kehitys oli nostettu yri-

tysstrategian kärkeen ja omaa toimintaa tarkasteltiin myös kriittisesti. Osan yrityksen toiminta keskittyi juuri kestä-

vien ratkaisujen tuottamiseen ja ekologisten kysymysten ratkaisemiseen. Kestävyyttä myös lobattiin muille toimi-

joille ja ympäristöteemojen kerrottiin olevan tärkeimpiä asioita alan kehityksessä, joten niiden eteenpäin vieminen 

on otettava tavoitteeksi. Osaan yrityksistä oli palkattu henkilöstöä nimenomaan ekologiseen kestävään kehityk-

seen liittyen.  

Toisaalta myös asiakkaille tuotettu teollisuuden laitteiden modernisointi ja tietojärjestelmien päivittäminen näh-

tiin ekologisena toimintana, sillä käyttöiät pitenevät, uudet hankintatarpeet vähenevät ja myös jätteen määrä piene-

nee. Erään yrityksen toimintaa oli Asiakasnäkökulma tuli muutenkin vahvasti esille. Useampi yritys kertoi asiakkai-

den tuovan yhä useammin esiin ekologisuuden tärkeyttä ja osaavan vaatia yritystoiminnalta sitä. Trendi oli nähtä-

vissä myös esimerkiksi yritysten hankintaohjeissa. Toisaalta myös palveluita tuottavat yritykset kertoivat vaati-

vansa ja kaipaavansa asiakasyrityksiltä ekologisuutta. 

Ekologisten valintojen merkityksen kasvun kerrottiin näkyvän esimerkiksi suurena sähköpalveluiden kysyn-

tänä; aurinkoenergiaratkaisut, sähköautojen latauspisteet ja maalämpö ovat suosittuja. Moni yritys kertoi teke-

vänsä laajaa etätyötä ja myös osa asiakastapaamisista hoidettiin verkon kautta. Toimiston energiankulutuksesta 

oli saatu karsittua ja matkustaminen oli vähentynyt paljon.  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
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Yrityksissä oli tehty myös konkreettisia tekoja ja arjen valintoja, jotta oma toiminta olisi ekologisesti kestäväm-

pää. Henkilökunta suosi julkista liikennettä, yrityksissä kierrätettiin ja olipa erään firman katolla oma aurinkosähkö-

voimalakin. 

Haastatelluista yrityksistä 40 % liitti omassa toiminnassaan digitalisaation ja ekologisuuden yhteen; digitalisaa-

tion rakentamisen todettiin auttavan ekologista kestävää kehitystä. Moni yritys toimi kokonaan diginä ja paperitto-

muutta oli ajettu jo melko pitkään. Tähän liittyen koettiin jarruna se, että osa asiakaskunnasta vieroksuu uusia toi-

mintatapoja. 

Eräs yritys kertoi pyrkivänsä omilla toimillaan viemään eteenpäin tietoisuutta IT-alan hiilidioksidipäästöistä. He 

haluaisivatkin sitä varten antaa diplomityön toimeksiannon, jossa tutkittaisiin tietokonesalien/IT-teknologian CO2-

päästöjä. Alan ja ympäristövaikutuksen selvittämiselle nähtiin muutenkin tarvetta. Kestävyyteen liittyen muutosta 

tapahtuu jatkuvasti, joten yrityksiltä vaaditaan kykyä ja halua seurata kehitystä. 

Muutamissa yrityksissä oli toiveena, että ekologisuuden kautta asiakasyrityksille – ja samalla myös itselle – 

aukeaisi uusia mahdollisuuksia, joita päästä kehittämään esimerkiksi tuotteiden tai liiketoimintamallien kautta. Yksi 

haastatelluista yrityksistä oli erityisen kiinnostunut siitä, miten teknologialla voidaan parantaa ympäristöasioita. 

Digitalisaatio 

Digitalisaation merkitys ja vaikutus tunnistettiin haastatelluissa yrityksissä laajasti ja yli 80 % kertoi sen olevan yri-

tyksen ydintekemistä. Suunnittelupuoli on digitalisoitunut jo melko kauan sitten, yhtenä ensimmäisistä aloista, 

mutta nykyisin jo miltei kaikki muukin hoidetaan diginä. Enemmistö yrityksistä työskenteli nimenomaan digitalisaa-

tion parissa, auttoi muita yrityksiä digitalisoimaan toimintaansa ja koki olevansa ilmiön edelläkävijä jopa globaalisti. 

Kerrottiin, että digitalisaation aallonharjalla on pysyttävä ja ilmiön muutosten mukana on kehityttävä tai muuten 

oma toiminta kyseenalaistuu.  

Digitalisaatioon liittyvä toiminta oli myös tuonut yrityksille suurta kasvua. Muutama haastateltu, jolla oli useam-

pia liiketoiminta-alueita, kertoi digitalisaatioon keskittyvän toiminnan kasvavan muihin verrattuna ihan omalla tasol-

laan. 

Yrityksissä digitalisaatio näkyi monin eri tavoin. Eräs haastateltu kertoi heillä keskityttävän erityisesti siihen, 

miten digitalisaatiota hyödynnetään mietittäessä kestävämpiä toimintatapoja. Yhtä yritystä työllisti kaupan ja jul-

kishallinnon digitalisaatio. Esineiden internetin (erityisesti teollinen IoT) kerrottiin jatkavan kasvuaan ja esimerkiksi 

digitaaliset kaksoset (digital twins) olivat jo arkipäivää. Rutiininomaisempia työtehtäviä oli saatu automatisoitua ro-

botiikan avulla. Etenkin taloushallinnon puolella jaoteltiinkin työtehtäviä keskitettyihin, yksinkertaisempiin ja auto-

matisoidumpiin (back office) sekä vaativampiin myös sosiaalisia taitoja ja myyntihenkisyyttä edellyttäviin konsul-

tointitehtäviin (front office). Työn hallintopuoli (laskutus, asiakkuuksien hoidot ja kontaktoinnit, viranomaispalvelut 

yms. hoidettiin liki pelkästään digitaalisesti. 

Myös arkinen työ oli digitalisoitunut, monissa yrityksissä suosittiin etätyötä ja etätapaamisia. Jopa myyntityötä 

ja valvontakäyntejä hoidettiin pitkälti etänä. Toisaalta kerrottiin, että työmaavalvonnan toteuttaminen etänä vaatii 

vielä kehittämistä esimerkiksi kuvaamisteknologian suhteen. 

Eräs yritys nosti esiin isompien ja pienempien yritysten sekä pääkaupunkiseudun ja maakuntien erot. Hänen 

mukaansa esimerkiksi Imatralla oli asiakaskunnassa huomattavissa digitalisaation suhteen siirtymävaihe. Toiminta 

kehittyy jatkuvasti, mutta vielä vaiheittain. Isommissa yrityksissä toiminta on jo pidemmällä ja moni pienistä odottaa 

vielä siirtymistä sähköiseksi tai ei halua lähteä lainkaan digitalisoimaan toimintaansa. 

Muutenkaan digitalisaatioon ei suhtauduttu pelkästään positiivisesti. Asioiden hoitaminen ja digiratkaisut muut-

tuvat koko ajan ja se lisää koko alan painetta. Eräs yritys koki, että on oltava koko ajan kehittymässä ja se kuormit-

taa erityisesti pieniä yrityksiä. Teknologia toki helpottaa työntekoa, mutta samanaikaisesti myös verottaa pieniä 

yrityksiä, joilla ei ole aikaa tai rahaa panostaa koulutukseen. Joltain osin on koettu myös työmäärän lisääntyneen 

teknologian kehittymisen myötä, kun perustyö jää taka-alalle ja pitää hoitaa muita oheistoimintoja. Teknisen kehi-

tyksen, ohjelmistojen yms., myötä tuleekin tarvetta myös ihmistyölle, kun tarvitaan esimerkiksi koulutuksia, opas-

tuksia, käyttöönottoja ja teknisenä tukena toimimista. Myös viestinnän merkitystä korostettiin osana digitalisaatiota. 

Olisi tärkeää osata kertoa digipohjaisesta toiminnasta asiakaslähtöisesti ja ymmärrettävästi. 

Automaation ja robotiikan sekä esineiden internetin merkitys mainittiinkin jo edellä; ne tulevat kasvamaan enti-

sestään. Myös tekoäly tulee kentälle laajemmin ja 3D-osaamista erityisesti mallinnuksen ja suunnittelun suhteen 

tarvitaan. Merkittävinä trendeinä nähtiin myös mittarointi, tiedon hyödyntäminen ja oman toiminnan seuraaminen. 

Digitalisaatioonkin liittyen kaivattiin laajempaa ekosysteemi-, verkosto- ja bisnesmalliajattelua ja niiden toteutusta 



 

 

yleisemminkin yhteiskunnassa. Yksi haastateltu yritys totesi digitalisaation porttien olevan avattu, mutta vielä ei 

tiedetä, mihin kaikkeen se voi johtaa. 

Yrityksistä kerrottiin, että digitalisaation myötä työkalut kehittyvät jatkuvasti ja kehityksessä on pysyttävä mu-

kana. Osaamisen päivittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Monissa yrityksissä oli käytössä koulutusjärjestelmiä ja 

itseopiskeluun oli budjetoitu myös työaikaa. Eräs yritys kertoi tarpeesta yrityksen oman oppimisalustan kehittämi-

selle. Koulutus sai kritiikkiä digitalisaatioon liittyen ja oppilaitosten koettiin jääneen jälkeen teknologian kehityk-

sestä. Opiskelijoiden tulisi olla tottuneita digitalisaatioon ja esimerkiksi tekoälystä todettiin, että sen omaksuminen 

ja oppiminen hyvissä ajoin auttaa työelämään siirtymistä. Eräs yritys totesi, että digitalisaatioon liittyen koko 

ekosysteemin (koodaus-keskustelu-applikaatio-markkinat) hallitsevaa työvoimaa on mahdotonta löytää.  

Useampi yritys kertoi digitaitojen ja digiorientoitumisen olevan tärkeää rekrytoinneissa. Haettiin suoraan tietty-

jen taitojen digiosaajia sekä yleisemmin tietoteknistä maailmaa ymmärtäviä työntekijöitä. Suoraan tietotekniikka-

alan lisäksi digiosaajia kaivattiin myös esimerkiksi isännöitsijöissä ja taloushallintoalalla. Pelkän digitaalisen osaa-

misen lisäksi kerrottiin kuitenkin tarvittavan myös oikeaa asennetta sekä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja 

Rekrytointitarpeet  

Tulevaisuuteen peilaten yrityksiltä kysyttiin henkilöstömäärätavoitteista ja mahdollisista kasvuajatuksista. Miltei 90 

% haastatelluista yrityksistä ennakoi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana. Kasvuta-

voitteet olivat yleisiä sekä pienemmissä että suuremmissa yrityksissä. Osa yrityksistä aikoi jopa moninkertaistaa 

kokonsa lähivuosien aikana. 

Kasvun lisäksi rekrytointitarpeita ilmenee toki muistakin syistä. Monessa yrityksessä on jo tällä hetkellä suurta 

työntekijävajetta, osassa tarvitaan eläköityvien tai vanhempainvapaalle jäävien tilalle uusia tekijöitä. Lähivuosina 

eläköityvien työntekijöiden osuus oli haastattelemissamme yrityksissä melko pieni. Kaikista haastatelluista yrityk-

sistä kolmen vuoden sisällä eläköityviä arvioitiin olevan yhteensä vajaat neljäkymmentä. Suurin osa rekrytointitar-

peesta perustuu siis yrityksen henkilöstömäärän kasvamiselle. 

Rekrytointitarpeita kysyttiin myös ammattinimikkeittäin. Yritysten tuli arvioida rekrytointitarpeet heti sekä vuo-

den kuluttua. Osalla lisätarve realisoituu vasta myöhemmin ja useampi yritys kertoi, että tilanne saattaa elää ja 

rekrytoitavien määrä kasvaa myös jo vuoden päästä. Alla olevaan taulukkoon on listattu tehtävät, joissa on tulossa 

vähintään neljän työntekijän rekrytointitarve.  

 

Taulukko 1. Yritysten ilmoittamat rekrytointitarpeet. 

Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 

Web Developer 36 42 

Java Developer 60 0 

Cyber Security Specialist 20 20 

Ohjelmistokehittäjä 0 30 

Projektipäällikkö / Project Manager 23 1 

Digital Marketing Specialist 10 11 

Cloud Specialist 10 10 

DevOps Engineer 10 0 

Taloushallinnon asiantuntija 0 6 

Mekaniikkasuunnittelija 2 3 

Ohjelmistosuunnittelija 1 4 

Copywriter 2 2 

Graafinen suunnittelija 2 2 

Inbound Marketing Specialist 2 2 

Teollisuusautomaatio-osaaja 2 2 

 

Edellä mainittujen lisäksi mainintoja sai parikymmentä muutakin tehtävää. Vähintään kahden työntekijän rekry-

tointitarpeita mainittiin analyytikon, energia-asiantuntijan, isännöitsijän, IT-asiantuntijan, markkinoinnin, myyntituen, 
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palkkahallinnon, prosessisuunnittelijan, software engineerin, senior software engineerin, software developerin, te-

ollisuussähkösuunnittelijan ja turvallisuusasiantuntijan tehtävissä. Yksittäisiä tarpeita mainittiin vielä noin kymme-

nestä muustakin tehtävästä. 

Monessa haastattelussa korostettiin, että rekrytoidessa on tärkeää löytää hyvä, yritykseen ja tiimiin sopiva 

tyyppi. Siis osaamisen, kokemuksen ja koulutuksen lisäksi myös sosiaaliset taidot, omatoimisuus, yhteistyökyky ja 

vastuullisuus ovat tärkeitä uutta työntekijää palkatessa. Persoonan vaikutuksesta puhuttiin melko paljon ja useam-

masta yrityksestä tuli esiin, että teknologia-ala kaipaa enemmän aloitekykyisiä ja kehittymishaluisia tekijöitä, jotka 

ovat jo opiskeluvaiheessa aktiivisia tulevan työelämän suhteen. Eräs yritys summasi, että kokonaisuus ratkaisee. 

Tärkeää on henkilön halukkuus oppia lisää ammatissaan ja kyky kasvaa työhön. Kyvykkyys ja persoona yhdessä 

muodostavat hyvän hakijan. 

Rekrytointiongelmat 

Työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. Kaksi vastaajaa kertoi, ettei on-

gelmia ole ollut. Toinen oli yksinyrittäjä ja toinen oli kohdannut haasteita aiemmin, mutta tiivistynyt oppilaitosyhteis-

työ oli ratkaissut ongelman. Liki kaikki haastatellut yritykset olivat siis rekrytointeihin liittyviä haasteita kohdanneet 

ja niihin oli törmätty useissa eri ammattiryhmissä ja myös eri alojen yrityksissä. 

Monessa yrityksessä oli panostettu oppilaitosyhteistyöhön ja pyritty ratkaisemaan rekrytointihaasteita sitä 

kautta. Yrityksiin otettiin harjoittelijoita, opinnäytetöitä teetettiin, opiskelijoita palkattiin kesätöihin ja opintojen ohella 

osa-aikatöihin ja esimerkiksi erilaisiin rekrytointitapahtumiin osallistuttiin. Yritysten rooli työelämäkokemusten tarjo-

ajana ja kouluttajana siis tunnistettiin melko hyvin. Toki harjoittelijoiden ohjaaminen saatettiin kokea ajoittain myös 

raskaana ja aikaa vievänä. Rekrytointihaasteet olivat monella helpottaneet oppilaitosyhteistyön kautta, mutta silti 

niihin yhä törmättiin. 

Haastattelussa oli valmiiksi luokiteltuna 13 mahdollista rekrytointiongelmaa, joista kaikki paitsi työaikaan ja joh-

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

rekrytointihaasteita on kuvattu tarkemmin niiden yleisyysjärjestyksessä. 

1. Työkokemus (30 mainintaa) 

Työnhakijoiden riittämätön työkokemus oli yleisin kohdattu rekrytointiongelma. Haasteita oli kohdattu todella mo-

niin työtehtäviin rekrytoitaessa (asiantuntija, instrumentointisuunnittelija, kirjanpitäjä, ohjelmistosuunnittelija, pal-

kanlaskija, rakennuttaja, senior software engineer, sähkö- ja LVI-toteutusten valvoja, taloushallinnon konsultti, ta-

lous- ja palkkahallinnon asiantuntija, tekninen markkinoija ja teollisuusautomaatio-osaaja). Erityisesti seniortason 

(5 v työkokemus) osaajan löytymisen oli koettu olevan jatkuva haaste. Instrumentointisuunnittelijan suhteen ongel-

mana koettiin sähkö- ja automaatiotekniikan yhdistäminen samaan AMK-tutkintoon; työkokemusta omaavaa auto-

maatiopuolen hallitsevaa osaajaa hardwaresuunnitteluun ei vain ole saatavilla. 

2. Koulutus (26 mainintaa) 

Toiseksi yleisin kohdattu rekrytointihaaste oli työnhakijoiden riittämätön koulutus. Eräässä yrityksessä elettiin 

vauhdikkaan kasvun aikaa ja koulutettuja osaajia (erit. ohjelmisto-osaaminen) ei vain tuntunut löytyvän. Myös kou-

lutushaasteita oli kohdattu useissa eri ammateissa (asiantuntija, asiakaspalvelija/myyjä, isännöitsijä, kirjanpitäjä, 

ohjelmistoasiantuntija, palkanlaskija, senioritasoiset arkkitehdit, UX:t ja koodarit sekä talous- ja palkkahallinnon 

asiantuntija).  

Eräs yritys kertoi kouluttavansa työtehtäviin itse ja heillä oli huomattu tradenomeista löytyvän parhaat kirjanpi-

täjät ja ravintola-alalta oli löytynyt hyviä muuntokoulutettavia isännöitsijöitä. Yhdestä yrityksestä toivottiin, että 

Etelä-Karjalaan saataisiin omaa amk-tasoista sähkösuunnittelun ja automaatiosuunnittelun koulutusta. Yliopistota-

soiset osaajat ovat hieman ylikoulutettuja yrityksen tarpeisiin.  



 

 

3. Osaaminen (26 mainintaa) 

Riittämätön osaaminen sai koulutuksen kanssa yhtä monta mainintaa ja oli merkittävä rekrytointihaaste monessa 

eri yrityksessä. Puutteita oli ollut analytiikkataidoissa ja ihan omien perustehtävien osaamisessa. Yksi haastateltu 

yritys kertoi etsivänsä osaajia korkealla vaatimustasolla ja kokeneiden tekijöiden löytäminen oli haastavaa. Alalla 

koettiin myös olevan kisaa osaajista. Teknisestä markkinoinnista todettiin, ettei sitä kouluteta oikein missään, joten 

osaavia tekijöitä on vaikea saada. 

Osaamishaasteisiin oli kohdattu rekrytoitaessa analyytikkoa, digital marketing specialistia, isännöitsijää, Java 

developeria, kirjanpitäjää, ohjelmistoasiantuntijaa ja -suunnittelijaa, palkanlaskijaa, (sr) projektipäällikköä, sähkö- ja 

LVI-toteutusten valvojaa sekä teknistä markkinoijaa.  

4. Palkkaus (20 mainintaa) 

Myös palkkaus nousi melko isona rekrytointeja vaikeuttaneena seikkana esiin. Osaajista todettiin olevan todella 

kovaa kilpailua, joka nostaa palkkatoiveita. Isot ja pienet yritykset sekä eteläkarjalaiset ja pääkaupunkiseutulaiset 

kisaavat samoista tekijöistä eikä palkkatoiveissa pystytä aina vastaamaan isojen pk-seudun toimijoiden tasoon. 

Haastetta oli ilmennyt digital marketing specialistin, inbound marketing specialistin, Java developerin, kirjanpi-

täjän, palkanlaskijan ja web developerin työtehtäviä täytettäessä.   

5. Omatoimisuus (14 mainintaa) 

Omatoimisuuden ja vastuunkannon kanssa oli kohdattu ongelmia. Eräällä yrityksellä ne tosin olivat jo helpottaneet. 

Haasteita oli ollut isännöitsijöiden, kirjanpitäjien, palkanlaskijoiden ja rakennuttajien kanssa. 

6. Ongelmanratkaisukyky (12 mainintaa) 

Automaatioinsinöörin, kirjanpitäjien ja ohjelmistosuunnittelijoiden rekrytoinneissa haasteita oli aiheuttanut liian hei-

kot ongelmanratkaisutaidot. Yrityksistä peräänkuulutettiin myös sitoutumista itsenäiseen työhön sekä motivaatiota 

ja vastuullisuutta. 

7. Sijainti (7 mainintaa) 

Osaajien saatavuudessa alueella on selvästi ongelmia ja haasteet nousivat esiin useista yrityksistä. Tarjokkaita on 

vähän ja alueelle on erittäin vaikeaa saada houkuteltua valmiita osaajia. Paluumuuttajien kerrottiin olevan erittäin 

kullanarvoista työvoimaa. Alueen oppilaitoksissa opiskelevia nuoria oli ollut myös haastavaa juurruttaa alueelle. 

Nuoret eivät koe aluetta houkuttelevaksi ja heille pitäisi pystyä tarjoamaan mielenkiintoista työtä ja kilpailukyistä 

palkkaa sekä selkeitä urakehitysnäkymiä. Työnantajakuvan merkitystä korostettiin tässä yhteydessä. 

Muutamista yrityksistä oli huomattu, että esimerkiksi Tampereelle, Ouluun ja pääkaupunkiseudulle saadaan 

samoihin työtehtäviin hakijoita ihan hyvin. Erään yrityksen mukaan Etelä-Karjalassa ei ole mitään mikä houkuttelee 

kovan tason ammattilaisia, vaikka yrityksen omat toiminnot ja tilat ovat aivan uudet ja erittäin kilpailukykyiset - kaik-

keen siis yksittäinen yrityskään ei yksin pysty. Etelä-Karjalan alueelle kaivattiin rohkeita panostuksia, aluekehittä-

mistä ja parempaa viestintää, rahallisia täkyjä sekä lisää isoja alan yrityksiä. 

8. Kielitaito (6 mainintaa) 

Kansainvälisiä osaajia rekrytoidessa nousi esiin suomen kielen taito, englannin osaamista vaadittiin myös laajasti 

ja sen kanssa oli kohdattu haasteita niin suomalaistaustaisilla kuin kv-osaajillakin. Erityisesti englannin suullinen 
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osaaminen ei tuntunut riittävältä. Moni yritys korosti myös ruotsin osaamista, sitä kerrottiin tarvittavan, kun kan-

sainvälistetään yrityksen toimintaa. Ruotsia hyvin taitavia työntekijöitä oli ollut todella haastavaa löytää Etelä-Kar-

jalasta. 

9. Asiakaspalvelutaidot (5 mainintaa) 

Asiantuntijaa, isännöitsijöitä, kirjanpitäjää ja palkanlaskijaa rekrytoidessa oli kaivattu parempia asiakaspalvelutai-

toja. Etsittiin asiakaspalveluhenkistä osaajaa, joka olisi työteliäs hyvä tyyppi. 

10. Tietotekniset taidot (10 mainintaa) 

Myös tietotekniikan osaamiseen liittyviä rekrytointiongelmia oli kohdattu. Eräästä yrityksestä kerrottiin, että monilla 

alalla työskennelleillä on vanhentuneet tiedot, kun hakevat heille töihin. Yritys palkkaakin sen vuoksi mielellään 

vastavalmistuneita, joilla IT-taidot ja ohjelmisto-osaaminen on kunnossa. Yksittäinen kurssi ei riitä siihen, että pys-

tyy toimimaan alan vaativassa ja vauhdikkaassa ympäristössä.  

11. Yhteistyötaidot (1 maininta) 

Yhteistyötaidot olivat tuottaneet haasteita rekrytoitaessa kirjanpitäjää. Yrittäjä kertoi, että kaipaisi työntekijää, jolla 

on näkemystä, kokemusta ja vuorovaikutustaitoja. 

12. Muut rekrytointiongelmat (4 mainintaa) 

Myös muita rekrytointihaasteita nostettiin esiin. Selvästi yleisin muu haaste oli työntekijöiden saatavuus. Koke-

neista projektipäälliköistä todettiin heitä olevan tarjolla todella vähän (juniortasoisia sen sijaan löytyy). Myöskään 

Java developereita, cyber security specialisteja ja web developereita ei ole tarpeeksi tarjolla. 

Työnhakijapulasta kerrottiin myös liiketoiminnan puolella. Alalla koulutetaan tutkintomäärällä mitattuna osaajia 

melko paljon, mutta silti yritykselle ei meinaa riittää työntekijöitä (tarve korkeakoulutetuista). Osaltaan kohtaanto-

ongelmaa voi selittää se, että palkanlaskenta-ala ei ole nuorten mielessä yhtä houkutteleva ala kuin esimerkiksi 

sijoittaminen. Yritys kaipaisi alalle jotain positiivista nostetta, jotta kasvu pystytään turvaamaan. 

Toivottiin myös helpotusta EU:n ulkopuolisten osaajien rekrytoimiseen. Tällä hetkellä prosessi koetaan melko 

haastavaksi ja se kaipaisi suoraviivaistamista. Työvoimapula-aloilla olisi tärkeää päästä rekrytoimaan helpommin 

myös kansainvälisiä osaajia. 

Yrityksissä oli vastattu kohdattuihin haasteisiin ja kehitetty erilaisia ratkaisuja ja toimenpiteitä. LABin ja LUTin 

urapalveluiden kanssa tehtiin vahvaa yhteistyötä, LABin kanssa oli aloitettu kummiluokkatoimintaa ja yritys- ja op-

pilaitosyhteistyöhön oli panostettu muutenkin. Erilaisiin rekrytointitapahtumiin osallistuttiin aktiivisesti ja korkeakou-

lujen kanssa oli järjestetty yhdessä opiskelijatapahtumia.  

  



Muita kommentteja ja huomioita 

Suurin osa haastatelluista yrityksistä koki oppilaitosten ja työelämän välisen vuoropuhelun ja yhteistyön olevan 

tärkeitä. Osa kaipasi lisää yhteistyömuotoja oppilaitosten kanssa ja apuja esimerkiksi alueen kv-opiskelijoiden rek-

rytointeihin. Osassa yhteistyö oli jo vahvalla pohjalla ja esimerkiksi sopivat rekrytoinnit hoidettiin suoraan LA-

Bin/LUTin kautta. Alueellista yhteistyötä kaivattiin muutenkin; esimerkiksi erityisesti pienempien yritysten väliselle 

verkostoitumiselle ja yhteistyölle nähtiin tilausta. 

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

• Yrityksen tulevien lomien osalta voi ennustaa, että koronan ja viimeisen vuoden jälkeen yhä useampi kaipaa

esimerkiksi vuorotteluvapaata vastapainoksi koronan tuomalle tasaiselle arjelle.

• Miten oppilaitokset voisivat kouluttaa työelämävalmiita ihmisiä? Koulutuksissa olisi tärkeää painottaa, että ke-

hitys ja oppiminen jatkuu vielä työelämässä. Täytyy olla valmis oppimaan myös koulun jälkeenkin. Työelä-

mään siirtyminen ei saisi olla erillinen vaihe verrattuna koulunkäyntiin, niiden tulisi lomittua enemmän toisiinsa

työharjoitteluiden ym. muodossa.

• Haasteellisin kohta nuoren henkilöstön pitämisessä on noin 3–5 vuotta valmistumisen jälkeen, jolloin nuorelle

pitää pystyä tarjoamaan haastavampia tehtäviä. Nuorten on nähtävä mahdollisuus omaan urapolkuunsa yri-

tyksen sisällä, muutoin he vaihtavat työnantajaa tai jopa paikkakuntaa.

• Yritys toivoisi vahvaa Etelä-Karjalan houkuttelevuuden lisäämistä nimenomaan työntekijöiden näkökulmasta.

• Koulutuksessa tulisi opettaa perusasiat ja opastaa, miten asioista kannattaa ottaa lisää selvää. Ymmärrys ta-

lousasioista ylipäätänsä on tärkeää, taito erottaa olennainen epäollennaisesta. Harjoittelijoiden opettaminen

on raskasta ja resurssit eivät riitä, mutta jollain tapaa koulutus ja työelämä olisi hyvä yhdistää, jotta ammatti-

taito pääsee kehittymään monipuoliseksi.

• Koulutuksen ja työelämän yhteys tulisi myös tehdä näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi. Opiskelijoiden tulisi

laittaa jalkaa työelämän oven väliin vain niin paljon kuin mahdollista jo opiskeluaikana. Enemmän harjoittelu-

jaksoja ja enemmän yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä, erityisesti syrjemmillä seuduilla.

• Kansainvälistymisessä yritystä mietitytti erityisesti byrokratia ja työlupa-asiat nyt, kun yrityksen tavoite on kan-

sainvälistyä noin 1–2 vuoden päästä. Näihin avun ja tuen löytäminen oikea-aikaisesti sekä työvoiman rekrytoi-

misen helppous ovat toivelistan kärjessä.

• Lappeenrannan tulee tehdä rohkeampia valintoja (etenkin alapohjaisesti, mikä on markkinoinnin kärki?) ja sitä

kautta panostaa kasvuun, ennemmin kuin puhutaan korulauseita ilman merkittävää panostusta. Investointituki

puuttuu (eli firmojen aktiivinen houkuttelu E-K-alueelle eri toimenpitein). Myös samankaltaisten firmojen puute

vaivaa aluetta ja rajoittaa kasvua. Työvoiman liikkuvuus teknologia-alalla tulisi ymmärtää, jotta voi ymmärtää

kasvun kipukohtia ja tarpeita.

• Jos Etelä-Karjalan alueelta löytyy ruotsia taitavia korkeakoulutettuja, heidän kielitaitonsa ylläpitäminen olisi

erityisen tärkeää. Haaste on, ettei välttävä osaaminen riitä, vaan tekijän tulisi osata hyvällä ammattitasolla

kieli ja työ sekä lisäksi hallita energia-ala. Yrityksen toive olisi, että ruotsia osaavat pystyisivät ylläpitämään

taitoa myös asuessaan Suomen itärajalla.

• TE-toimiston työtarjousten oli koettu tuottavan turhaa työtä. Yritys saa todella paljon täysin "turhia" hakemuk-

sia (ammattitaito tai koulutustausta huomioiden), jotka vievät rekrytoijilta paljon aikaa selaamiseen.
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