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ELINTARVIKE

TULEVAISUUDEN TRENDEJÄ JA SIGNAALEJA

TOIMIALAKORTTI

Elintarviketeollisuus koostuu useista eri toimialoista,
joista suurimmat ovat lihanjalostus, meijeriteollisuus ja juomateollisuus. Muita elintarviketeollisuuden toimialoja ovat
esimerkiksi leipomo-, valmisruoka- ja makeisteollisuus. Tuotantotehtävien lisäksi ala työllistää mm. tuotekehitys-, markkinointi-, myynti-, hallinto-, viestintä- ja logistiikkatehtävissä.
Elintarviketeollisuus tarvitsee tekniikan taitajia, kädentaitojen osaajia, laadunvalvonnan ammattilaisia sekä muita
asiantuntijoita. Pienimmissä yrityksissä työskentelee vain
muutama henkilö, minkä vuoksi niissä työskenteleviltä vaaditaan monipuolista ammattiosaamista vaikkapa tuotekehityksestä ja valmistuksesta myyntiin. Suuryrityksissä korostuu
automaatio sekä prosessiosaaminen.
Pohjois-Savossa elintarviketeollisuuden työpaikkoja
on noin 1 400. Elintarvikealan yritysten toimipaikkoja Pohjois-Savossa on 115. Lisäksi Pohjois-Savossa on laajaa marjantuotantoa ja siihen liittyvää osaamista. Marjatuotannon
yrityksiä oli vuonna 2017 noin 220 ja näiden satomäärä (4,5
milj. kg) oli koko maan sadosta 25 %.
Pohjois-Savo on Suomen vahvimpia maidontuotannon
ja maito-osaamisen alueita. Maidontuotantoon ja –jalostukseen liittyvän osaamisen lisäksi maakunta on profiloitunut
marja- ja erikoiskasvituotantoon, juomien valmistukseen ja
melko uutena avauksena kalanjalostukseen. Pohjois-Savossa
maitoalan toiminnan tulevaisuuden kannalta tärkeää on jalostavan teollisuuden sijoittuminen maakuntaan.

vahvistumisena. Taustalla on kotitalouksien ostovoiman kasvu
sekä elintarvikkeiden kuluttajahintojen ja vientihintojen nousu. Ostovoiman kasvun myötä lisäarvotuotteiden kysyntä on
kasvanut, mikä parantaa suoraan alan liikevaihtoa. Talouden ja
kysynnän kasvun hidastuessa alan liikevaihdon kasvu jää ensi
vuonna hieman tämän vuoden kasvuluvuista.
Tänä ja ensi vuonna elintarviketeollisuuden kasvu perustuu pitkälti vientikysynnän kasvuun. Vientihintojen noustessa elintarviketeollisuuden viennin kannattavuus paranee.
Samaan aikaan kotimarkkinoilla hintakilpailu tuontituotteiden
kanssa pysyy tiukkana, vaikka kuluttajien kiinnostus lähellä
tuotettuun ruokaan on kasvussa. Elintarviketeollisuuden kannattavuus on yleisesti ottaen heikko, mutta kannattavuuskehityksessä on suurta vaihtelua yritysten välillä.
Elintarviketeollisuus on viime vuosina investoinut Suomessa voimakkaasti: alalla on investoitu jalostusarvoon suhteutettuna enemmän kuin koko teollisuudessa keskimäärin.
Elintarviketeollisuudessa panostetaan paljon myös tuotekehitykseen. Terveellisyyden ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen kulutuspäätöksissä tarjoaa alan yrityksille tilaisuuden
tuoda markkinoille kuluttajien arvoja vastaavia korkeamman
lisäarvon tuotteita ja siten parantaa alan kannattavuutta.
Pohjois-Savossa elintarvikealan vienti- ja liikevaihto ovat
hieman parantuneet heikompien vuosien jälkeen. Elintarviketeollisuuden liikevaihto on noin 17 % koko teollisuuden liikevaihdosta.

TOIMIALAN YLEISNÄKYMÄT
Elintarviketeollisuuden tuotannon volyymi vakiintuu
viime vuoden tasolle. Kotimaisen raaka-aineen tarjonnan
vähentyessä uutta kasvua elintarvikkeiden tuotantoon
syntyy hitaasti. Tuotannon volyymiin ei ensi vuodellekaan
ennusteta muutosta. Hyvässä kysyntätilanteessa alan liikevaihto sen sijaan kasvaa. Kustannusnousuja on saatu siirrettyä hintoihin, mikä näkyy teollisuuden tuottajahintojen

TYÖLLISYYSNÄKYMÄT
Elintarviketeollisuuden työllisten määrän on arvioitu kasvavan pitkällä aikavälillä. Uusia työpaikkoja avautuu myös eläköitymisen seurauksena. Peruselintarviketyöntekijöiden määrän
on arvioitu hieman vähenevän automaation ja tuottavuuskehityksen seurauksena. Tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan
kuitenkin logistiikan, kunnossapidon ja huollon sekä kemiallisten ja ympäristöprosessien osaajia ja ammattilaisia. Maidonjalostuksen parissa palkattujen työpaikkojen suhteellinen määrä

lisääntyy maakunnan isojen toimijoiden kehittäessä uusia tuotteita ja
laajentaessaan tuotantoaan. Panimoteollisuuden tuotantokapasiteetti
kasvaa ja tuotetarjonta lisääntyy. Uudet yritykset tuovat myös uusia
työpaikkoja. Maakunnan merkitys marjojen tuotannossa ja jalostamisessa kasvaa entisestään.
Pohjois-Savossa on merkkejä siitä, että alalla alkaa olla pulaa automaatio-, sähköasennus-, kunnostus- ja työnjohdon henkilöstöstä (ml.
korkeastikoulutetut). Tällä hetkellä on pulaa ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä ja keittiöpäälliköistä. Ylitarjontaa on puutarha- ja kasvihuonetyöntekijöistä,
leipureista, kondiittoreista sekä kasvi- ja eläintieteiden asiantuntijoista.

TOIMIALAN TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEITA
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Toimintaympäristötieto-osaaminen
Lainsäädäntöosaaminen
Kuluttajalähtöinen markkinointosaaminen
Tuotekehitys
Uudet pakkausteknologiat
Erityisraaka-aineosaaminen
Globaalinen ruokatuotannon tuntemus
Erikoiselintarvikkeiden tuotannon ja erityisesti
kasvipohjaisten uusien tuotteiden prosessiosaaminen
Testaus- ja tuotekehitysosaaminen kokonaisuudessaan
(ml. muotoilu ja design)
Elintarviketeknologia; Automaatio, tietotekniikka,
robotiikka, digitalisaatio, tekoäly
Vesiteknologia ja veden markkinointi
Koneiden huolto ja ylläpito
Tuoteturvallisuus, laatu ja valvonta, eettisyys,
jäljitettävyys, brändäys
Mikrobiologia, hygieniaosaaminen
Terveys- ja ravitsemusosaaminen
Ympäristöalan ja kiertotalouden osaaminen
Logistiikan kokonaisosaajat, hankintaosaaminen
Myynti- ja markkinointi (ml. Kv-osaaminen, viestintä)

►► Kuluttajien luottamus ja kulutuskäyttäytymisen
nopeat muutokset
►► Kuluttajien ostovoiman heikentyminen
►► Kuluttajalähtöinen tuotekehitys ja tuotanto,
personointi
►► Ruokatrendien ravitsemuksellisten ominaisuuksien
tutkimus
►► Ruokamatkailun kasvu
►► Tuotteiden ympäristötekijät, jäljitettävyys, kestävä
kehitys, eettisyys, ruokahävikin vähentäminen
►► Kasvatus suljetuissa olosuhteissa lisääntyy; myös
kaupunkiympäristössä
►► Terveyselintarvikkeiden / hyvinvointia edistävien
elintarvikkeiden mahdollisuudet (myös osana muita
palveluja)
►► Uusien raaka-aineiden tiedostaminen ja
hyödyntäminen
►► Lähiruoka ja luomutuotannon kasvu
►► Uudet kasvipohjaiset elintarvikkeet
►► Teknologian kehitys (ruokaturvallisuus, automaatio,
digitalisaatio)
►► Sensoriteknologian ratkaisut ja prosessien
optimointi kustannustehokkuuden ja
kannattavuuden parantamiseksi
►► Tuotteiden uudet ominaisuudet ja niiden tutkimus
►► Älypakkaukset ja uudet pakkausmateriaalit
►► Eri toimialojen välinen yhteistyö uuden
liiketoiminnan synnyttämisessä
►► Ketteryys uusien asioiden omaksumisessa,
tiedonsiirrossa ja innovaatioiden tuottamisessa
►► Kaupan ketjujen lisääntyvät vaatimukset tuotteille
ja toimijoille
►► Lainsäädäntö ja sen muutokset, poliittiset päätökset
tuotantosuuntien ohjauksessa, verotus
►► Ruuan, rehujen ja biopolttoaineiden kysyntä ja
hintavaihtelut
►► Ylitarjonta ja protektionismi

TIESITKÖ?

Saat lisätietoa elintarvikealan
ammateista osoitteesta
maistuvaammatti.fi.
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KAUPPA

TIESITKÖ?

Tietoa kaupan alan koulutuksesta
ja ammateista saat osoitteesta
kauppa.fi/ura

TOIMIALAKORTTI

Kaupan alalla toimii monenlaisia yrityksiä: vähittäisja tukkukauppoja, liikenneasemia, hankinta-, logistiikka- ja
maahantuontiyrityksiä sekä teknisen kaupan ja palvelujen
yrityksiä. Kaupan alalla työskennellään myös markkinoinnin, rahoituksen, laskentatoimen, informaatioteknologian
ja henkilöstöhallinnon parissa.
Kauppa luo hyvinvointia Suomeen. Ala tuottaa noin
10 % Suomen bruttokansantuotteesta. Myös työllistäjänä
kaupan ala on omassa luokassaan, sillä ala työllistää lähes
300 000 henkilöä. Kauppa on myös yksi suurimmista investoijista. Kaupalla onkin suomalaisessa elinkeinoelämän
murroksessa merkittävä asema, sillä palveluiden merkitys
korostuu jatkuvasti.
Kaupan alan työpaikkoja on Pohjois-Savossa n. 10
000, joista yli puolet sijaitsee Kuopiossa. Tukku- ja vähittäiskaupan toimipaikkoja on maakunnassa noin 2 400, joista puolet sijaitsee Kuopiossa.

TOIMIALAN YLEISNÄKYMÄT

Vähittäiskauppa on usean vuoden kasvanut parin
prosentin vauhtia. Ensi vuonna kasvu hidastuu, muttei
tyrehdy. Tukkukaupassa liikevaihdon määrän kasvu sen
sijaan hidastui jo viime vuonna, ja nyt alkuvuodesta se on
jopa hieman supistunut. Seuraavien kymmenen vuoden
aikana kaupan alan yritysrakenteessa ja yritysten määrässä
tapahtuu Kaupan liiton ennusteen mukaan suuria muutoksia, jotka heijastuvat myös työllisyyteen.
Vaikka vähittäiskaupan liikevaihto onkin vielä kasvanut, työllisyys alkoi jo alkuvuodesta supistua. Tämä on osa
kaupan rakennemuutosta, jossa kansainvälinen ja kotimainen kilpailu ajaa toimintojen tehostamiseen samalla, kun
väestön vanheneminen ja kaupungistuminen muuttavat
toimintaympäristöä.
Kaupan alalle on jo useamman vuoden ajan perustettu aikaisempaa vähemmän uusia yrityksiä. Kehitys näkyy
nuorten, alle viisi vuotta toimineiden yritysten määrässä

TULEVAISUUDEN TRENDEJÄ JA SIGNAALEJA
varsinkin tukku- ja erikoiskaupassa. Kaupan liitto ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä Suomesta on hävinnyt
yli viidennes vähittäiskaupoista, pahimmassa tapauksessa
jopa 40 prosenttia. Suurin osa yrityskadosta tapahtuu erikoiskaupassa.
Liikevaihdon osalta kaupan ala on Pohjois-Savossa
suurin toimiala yhdessä teollisuuden kanssa. Kaupan liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,7 mrd. €, joka on 30 % kaikkien toimialojen yhteenlasketusta liikevaihdosta. Kaupan
alalla parin heikomman vuoden jälkeen liikevaihto on Pohjois-Savossa tasaantunut noin 2 % kasvuun. Koko maassa
kehitys on ollut pari viime vuotta aavistuksen Pohjois-Savoa parempaa.

TYÖLLISYYSNÄKYMÄT

Kaupan alan työllisten määrän Pohjois-Savossa on arvioitu laskevan lähivuosina. Tukkukaupan työpaikat vähentyvät merkittävästi arvoketjun digitalisoitumisen johdosta.
Vähittäiskaupan työpaikkojen määrä pysyy lähes entisellään
hyvästä taloustilanteesta johtuvan ostovoiman lisääntymisen ansiosta. Kasvava osa työpaikoista syntyy lisääntyvään
verkossa käytävään kauppaan.
Uutta työvoimaa tarvitaan kuitenkin suuren työvoiman poistuman vuoksi. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille tulee kysyntää. Tällä hetkellä on pulaa suoramyyjistä,
myyntiedustajista sekä kirjanpidon tms. asiantuntijoista.
Ylirtarjontaa on kauppiaista (pienyrittäjät).

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEITA
►► Asiakaspalveluosaaminen, laaja-alainen
asiakasosaaminen ja asiakaslähtöisyys
►► Vahva tehtävän edellyttämä tuotetuntemus ja
kuluttujakäyttäytymisen ymmärrys
►► (Ratkaisu)myyntiosaaminen
►► Palvelumuotoilu- ja personointiosaaminen
►► Tiimityötaidot ja tiiminvetotaidot
►► Perehdytysosaaminen
►► Toimintaympäristön tuntemus, muutoksen hallinta
►► Tulokseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen
ja niiden hallinta
►► Digitalisaatio-, tieto- ja viestintäteknologia sekä
automaatio-osaaminen
►► Sähköisen kaupan osaaminen
►► Big data -osaaminen
►► Ympäristöteknologiaosaamisen
►► Kokonaiskäsitys logistisesta prosessista
(muutoksista niissä) ja sen vaiheista
►► Matemaattiset taidot
►► Monialaosaaminen
►► Verkosto-, viestintä-, vuorovaikutus- ja
kulttuuriosaaminen, kielitaito
►► Riskienhallinta- ja turvallisuusosaaminen

►► Personoitujen yksilöllisten tuotteiden ja palvelujen
kasvava merkitys
►► Kapeampi kohderyhmäajattelu
►► Palvelumuotoilun kasvava merkitys
►► Väestön ikääntyminen (väestö/ikäryhmien tarpeet)
►► Lähi- ja pientuottajien arvostus kasvaa
►► Kaupan ja ravintolan raja hälvenee
►► Eettisyys ja kestävä kehitys
►► Isojen keskusliikkeiden sijoittumisen vaikutukset
asiakasvirtoihin ja pienten kauppojen
kilpailumahdollisuuksiin
►► Lainsäädäntö, verotus (toimintojen ohjaaminen)
►► Palveluiden keskittyminen

►► Monialaosaajien ja erikoisosaajien suhde
(työntekijöiden koulutuksen kirjavuus)
►► Ulkomaalaisen työvoiman rooli ja integroituminen
suomalaiseen järjestelmään
►► Työelämän murros (sitoutuneisuus, työmoraali/
orientoituminen, osa-aikaisuus, kauppojen aukiolojen
vapautuminen)

►► Logistiikka ja tavara/tuotevirtojen hallinta, jakelun
arvoketjun lyheneminen
►► Automaattimyymälät lisääntyvät
►► Digitalisaation ja automaation kasvu
►► Verkkokaupan kehitys (ovelta ovelle toimitukset)
►► Kansainvälisten brändien vahvistuminen
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LOGISTIIKKA JA KULJETUS

TIESITKÖ?

Kuljetus- ja logistiikka-alalla saman katon alle mahtuu
monenlaista ammattilaista. Lue lisää alasta osoitteissa:
skal.fi | kuljetusala.com | logistiikanmaailma.fi

TOIMIALAKORTTI

Logistiikka on materiaali- ja informaatiovirtojen hallintaa. Alan ytimen muodostavat palveluntarjoajat (kuljetus-, varastointi- ja terminaalipalvelut sekä informaatiologistiikka) sekä logistiikan ja kuljetuksen tukialat (esim.
ajoneuvot, lastinkäsittely, vuokraus ja pakkausteollisuus).
Koko maan tavaraliikenteestä noin 90 % kulkee kumipyörillä maanteitse.
Kuljetuksessa ja varastoinnissa on Pohjois-Savossa
noin 4 900 työpaikkaa. Tästä maaliikenteen työpaikkojen
määrä on noin 3 500 ja posti- ja kuriiritoiminnan noin 1
000. Työpaikoista yli puolet on keskittynyt Kuopioon. Toimipaikkoja toimialalla on noin 1 000.

TOIMIALAN YLEISNÄKYMÄT

Tavaraliikenteen ennusteissa tärkeitä muutostekijöitä
ovat Suomen teollisuuden toimialarakenteen kehittyminen, Suomen teollisuuden vientimarkkinoiden talouden
kehittyminen, suomalaisten tuotteiden kilpailukyvyn kehittyminen näillä markkinoilla, väestökehitys sekä bkt:n
kehitys.
Liikenneviraston ennusteen mukaan tavaraliikenteen
kotimaan kuljetussuoritteen (tonnikilometrit; ei sisällä
ulkomaankaupan meriliikennettä ja transitoliikennettä)
arvioidaan kasvavan vuoden 2017 tasosta noin 18 % vuoteen 2030 mennessä, jonka jälkeen kuljetussuoritteen
arvioidaan kääntyvän laskuun. Syynä muutokseen ovat
mm. teollisuuden tuotantorakenteessa tapahtuvat muutokset ja tuotteiden jalostusasteen kasvu.
Tiekuljetusten markkinaosuuden arvioidaan nousevan vuoden 2017 noin 72 %:sta noin 76 %:iin vuoteen
2050 mennessä ja rautatiekuljetusten vastaavasti vähenevän noin 22 %:sta noin 19 %:iin. Sisävesi- ja rannikkoliikenteen markki-naosuuden arvioidaan vähenevän noin 6
%:sta noin 5 %:iin.
Suomen talouden alavireisyys näkyy syyskuun SKAL
Kuljetusbarometrissa. Kuljetusyritysten antamat ennus-

teet syksyn kysynnästä ovat heikoimmat sitten vuoden
2015. Raskaan liikenteen määrä teillämme on vähentynyt
huhtikuusta 2019 alkaen. Kysynnän lasku kurittaa raskaasti
kuljetusyritysten taloutta. Kuljetusmäärät olivat laskeneet
31 prosentilla vastanneista ja kasvaneet 21 prosentilla toukokuusta elokuun loppuun ulottuvalla jaksolla. Alueellisesti kuljetusmäärien lasku näkyy selvimmin Kaakkois-Suomessa ja pohjoisessa.
Kuljetusalalla liikevaihdon arvo kehittyi Pohjois-Savossa useita vuosia maltillisesti, mutta nyt kasvua on ollut
kolme vuotta peräkkäin, viime vuonna 4,4 %. Kasvua ovat
vauhdittaneet rakentaminen ja teollisuuden investoinnit.
Koko maassa kasvu on ollut maltillisempaa.

TYÖLLISYYSNÄKYMÄT

Pidemmällä aikavälillä työpaikkojen määrän on
Pohjois-Savossa arvioitu kasvavan, posti- ja teleliikenteen
osalta työpaikkojen määrän on arvioitu laskevan. Työllisten
määrän on arvioitu kasvavan erityisesti maaliikennekuljettajien ja yrittäjien kohdalla, joissa tapahtuu myös runsasta
eläköitymistä. Lisäksi varastoinnissa työllisten määrä kasvaa.
Verkkokaupoista ostamisen yleistyminen lisää merkittävästi pakettien jakelua ja tuo lisää työpaikkoja logistiikkaan. Kauempana tulevaisuudessa mahdollisesti näkyvissä olevat autonomiset kuljetusratkaisut vähentävät
työpaikkojen määrää. Varastojen siirtyminen kumipyörille
lisää osaltaan kaluston ja kuljettajien tarvetta.
Mahdolliset metsäbiotalouden uudet investoinnit
lisäävät jonkin verran puutavara-autojen kuljettajien työpaikkoja, jo siitäkin syystä, että puutavara-auton kuljettajia
on eläköitymässä suhteellisen runsaasti lähivuosina.
Tällä hetkellä maakunnassa on pulaa kuorma-auton ja
erikoisajoneuvojen, henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajista sekä maansiirtokoneiden kuljettajista.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEITA
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Asiakaspalveluosaaminen
Kyky analysoida ja kehittää omaa osaamista
Uudet teknologiset ratkaisut ja niiden hallinta
Asiakkaiden hyödyntäminen uusien tuotteiden ja
palvelujen kehittämisessä
Moniosaaminen, monitaitoisuus
Palveluosaaminen
Poikkeavien tilanteiden hallintaan liittyvä osaaminen
Automaation ja elektroniikan sovellusten hallinta osana
kuljetuspalveluja
Autotekniikan tieto- ja viestintätekniikan hallinta
Turvallisuusosaamista liittyen sekä kuljettajan että
kuljetuksen turvallisuuteen
Kuljetuspalveluiden mittaaminen, kehittäminen, seuranta
ja arviointi IT:n avulla
Sosiaalisesti, ekonomisesti ja ympäristön kannalta
kestävät tiekuljetusjärjestelmät
Erikoiskuljetuksiin liittyvä osaaminen (esimerkiksi
puutavaran, eläin- sekä hygieniakuljetuksiin ja
varastointiin)
Koko logistiikkaketjun hallinta, tavaravirtojen optimointi
Automatisoituihin terminaalitoimintoihin liittyvä
osaaminen
Jäte- ja kierrätyslogistiikan hallinta
Ajoneuvojen päästöihin ja niiden vähentämiseen liittyvä
tietous
Asiakkaan tietojärjestelmän tuntemus ja käyttötaidot
Modernien globaalien hankintaverkostojen
monimutkaisuuden ymmärtäminen

TULEVAISUUDEN TRENDEJÄ JA SIGNAALEJA
►►
►►
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►►
►►
►►
►►
►►
►►

Tieverkoston heikkenevä kunto ja valtiontalouden säästötoimet
Hintakilpailu ja viennin heikkeneminen
Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset pätevien kuljettajien
saatavuuteen
Yhdyskuntarakenteen ja kaavoituksen kehitys
Väestön keskittyminen
Kuljetuskalustoon liittyvät säädösmuutokset (mm. mitta- ja
massamuutokset)
Globaalin verkkokaupan kasvu lisää kuljetuksia
Päästövähennykset
Energian säästäminen, vaihtoehtoiset energiat, bio- ja
uusiutuvat polttoaineet

►►
►►
►►

Työvoimapulan vaikutukset eri kuljetusmuotojen kehitykselle
Soveltuvien opiskelijoiden saaminen kuljetusalalle
Jatkokoulutuksen laatu

►►
►►

Vaativilla aloilla kuljetuspuolen palvelukyvyn heikkeneminen
Suurten tuotantolaitosten alasajo/uudet suuret
tuotantolaitokset
Asiakaspalvelun ja laadun parantaminen sekä kustannusten
alentaminen koko ketjussa

►►

►►
►►
►►
►►
►►

Biopolttoaineiden sekä raakapuun kasvavat kuljetukset
Eri kuljetusmuotojen yhdistelmien kehittäminen
Uusi yrittäjyys
Automaatio
Tekoäly, uusien teknologioiden käyttö
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MAATALOUS

TUTUSTU!

maaseudun ammatteihin
maaseutuammattiin.fi -sivustolla.

TOIMIALAKORTTI

Maatalous tuottaa, jalostaa ja myy kasvi- ja eläinkunnasta saatavia tuotteita. Maaseudulla yritystoiminta on monimuotoista, eikä kaikki yrittäminen liity maatalouteen. Yhä
useampi maatalousyrittäjä tarjoaa koneurakointia tai huolto- ja korjaamopalveluja maatiloille ja muille maaseudun
asukkaille. Maatilamatkailu on maatilatalouteen, luontoon
ja ulkoiluun liittyvää matkailua.
Maaseutuelinkeinojen parissa työskennellään myös
muissa kuin maatilojen työtehtävissä, kuten neuvonta-, hallinto-, kehitys-, tutkimus- ja markkinointitehtävissä
Pohjois-Savossa on noin 3 400 maatalous- ja puutarha-alan yritystä. Maidontuotanto on yleisin tuotantosuunta, tällä hetkellä on 950 maitotilaa, jotka tuottavat 327 milj.
litraa maitoa (14 % koko maan tuotannosta). Maidontuottajana maakunta on maan toiseksi suurin. Alan työpaikkojen
määrä oli vuonna 2016 noin 4 600 Pohjois-Savossa.

TOIMIALAN YLEISNÄKYMÄT

Pohjois-Savo on Suomen vahvimpia maidontuotannon ja maito-osaamisen alueita. Tilakyselyn mukaan noin
puolet Pohjois-Savon maitotiloista aikoo lopettaa vuoteen
2025 mennessä, mutta tuotantoa jatkavat suunnittelevat
tuotannon lisäämistä. Pohjois-Savossa tavoitteena on ollut
maitomäärän nostaminen 340 miljoonaan litraan, mutta
vaikeutuneen kannattavuustilanteen johdosta tavoitteena
on nyt säilyttää nykyinen tuotantomäärä.
Viimeisen vuoden aikana maitotilojen lukumäärä on
vähentynyt lähes kymmenen prosenttia. Tuotantomäärässä
on ollut pientä laskua. Tuotantomäärän säilyttäminen nykytasolla edellyttää voimakasta investointitahtia.
Investointien suunnittelu ja rahoituksen kysyntä on
voimistunut kuluvan vuoden aikana. Alueelle on suunnitteilla hyvinkin suuria tuotannon laajentumisia erityisesti
maidontuotantoon. Uhkana on investointivarojen riittävyys. Samaan aikaan kun toiset tilat tekevät tiukasta taloustilanteesta huolimatta hyvää tulosta, toiset tilat ovat

hyvin haastavassa taloustilanteessa. Tiukan taloustilanteen
tilakohtaisella taustalla on monia syitä, mm. maidon hinnan aleneminen, ns. huonoon aikaan osuneet investoinnit,
investointien kustannusten ylittyminen sekä terveys- ja jaksamisongelmat. Konkursseilta on toistaiseksi vältytty, mutta
ns. kriisilainojen kysyntä on ollut kohtuullista. Alueelle luo
uskoa nurmitalouden ja marjanviljelyn vahva rooli hiilensidonnan suhteen, jolla vastataan osaltaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin.
Valtakunnan tasolla maidontuotannon väheneminen
on kiihtynyt. Viennin voimakas kasvu tuo kuitenkin maitomarkkinoille myös positiivista virettä. Maitotuotteiden
vienti on kasvanut selvästi kaikissa tuoteryhmissä ja useilla
vientimarkkinoilla.
Naudanlihan tuotanto on Suomessa laskussa. Suomessa naudanlihantuotanto on tiiviissä yhteydessä maidontuotantoon, joka on myös laskussa. Naudanlihan tuottajahinta
Suomessa on varovaisessa nousussa. Ilmastonmuutoskeskustelun seurauksena kuluttajien voidaan nähdä suosivan
kotimaista naudanlihaa.
Sianlihan tuotanto on Suomessa edelleen laskussa.
Maailmalla lihan kysyntä kasvaa, mikä virkistää myös Suomen vientiä. Kotimainen kysyntä sen sijaan jatkaa laskuaan.

TYÖLLISYYSNÄKYMÄT

Maatilojen määrä jatkaa laskuaan, samaan aikaan uuden teknologian hyödyntäminen parantaa kasvavien tilojen
kannattavuutta. Tilojen jatkajien löytyminen on ratkaisevassa roolissa. Yrittäjiltä vaaditaan yhä monipuolisempaa
osaamista. Alan työpaikkojen on Pohjois-Savossa arvioitu
yhä laskevan tilakoon kasvun ja tuotannon tehostumisen
seurauksena. Työpaikkakehitys edellyttää investointien toteutumista. Uusia työntekijöitä tarvitaan voimakkaan eläköitymisen takia.
Tällä hetkellä alan ammattiryhmissä työmarkkinatilanne on kohtuullisen tasapainossa. Pulaa on lomittajista ja

maatalouskoneasentajista. Ylitarjontaa on puutarhureista,
kasvihuoneviljelijöistä ja -työntekijöistä. Alan eri ammattiryhmien kohdalla tulee huomioida kuitenkin kausiluonteisuus.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEITA

►► Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden
parantamiseen liittyvä osaaminen
►► Monipuolinen tilatyöosaaminen, tilatyöjohtaminen
►► Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen.
►► Automaatio, tietotekniikka, paikantaminen,
koneosaaminen
►► Ympäristö-, ravinto- ja hygieniaosaaminen (ml.
eläinten terveys)
►► Maaseudun asiantuntijuus, markkinointi,
liikkeenjohto, prosessiosaaminen
►► Kierto- ja biotalousosaaminen
►► Monialainen maaseutuyrittäjyys (elintarvike,
matkailu, green care=vihreä hoiva ja em. liittyvä
markkinointi)
►► Maanrakennus ja viherrakentaminen
►► Verkottumiseen ja alihankintaketjuihin perustuva
maatalous
►► Maatilojen logistiikka ja tilojen välinen yhteistyö
►► Erikoistuvaan kulutuskäyttäytymiseen vastaava
tuotanto
►► Tuottajien hyvinvointi ja työssäjaksaminen
►► Laaja-alainen säädöstuntemus

TULEVAISUUDEN TRENDEJÄ JA SIGNAALEJA
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Maidon ja lihantuotannon kasvutarve globaalisti
Uusien kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuottaminen
Lihan vaihtoehdot ja erilaiset ruokatrendit vahvistuvat
Globaalien maitomarkkinoiden kehitys
Kotimaisen kulutuskysynnän kehitys
Poliittiset päätökset tuotantosuuntien ohjauksessa
Ilmastonmuutos, sään ääri-ilmiöt lisääntyvät
Kasvitautien ja uusien tuholaisten todennäköisyys lisääntyy

►►
►►
►►
►►

Yrittäjyysosaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen
Jatkavien tilojen tuotannon edellytykset
Maatalouden rakennemuutos tasoittuu
Alan vetovoiman kehitys (palkkataso, työvoima,
kannattavuus)
►► Tuottavuuden parantaminen
►► Tuottajien hyvinvointi
►► T&K-toiminnan korostuminen
►► Kiertotalous: ravinteet, kuitu, energia (suljetun kierron
järjestelmät)
►► Elintarvikejalostuksen kehitys ml. pienjalostus, lähiruoka ja
luomu
►► Maitotilojen tuotantoprosessien hallinta ja
kustannustehokkuus
►► Uusi teknologia eläinten hoidossa ja valvonnassa (robotiikka)
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MATKAILU

TOIMIALAKORTTI

Varsinaisiksi matkailutoimialoiksi jaotellaan matkailupalvelujen tuottaminen, matkailun markkinointi ja myynti.
Varsinaisen matkailuyritys saa tulonsa pääasiassa matkailijoiden käyttämästä rahasta. Suurin taloudellinen hyötyjä
matkailusta on vähittäiskauppa, mutta hyödyt jakaantuvat
myös monille muille toimialoille, kuten liikenteelle ja ravitsemispalveluihin. Matkailuelinkeino on sidoksissa myös kulttuuri-, hyvinvointi-, elintarvike- ja tietoliikenneklustereihin
sekä muihin palvelualoihin (mm. siivous, huolto).
Matkailu jaotellaan yleisimmin kotimaan matkailuun,
ulkomaan matkailuun ja ulkomailta tulevaan matkailuun,
joka on vientielinkeino ja kasvattaa BKT:tä. Toinen jaottelutapa on jako vapaa-ajan ja työperusteiseen (mm. kokous- ja
kongressi-) matkailuun. Matkailua voi jaotella myös matkustustavan ja motiivin mukaan.
Pohjois-Savossa matkailun välittömät työllisyysvaikutukset on noin 3 200 henkilötyövuotta ja matkailun kokonaistyöllisyys noin 4 500 henkilötyövuotta. Matkailun
todellista työllisyysvaikutusta on vaikea mitata; esim. maaseudulla usein matkailun yritystoimintaa harjoitetaan maatalouden sivuelinkeinona jolloin se tilastoituu sinne. Alan
työpaikoista melkein 2/3 sijoittuu Kuopioon.
Matkailu– ja ravitsemisalalla on Pohjois-Savossa hieman yli 600 yritystä. Suurimman ryhmän muodostavat ravitsemisalan yritykset (noin 500). Lisäksi Pohjois-Savossa toimii
noin 10 päätoimista ohjelmapalveluyritystä.

TOIMIALAN YLEISNÄKYMÄT

Matkailun toimialan yleiset suhdannenäkymät ovat
varovaiset. Matkailu- ja ravintola-alan yritysten liikevaihdon ennustetaan kasvavan kuitenkin tänä vuonna 5,2 prosenttia. Ulkomaalaisten matkailun Suomeen ennakoidaan
kasvavan lähinnä EU-maista ja Kiinasta tulevien matkailijoiden vetämänä.
Myynnin määrä laskenut hieman kesällä, mutta syksylle odotetaan hienoista kasvua. Kohtalaisista myyntien-

nusteista huolimatta alan yritysten ongelmana on heikko
kannattavuus. Henkilöstön määrä kääntynyt kasvuun,
mutta odotukset lähikuukausille ovat varovaiset. Riittämätön kysyntä yhä keskeisin myynnin este.
Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin 6,8 miljoonaa
ulkomaista yöpymistä. Kotimaisia yöpymisiä kirjattiin 15,4
miljoonaa. Ulkomaiset ja kotimaiset yöpymiset kasvoivat
molemmat 1,5 % edellisvuoteen verrattuna. Majoitusliikkeiden yöpymiset kasvoivat alkuvuonna 2018 (tammi-heinäkuu) 3,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Pohjois-Savossa ulkomailta saapuva matkailu piristyi hieman vuonna 2018. Ulkomaisten yöpymisten määrä
(102 000) kasvoi noin 12 %. Kotimaiset yöpymiset (736 000)
laskivat -2,5 %. Vuositasolla alueen matkailusta noin 12 %
tulee ulkomailta, kun koko Suomen keskiarvo on noin 31
%. Viime vuonna matkailuklusterin liikevaihto kasvoi maakunnassa 3,1 %. Koko maassa alan kehitys on ollut pitkällä
ajalla Pohjois-Savoa parempaa. Viime vuonna liikevaihto
kasvoi koko maassa 5,4 %. Matkailualan liikevaihto kaikista
toimialoista on noin 2,6 %. Pitkällä aikavälillä matkailuklusterin painoarvo aluetaloudessa ei ole merkittävästi muuttunut. Joka kolmas maakunnan matkailusta syntyvä euro
syntyy Tahkon alueella.
Rekisteröidyt majoitusvuorokaudet eivät anna selkeää kokonaiskuvaa matkailun volyymista Pohjois-Savossa. Majoitustuspalvelujen tarjonta on pirstaloitunut
pienien majoitusyrityksien tarjontaan, jolloin ne jäävät
tilastoinnin ulkopuolelle. Palvelukeskittymissä, kuten Kuopiossa ja Tahkolla, vierailee runsaasti päiväkävijöitä, joiden
jättämä matkailutulo on merkittävä.
Jakamistalous on kasvava ilmiö erityisesti majoituspalvelujen tarjoamisessa. Se tuo alueelle runsaasti matkailijoita, joiden tulovaikutuksista ei ole tilastoitua tietoa
(esimerkiksi Airbnb-toiminta).		

					

TYÖLLISYYSNÄKYMÄT

Merkittävät maakunnalliset panostukset toimialan markkinointiin sekä uudet investoinnit tarjonnan kehittämiseen ja
lisäämiseen tuovat alalle paljon uusia työpaikkoja. Ennusteiden
mukaan alan työllisten määrän arvioidaan kasvavan seuraavan
15 vuoden aikana. Alalla tullaan tarvitsemaan erityisesti myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia sekä asiantuntevia ja innovatiivisia matkailun kehittäjiä. Eri palvelumuotojen yhdistelmiin
liittyvä yrittäjyys voi niin ikään kasvaa tulevaisuudessa.
Uusimman ammattibarometrin mukaan pulaa on ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä sekä keittiöpäälliköistä. Muuten
alan työmarkkinatilanne on varsin hyvin tasapainossa.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEITA

►► Esimiesten monialaosaaminen
►► Eri väestö- ja ikäryhmien tarpeisiin vastaaminen
►► Ympäristöosaaminen, kestävä kehitys,
yhteiskuntavastuu
►► Asiakkaiden kuuntelu, asiakkaan tarpeiden
havainnointi
►► Palvelukonseptin digitaalinen hallinta,
verkkoanalytiikka, verkkomarkkinointi ja -myynti,
onlineläsnäolo, Sosiaalinen media ja ohjelmointi,
►► Robotiikka, automatiikka, tekoäly
►► Osaaminen digialustojen/bisnesohjelmistojen/
myyntikanavien/maksupalvelujen hyödyntämiseen,
myös mobiilissa, toiminta palvelurobottien kanssa ja
niiden ohjaaminen
►► Liiketoiminta -ja yrittäjyysosaaminen: mm.
tuotteistamis- ja hinnoitteluosaaminen, palvelujen
paketointi, palvelukokemus ja sen mittaaminen
►► Elämystuotanto
►► Kansainvälisyys-, kieli- ja kulttuuriosaaminen
►► Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen
►► Tehtäväkohtainen substanssiosaaminen

TULEVAISUUDEN TRENDEJÄ JA SIGNAALEJA

►► Ilmastonmuutos, ympäristötietoisuus, vastuullisuus
►► Uudet matkailupalvelukokonaisuudet/yhdistelmät,
matkailun rooli elinkeinoelämän murroksessa
►► Kestävän kehityksen huomioiminen koko
palveluprosessissa
►► Palveluiden keskittyminen
►► Rakenteiden heikkous, infrastruktuurin ylläpito
►► Saavutettavuuden korostuminen (helppous, toimivat
matkaketjut
►► Kv-kaupan kehittäminen valituilla kohdealueilla
(esim. Aasia, Venäjä, Keski-Eurooppa)
►► Venäjän poliittinen epävarmuus (lähimarkkina-alue)
►► Globaali turvallisuus (esim. sääilmiöt)
►► Ilmastomatkailu (lämpöaaltojen ym. ääri-ilmiöiden
välttäminen)
►► Varallisuuden kasvu ja polarisoituminen
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Virtuaalimatkailu
Jakamistalous
Nopea teknologinen kehitys
Tekoälyavusteinen matkapaketointi lisättynä
asiantuntijapalveluilla
Voimakkaampi brändiajattelu
Kulutuskäyttäytymisen muutos (uudet
asiakasryhmät, kasvava ikääntyneiden määrä)
Soolomatkailu (personointi) vs. perhematkailu
Terveyteen ja liikuntaan liittyvien matkailupalvelujen
kysynnän kasvu
Alueen koulutuspalvelut ja -osaaminen kv.
matkailutuotteena
Ruokamatkailu (ml. viini, olut yms.)
Lähimatkailu
Luonto, hiljaisuus, puhtaus ja kiireettömyys ovat
ylellisyyttä

TIESITKÖ?

Voit tutustua matkailu- ja ravintolaalaan mara.fi -sivustolla.
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TULEVAISUUDEN TRENDEJÄ JA SIGNAALEJA

METSÄ

TOIMIALAKORTTI

Metsäala käy läpi suurta rakennemuutosta. Ala muuttuu perinteisestä metsäteollisuudesta (kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus ja puuhuolto) yhä monimuotoisemmaksi. Metsäenergia nykyisen toiminnan rinnalla ja
synergiassa on alan yksi uusista mahdollisuuksista. Metsien
käsittelyllä on iso rooli hiilensidonnassa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa
Metsäteollisuuden piiriin kuuluvia ammatteja ovat
mm. metsäkoneenkuljettaja, metsuri, puuseppä, levyprosessinhoitaja, paperikoneenhoitaja, sahaprosessinhoitaja
ja puukauppa-asiantuntija. Biotalouden nousun myötä alan
ammattirakenne monipuolistuu.
Paperiteollisuuden työpaikkoja on Pohjois-Savossa
520, puutavarateollisuudessa noin 1 300 ja metsätaloudessa noin 1 050. Etenkin paperiteollisuudessa työllisten määrä
on pudonnut reilusti viime vuosien aikana. Metsätalouden
ja puunkorjuun yrityksiä Pohjois-Savossa on noin 430. Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistuksessa yritysten toimipaikkoja on 130 ja paperi- ja kartonkivalmistuksen 13.

TOIMIALAN YLEISNÄKYMÄT

Valtakunnallisesti metsäteollisuuden päätuoteryhmistä ainoastaan sellun tuotanto kasvoi 2019 tammi–kesäkuussa viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Paperin,
kartongin ja vanerin tuotantomäärien lasku jatkui toisella
vuosineljänneksellä, ja vuoden alkupuoliskon tuotantomäärät jäivät viimevuotisista. Huhti–kesäkuussa myös sahatavaran tuotanto kääntyi laskuun.
Paperin tuotanto laski alkuvuoden 2019 aikana alimmalle tasolleen sitten vuoden 1991. Kartongin tuotantomäärä oli vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana
1,8 miljoonaa tonnia, mikä oli 2,4 prosenttia vähemmän kuin
vuoden 2018 tammi–kesäkuussa.
Vanerin tuotannossa näkyy tammi–kesäkuun tilastoissa 4,4 prosentin notkahdus viime vuoden vastaavan ajanjakson tuotantoihin verrattuna.
Sahatavaran tuotantomäärät olivat vielä vuoden en-

simmäisellä neljänneksellä suuremmat kuin viime vuoden
vastaavalla ajanjaksolla. Huhti–kesäkuussa tuotantomäärät
kääntyivät laskuun, ja vuoden alkupuoliskon tuotantomäärä
jäi 6,1 miljoonaan kuutiometriin.
Sellun tuotanto pysyi yhä selvässä kasvussa, joskaan
huhti–kesäkuussa kasvu ei ollut yhtä ripeää kuin tammi–
maaliskuussa. Tammi–kesäkuussa tuotettujen sellutonnien
määrä nousi 4,2 miljoonaan.
Maakunnan metsäteollisuuden liikevaihdossa ei tapahtunut suurta muutosta vuonna 2018. Liikevaihdon arvo
kasvoi mekaanisessa puunjalostuksessa 1,9 %, mutta kahtena edellisenä vuotena kasvua oli yli 10 %. Alan liikevaihto oli
noin 813 milj. €, mikä on noin 7 % koko maan liikevaihdosta.
Sellussa ja kartongissa liikevaihto säilyi lähes ennallaan (-0,1
%), kun koko maassa kasvua oli 7,8 % mm. Äänekosken tehtaan ansioista. Maakunnan sellu- ja kartonkialan yritysten
liikevaihto on lähes puolittunut vuodesta 2008, kun koko
maassa on lähes saavutettu huippuvuosien 2007-2008 taso.
Pohjois-Savossa tuoteinnovoinnissa kemiallinen ja
mekaaninen puunjalostus ja niiden sivuvirrat voivat tarjota
hyvän kasvualustan puupohjaiselle biojalostukselle, muille
uusille tuotteille ja uudelle kiertotaloudelle. Tuotantomenetelmien ja tehokkuuden lisääminen vaatii investointeja.
Sellun tuotannon kasvu edellyttää myös sahauksen kapasiteetin lisäystä sekä puulogistiikan ja alan robotiikan kehittämistä. Lisäarvoa puusta saadaan suuremman kokoluokan
puurakentamisella.

TYÖLLISYYSNÄKYMÄT

Koko alan työpaikkojen on arvioitu kasvavan hieman.
Alalla eläköityminen tulee olemaan myös runsasta. Kuopioon suunnitteilla olevan biotuotetehtaan työllisyysvaikutukset olisivat kuitenkin hankkeen toteutuessa merkittävät.
Valmiin biotuotetehtaan välitön työllisyysvaikutus Pohjois-Savossa on 1 500 henkeä ja koko valtakunnallisen arvoketjun osalta 3 400 henkeä.
Mekaanisen metsäteollisuuden ammattiryhmille on

ennustettu hyviä näkymiä. Myönteiset pitkän aikavälin työllisyysnäkymät ovat myös metsäkoneenkuljettajilla, metsäalan
yrittäjillä, energia- ja ympäristöalaan liittyvillä osaajilla, konesekä tuotekehityksen ja tuotannon kehityksen insinööreillä ja
alan m
Alan ammattiryhmien työmarkkinatilanne on hieman tasapainottunut vuoden takaisesta. Ylitarjontaa on vain paperimassan, paperin, kartongin valm.prosessityöntekijöistä sekä huonekalu ja konepuusepistä.

TOIMIALAN TULEVAISUUDEN
OSAAMISALUEITA

►► Metsän monimuotoisuuden merkityksen
ymmärtäminen, metsien ekologinen tuntemus
►► Ympäristöä kuormittamattomien metsänkorjuu- ja
kasvatusmenetelmien osaaminen.
►► Metsien hiilensidontakyvyn ymmärtäminen
►► Teknologia: Automatisaation, robotiikan ja
digitalisaation ymmärtäminen ja kehityksessä mukana
pysyminen.
►► Prosessiosaaminen ja koko arvoketjun ymmärtäminen
►► Raaka-aineosaaminen: eri puulajien ominaisuuksien
tunteminen, laadun varmistaminen
►► Bioenergiaosaaminen
►► Uusiin raaka-aineisiin liittyvien uusien tuotteiden ja
prosessien osaaminen.
►► Yrittäjyysosaaminen, yrittäjämäinen asenne
►► Asiakasosaaminen: palvelualttius, asiakaslähtöinen
toimintatapa
►► Monialaisuus: toimiminen eri toimialojen rajapinnoilla ja
eri alojen asiantuntijoidenkanssa
►► Tutkimus- ja kehittämisosaaminen: big datan
hyödyntäminen, data-analytiikka, paikkatieto,
tiedon louhinta, palvelumuotoilu, uusien tuotteiden
kehittämis- ja prosessiosaaminen, tuotteistaminen
►► Työturvallisuus, oman työkyvyn ylläpitäminen

►► EU:n ilmastopolitiikan vaikutus
►► Globalisaatio, tuotannollisen toiminnan uusjako
(esim. sellutuotannon kasvu painottuu etelään)
►► Raaka-aineen hinnan vaihtelut ja ”säätely”
►► Biotalouden kasvava merkitys (Puun ja metsien
käyttö monipuolistuu)
►► Kuitupakkauksien sekä pehmopaperin kysynnän
jatkuva kasvu
►► Metsänomistajarakenteen muutos ja muuttoliike
maaseudulta taajamiin
►► Kuluttajien ympäristötietoisuus, toiminnan
läpinäkyvyys (vaikuttaa kuluttajien
käyttätymiseen
►► Eläköityminen ja osaamisen siirto
►► Osaavan työvoiman saatavuus
►► Koulutuksen kehittäminen toimialan
rakennemuutoksessa (yhteistyö oppilaitosten ja
yritysten välillä)
►► Metsäpalveluyrittäjyyden kasvu
►► Logistiikkaketjun kehitys
►► Alempiasteisen tieverkon heikkenevä kunto
►► Mekaanisen puutuote- ja metsäteollisuuden
kehitys
►► Tehtaiden sivuvirtojen uudet
liiketoimintamahdollisuudet muille yrityksille
►► Sivuvirtojen hyödyntäminen omassa
maakunnassa, kiertotalous, materiaalitehokkuus
►► Puun uusien käyttömuotojen kasvu ja
ominaisuuksien hyödyntäminen, uudet
puupohjaiset tuotteet
►► Puurakentamisen ja energia- ja
ympäristöliiketoiminnan kasvu
►► T&K panosten kehitys
►► Etäohjattavien teknologioiden ja järjestelmien
kasvu

TIESITKÖ?

että metsapuhuu.fi ja
maaseutuammattiin.fi -sivustoilta
saa tietoa alasta
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TULEVAISUUDEN TRENDEJÄ JA SIGNAALEJA

RAKENNUSALA

►►
►►
►►
►►

TOIMIALAKORTTI

Kiinteistö- ja rakennusala koostuu toimialoista, jotka
rakentavat ja tuottavat muun muassa asuin-, työpaikka- ja
vapaa-ajan tilat ja rakennukset, liikenneverkon, erilaiset
ympäristörakenteet sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon. Olennainen osa toimintaa on myös koko rakennettuun ympäristöön kohdistuva kunnossapito- ja korjaustoiminta sekä kiinteistönhoito.
Toimialan työpaikkoja on noin 6 600 Pohjois-Savossa.
Näistä 3 800 on erikoistuneessa rakennustoiminnassa ja 2
000 talonrakennuksessa. Toimialan yritysten toimipaikkoja
maakunnassa on noin 1 700, joista yli puolet on keskittynyt
Kuopion seutukuntaan.

TOIMIALAN YLEISNÄKYMÄT

Rakentamisen markkinatilanne pysyi alkuvuonna
melko vahvana, mutta ensi vuodesta on tulossa vaikea.
Näkymät ovat heikentyneet laskevan lupakehityksen myötä. Tänä vuonna jäädään noin prosentin pakkaselle, ensi
vuonna lasku kiihtyy kolmeen prosenttiin. Asuntoaloitukset vähenevät ennätyslukemista tasaista tahtia sekä tänä
että ensi vuonna. Julkinen rakentaminen kohoaa hupenevan liike- ja toimistorakentamisen tasolle. Teollisuuden rakentamisen kasvu on vahvaa. Korjausrakentamisen kasvu
jatkuu tasaisena. Infrarakentaminen notkahtaa, mutta palaa ensi vuonna plussalle.
Rakentaminen Pohjois-Savossa on edelleen vilkasta
sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen puolella. Suurin asuntorakentaminen keskittyy lähinnä Kuopion
seudulle, mutta myös Ylä-Savossa on sekä kerrostalorakentamista että rivitalorakentamista käynnissä. Tarjouspyyntöjä on laskennassa edelleen runsaasti ja suunnittelijoilla
hyvä työkanta, joten mitään olennaista muutosta rakentamiseenei odoteta tapahtuvan lähiaikoina.
Pidemmällä ajanjaksolla uudisrakentaminen asettunee normaalille tasolleen ja korjausrakentamisen uskotaan

jopa hiukan kasvavan. Kuopion seudulla asuntorakentamista on ollut viime vuosina huomattavasti normaalia
enemmän. Edelleenkin rakennuslupia on haettu kohtalaisen paljon, mutta asuntorakentamisen uskotaan kuitenkin
jo hiukan tasoittuvan.
Rakennusalan osaava työvoima on töissä ja etenkin
alan erikoisosaajista on pulaa. Myös ulkomaalaisen työvoiman määrä rakennusalalla on kasvussa. Rakennusalalla
haasteena on edelleen kannattavuus. Ala on erittäin kilpailtu ja työvoima- ja materiaalikustannustennousu pienentävät marginaaleja.
Pohjois-Savossa rakentamisen liikevaihto on kasvanut
viime vuosina voimakkaasti, selvästi paremmin kuin koko
maassa. Vuonna 2018 liikevaihto kasvoi 11,5 %.

TYÖLLISYYSNÄKYMÄT

Toimialan työllisten määrän on arvioitu kasvavan noin
1 000 seuraavan 10-15 vuoden aikana. Tulevaisuudessa
uutta tuoretta työvoimaa tarvitaan etenkin työnjohtotehtäviin, perusrakennustyöhön (mm. korjausrakentamisen
ammattilaiset, raudoittajat), LVI-työhön, kustannuslaskentaan sekä monialaiseen yritystoimintaan kuten kiinteistönhoito- ja kunnossapitotehtäviin. Alalla tapahtuu myös
voimakasta eläköitymistä
Alan suhdanneherkkyys voi muuttaa nopeasti työllisyystilannetta. Työmarkkinatilanne näyttäisi melko hyvältä ilman kokonaistyöllisyyden kasvuakin voimakkaan
eläköitymisen seurauksena. Tällä hetkellä alalla on pulaa
rakennusalan työnjohtajista, kattoasentajista, rakentamisen asiantuntijoista, talonrakennusarkkitehdeistä, talonrakentajista, kirvesmiehistä ja rakennuspuusepistä.
Uusimman ammattibarometrin mukaan ylitarjontaa ei ole
millään alan ammattiryhmillä.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEITA

►► Energia- ja ympäristöosaaminen,
nollaenergiarakentaminen
►► Digitaalinen suunnitteluosaaminen
►► Peruskorjausosaaminen, korjausprosessin
kokonaishallinta, korjausrakentaminen
►► Projektien hallinta
►► Uusien tuotteiden myynti ja markkinointi
►► Palvelurakentaminen
►► Työnjohtaminen, suunnitteluosaaminen,
kosteusvaurio-osaaminen
►► Kivi- ja teräsrakentaminen
►► Puurakentaminen
►► Elinkaarikustannusten hallinta
►► Työturvallisuus
►► Valmisosarakentamiseen liittyvä osaaminen

Kilpailutusperiaatteet ja alihankintaketjujen hallinta
Ulkomaalaisen työvoiman määrä kasvaa
Uudisrakentamisen suhdanneherkkyys
Viranomaismääräysten kiristymisen aiheuttamat
kustannuspaineet

►► Rakentamisen ja koulutuksen keskittyminen
kasvukeskuksiin; aluerakenteen muutoksen vaikutukset
(rakennuskannan vajaakäyttö)
►► Olemassa olevan rakennuskannan
hyödyntäminen väliaikaisessa käytössä ja luovat
uudiskäyttömahdollisuudet
►► Väestön ikääntyminen heijastuminen työvoimatarpeeseen
ja rakennustekniikan vaatimuksiin
►► Uudet rahoitusmallit talonrakennuksen ja rahoitus- ja
vakuutusalan kanssa tulevat käyttöön (osin jo käytössä)
►► Älykaupungit, älyrakentaminen
►► Uusiutiva ja hajautettu energiantuotanto
►► Kiinteistöautomaation lisääntyminen
►► Puun jatkojalostustuotteiden ja tuotekehityksen kasvu
alalla, puurakentamisen hybridiratkaisut
►► Korjausrakentamisen kasvu
►► Uusien palveluyritysten ja matkailun kehitys (rakennus,
kiinteistöhuolto ja muut palvelut)
►► Suunnittelu- ja projektiosaamisen vienti
►► Peruskorjaustarpeen kasvu
►► Valmisosarakentamisen
►► Digitaalisuuden kehitys
►► Työturvallisuus korostuminen
►► Energiatehokkuus, materiaalitehokkuus elinkaariajattelu

TIESITKÖ?

että tietoa rakennus- ja kiinteistöpalvelualan ammateista ja
koulutuksesta löytyy themesta.net

08

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

TIESITKÖ?

Ajankohtaista tietoa sosiaalija terveysalasta löytyy
kunkoululoppuu.fi-sivustolta.

TOIMIALAKORTTI

Sosiaali- ja terveysalaan kuuluvat julkiset, yksityiset
ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelut. Terveyspalvelujen painopistettä pyritään koko ajan siirtämään
enemmän terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä
avohoitopalveluihin ja potilaiden ohjaamiseen. Perusterveydenhuollolla on tärkeä rooli peruspalvelujen tuottajana
sekä potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa. Lisäksi perusterveydenhuollon tehtävä on tukea ja ohjata potilaita omahoidossa. Erikoissairaanhoito tarjoaa palveluja silloin, kun
tarvitaan erityisosaamista esimerkiksi potilaan tutkimiseen,
leikkaushoitoon tai muihin erilaisten sairauksien vaativiin
hoitoihin.
Sosiaalipalveluissa sosiaalialan asiantuntijat tukevat ihmisten arkielämää tarjoamalla ohjaus-, neuvonta-,
huolenpito- ja hoivapalveluita. Tehtäväalueita ovat mm.
lastensuojelu, nuorisotyö, mielenterveys- ja päihdetyö,
vanhus- ja vammaistyö sekä maahanmuuttajapalvelut ja
työvoimapalvelut. Sosiaalialan työ on sekä korjaavaa että
ennaltaehkäisevää. Lisäksi sosiaali- ja terveysala työllistää
asiantuntijoita johtamis-, opetus- ja tutkimustehtäviin. Lisäksi sosiaalialan varhaiskasvatuksen asiantuntijat toimivat
sivistystoimessa varhaiskasvatuksen tehtävissä.
Ala työllistää tällä hetkellä noin 20 000 henkilöä Pohjois-Savossa. Lisäksi muissa hyvinvointipalveluissa on noin
2 000 työllistä ja hyvinvointiteknologiassa (ml. lääkevalmistusnoin 500 työllistä). Pohjois-Savossa on yksityisiä luvanvaraisia terveyspalveluntuottajia noin 380, joilla on noin 880
toimipaikkaa. Sosiaalihuollossa vastaavat luvut ovat 90 ja
150.

TOIMIALAN YLEISNÄKYMÄT

Allalla etsitään ja kehitetään koko ajan uusia palvelumuotoja, jotka vastaisivat nykyistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja olisivat niin sanotusti asiakaslähtöisiä.
SOTE-uudistuksen pitkittymisestä huolimatta, joustavien
yhdenluukun periaatteen palvelujen kehittäminen jatkuu.
Moniammatillinen yhteistyö nähdään tärkeänä, että eri
ammattiryhmien osaaminen voidaan integroida nykyistä
paremmin palvelemaan potilaan hoitoa.

Terveyspalveluissa painopiste tulee olemaan terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevissä palveluissa. Lisäksi
hallitusohjelman tavoitteisiin on kirjattu mm. terveys- ja sosiaalikeskusten toiminnan ja peruspalvelujen vahvistamisen
eli painopisteen siirtämisestä perustason palveluihin.
Sosiaali- ja terveysalan muutokset vaikuttavat myös
työnkuviin ja tehtäviin; koko ajan syntyy uusia tehtäviä ja
työnkuvia. Myös työtehtävien siirtyminen asiantuntijaryhmiltä toisille lisääntyvät; oman alan paradigmat muuttuvat
yhteiskunnan ja ympäristön muuttuessa.
Kansainvälisyys ja globalisoituminen muuttavat työelämää ja tulevaisuudessa työyhteisöissä työskentelee varmasti paljon nykyistä enemmän eri kulttuureista tulleita
osaajia ja näin myös työympäristöt muuttuvat.
Alan koulutus on kovien muutosten edessä, jotta ne
voivat vastata muuttuviin tarpeisiin. Koulutusohjelmat kaipaavat muutos kaikilla koulutusasteilla ja tilanteeseen on jo
osittain reagoitu. Lääkärien kohdalla haasteita aiheuttaa se,
että vastavalmistuneilla ei ole kiinnostusta ja valmiuta toimia perustason yleislääkärinä.
Terveysteknologia ja digitalisaatio tehostavat toimintaa ja tuovat uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa ja
palveluita huomioiden asiakkaat yksilöinä. Erilaiset digitaaliset innovaatiot – esimerkiksi lohkoketjuteknologia, pilvipalvelut, virtuaalinen terveydenhuolto, tekoäly, robotiikka,
digitaalinen todellisuus ja teollinen internet – muokkaavat
terveydenhuollon tulevaisuutta ja tuovat uusia keinoja parantaa terveydenhuollon tehokkuutta ja saatavuutta. Näiden innovaatioiden hyödyntäminen vaatii myös terveydenhuoltoalalta uutta osaamista.

TYÖLLISYYSNÄKYMÄT

Työllisyysnäkymät ovat sosiaali- ja terveysalla kaiken
kaikkiaan hyvät. Pidemmällä aikavälillä hoitotyöntekijöitä
ja muita hoitotyön avustajia tarvitaan selvästi enemmän
alan voimakkaan eläköitymisen vuoksi. Pohjois-Savossa on
noin 3400 kuntien eläkevakuutettua lähihoitajaa. Näistä
eläköityy lähes puolet vuoteen 2033 mennessä. Noin 2800
eläkevakuutetun sairaanhoitajan kohdalla eläköitymisennuste on noin 40 %.

Tällä hetkellä ja aivan lähitulevaisuudessa on pulaa
yleis- ja erikoislääkäreistä, hammaslääkäreistä, kuulontutkijoista, psykologeista, lähihoitajista, lastentarhan opettajista, sairaanhoitajista, terveydenhoitajista, puheterapeuteista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista. Tarvetta on siis
useissa eri ammattiryhmissä. Ylitarjontaa on sen sijaan tällä
hetkellä lastenhoitotyöntekijöistä.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEITA

►► Lääkehoidon osaaminen, ensihoito ja kliininen
asiantuntijuus
►► Johtamis-, liiketaloudellinen ja
kustannusvaikuttavuusosaaminen
►► Tietoteknologian asiantuntijuus, asiakaspalvelu,
viestintä
►► Muutosvalmius, muutoksen sietokyky
►► Päihdetietous, tietous eri päihteistä
►► Tiimityöskentelytaidot, monikulttuurisuus (asiakas,
työntekijä)
►► Dementiatietous, dementiahoitotyö,
muistihäiriöisen henkilön hoitotaidot
►► Toimintakyvyn ylläpito- ja kuntoutusosaaminen
►► Neuvonta- ja palveluohjaus
►► Turvallisuusosaaminen, aggressiivisten, haastavasti
käyttäytyvien asiakkaiden kohtaamistaidot
►► Eri toimialojen osaamisalueiden yhdistelmät
►► Vaativa sosiaalityö, omaisten, läheisten, perheen
huomiointi ja yhteistyötaidot heidän kanssaan
►► Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät
ammattilaisen työvälineinä
►► Palvelujen ja prosessien digitalisointi ja

kehittäminen ja digitaalisten työkalujen tehokas
hyödyntäminen

►► Sisältöjen tuottaminen digitaalisiin ympäristöihin
eri kohderyhmille suunnattuna
►► Hyvinvointituotteet ja -järjestelmät, (e/m Health),
hyvinvointiteknologia
►► e-oppiminen, konsultaatiopalvelut, e-mentorointi

TULEVAISUUDEN TRENDEJÄ JA SIGNAALEJA
►► Yhteiskunnan polarisoituminen
►► Terveyden polarisoituminen
►► Yhteiskunnallisten ongelmien kasvu (mielenterveys,
päihde, syrjäytyminen)
►► Väestön ikärakenteen muutos, eliniän nousu
►► Terveydenhuolto digitalisoituu
►► Syrjäytyminen pysyy ja periytyy
►► Digitaalisten ympäristöjen ja teknologioiden
negatiivinen vaikutus ihmisen terveyteen
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Tuottavuuden parantaminen
Julkisten ja yksityisten palvelujen välinen suhde
Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitumiskehitys
Laitoshoidon purkautuminen
Erikoissairaanhoidon keskittyminen
Työhyvinvointi ja -organisointi
Alan työvoiman riittävyys ja vetovoima

►►
►►
►►
►►
►►

Asiakkaan asema ja valinnanvapaus kasvavat
Ennaltaehkäisyn kehittyminen
Kokonaisvaltaisten hyvinvointipalvelujen kasvu
Uudet hoito- ja palvelumuodot
Bioteknologia, lääkekehittäminen, digitalisaatio,
biomekaniikka, robotiikka, tekoäly
►► Etä- ja omahoidon kehittyminen
►► Sähköiset asiakaslähtöiset palvelut
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TEKNOLOGIATEOLLISUUS
TOIMIALAKORTTI

Teknologiateollisuus muodostuu viidestä toisiinsa kytkeytyvästä toimialasta, jotka ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus,
suunnittelu ja konsultointi ja tietotekniikka-ala. Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat monipuolisia, korkeaa
osaamista edellyttäviä työtehtäviä eniten teknologia-alojen
koulutuksen hankkineille. Teknologiateollisuudessa on töitä tuotannon työntekijä- ja johtotehtävissä, suunnittelussa,
tutkimustehtävissä ja tuotekehityksessä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon, hankinnan ja oston sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäväalueilla.
Pohjois-Savossa ovat voimakkaasti edustettuina energiatekninen teollisuus ja liikkuvien työkoneiden valmistus,
jotka kuuluvat kone- ja metallituoteteollisuuteen sekä teollisuuden kunnossapitoyritykset. Pohjois-Savon koneteollisuudessa voimalaitoskattilat, sellutehdaslaitteet, metsätraktorit
ja kaivoskoneet ovat olleet globaaleja menestystuotteita.
Niiden tuotantoverkostoissa on mukana huomattava joukko
paikallisia alihankintayrityksiä. Pohjois-Savossa alalla työskentelee suoraan 10 500 ihmistä. Alan yritysten toimipaikkoja Pohjois-Savossa on noin 1 000.

TOIMIALAN YLEISNÄKYMÄT

Kone ja energiateknologiateollisuus on kasvanut taloudelliselta merkitykseltään suurimmaksi teollisuuden alaksi
Pohjois-Savossa. Koneteollisuuden suurin keskittymä on
Ylä-Savossa ja energiateknologiassa Varkaudessa. Maakunnassa on monipuolinen ja kehittyvä metallituotteiden valmistusverkosto. Useiden alihankintayritysten tuotanto kasvaa kansainvälisillä markkinoilla toimivien päähankkijoiden
tuotannon kasvun siivittämänä. Lähivuosina toimialalle syntyy merkittävä määrä uusia työpaikkoja, myös eläköitymisen
seuraksena. Osa työpaikoista tullaan korvaamaan 2020-luvun loppupuolella automaatiolla ja robotiikalla teknologioiden halventumisesta ja osaajapulasta johtuen. Samaan
aikaan syntyy uusia työtehtäviä, joissa tullaan tarvitsemaan
uudenlaista osaamista.
Maakunnassa toimii useita kansainvälisesti merkittäviä
kone- ja laitevalmistajia. Kansainväliset ja monet toimialan

pk-yritykset kehittävät jatkuvasti tuote- ja palvelutarjoamaansa. Uudet teknologiat mahdollistavat uusien liiketoimintamallien toteuttamisen. Toimialan yritysten tiivis yhteistyö maakunnan TKI -toimijoiden ja oppilaitosten kanssa luo
mahdollisuuksia uusille asiantuntijoille. Toimiala tarvitsee
lisää tuotannon työntekijöitä ja kasvavassa määrin eri alojen
asiantuntijoita. Haasteena on toimialan ja koulutuksen alhainen vetovoimaisuus maakunnassa.
Vuonna 2018 metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu
jatkui Pohjois-Savossa hyvällä 5 % tasolla. Alan suurin ryhmä
on metallituotteiden ja koneiden laitteiden valmistus, missä
kasvua oli 4,5 %. Metalliteollisuuden liikevaihdon arvo oli viime vuonna noin 1,5 mrd. €, eli 11,5 % kaikkien toimialojen
liikevaihdosta. Koko maan metalliteollisuudelle vuodet 20142016 olivat vaikeita, mutta sen jälkeen kasvu on kiihtynyt.
Viime vuonna kasvua oli 5,4 %.
Koko maassa teknologiateollisuudessa oli tämän vuoden tammi-huhtikuussa kasvua 7 % viimevuotisesta. Liikevaihto on kasvanut metallien jalostusta lukuun ottamatta
kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla. Hiukan toimialasta riippuen, liikevaihdon kasvusta noin puolet on ollut volyymikasvua, puolet raaka-aineiden ja komponenttien
maailmanmarkkinahintojen noususta aiheutunutta myynnin arvon nousua.
Koko maan teknologiateollisuuden yritysten saamien
tarjouspyyntöjen määrä on laskenut selvästi kevään luvuista. Heinäkuussa yritykset saivat vähemmän tarjouspyyntöjä
kuin vielä vuoden alussa. Tarjouspyyntöjen määrän saldoluku oli negatiivinen ensimmäisen kerran sitten vuoden 2015.
Pohjois-Savossa alan yritysten tilauskanta on vielä hyvä.

TYÖLLISYYSNÄKYMÄT

Teknologiateollisuuden ja sen Suomessa toimivien alihankintayritysten työllistävä vaikutus tulee olemaan merkittävä. Alihankinnan kilpailu- ja uudistumiskyvyn merkitys on
erittäin suuri, sillä puolet toimialan työpaikoista on alihankintayrityksissä. Alan työpaikkojen on arvioitu lisääntyvän vuoteen 2030 noin 2 000-2 500 työpaikalla.
Alalle on tyypillistä voimakkaat suhdannevaihtelut,
mikä voi muuttaa nopeasti työllisyystilannetta.

Maakunnan teollisilla seuduilla on kuitenkin pulaa alan
työntekijöistä. Erityisesti pulaa on koneistajista, kokoonpanijoista, hitsaajista, kaasuleikkaajista, konetekniikan asiantuntijoista,
metallien teollisista päällystäjistä ja viimeistelijöistä, työnjohtajista sekä sovellusohjelmoijista ja -suunnittelijoista. Ylitarjontaa
on elektroniikan asiantuntijoista, sovellusarkkitehdeista, tietoliikenteen ja tietotekniikan insinööreistä, tietokantasuunnittelijoista, elektroniikka- ja tietoteknologian asentajista

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEITA

►► Perusosaamisen turvaaminen
(hitsaus, koneistus, kokoonpano, koodaus)
►► Tietojärjestelmäosaaminen
►► Uusien tuoteominaisuuksien määrittelyosaaminen
►► Diagnostiikka-, korjaus-ja huoltotoiminnan hallinta
etäyhteyksillä
►► Uusien materiaalien käyttöön liittyvä henkilö- ja
ympäristöturvallisuusriskien hallinta valmistuksessa,
käytössä ja huoltotoiminnassa.
►► Sähköinen elinkaaren hallinta
►► Ympäristö- ja energiatekniikka, painelaiteosaaminen
►► Systeemiosaaminen
►► Simulointimallit, dokumentointi
►► Digitaalinen konerakennus, digitaaliset teknologiat
►► Analytiikka, pilvialustat, tietoturva
►► Sensoritekniikka, tekoäly, lisäävä valmistus, robotiikka
►► Sähkökäyttöisten laitteiden suunnitteluosaaminen
►► Autonomisten työkoneiden suunnitteluosaaminen
►► Verkostoyhteistyö, tuotekehitys
►► Kiertotalous (The Circular Economy)
►► Materiaali- ja pintakäsittely, pinnoitus
►► Arvoketjun johtaminen
►► Digitaalinen myynti- ja markkinointi
►► Tuotetiedon hallinta, tuotannon ohjausjärjestelmät

TULEVAISUUDEN TRENDEJÄ JA SIGNAALEJA
►► Tuotannollisen toiminnan globaali sijoittuminen,
protektionismi
►► Lokalisaatio
►► Energian hinnan ja logistiikan kehitys
►► Hiilivapaat työmaat
►► Työvoiman jatkuvan oppimisen uudet ja monipuoliset
ratkaisut
►► Yrittäjyyskasvatus ja –koulutus laajemmin osaksi
opiskelua
►► Kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien tuoma
osaamispotentiaali
►► Aika- ja paikkariippumattomuus asiantuntijatyössä
►►
►►
►►
►►

Arvoketjujen johtaminen ja hallinta (ml. tuotekehitys)
Tuotteen elinkaarien hallinta
Projektimaisen toiminnan korostuminen ja johtaminen
Toiminnan digitalisointi (kyvykkyyden kehittäminen)

►► Ohjelmistot ja pelit, terveysteknologia
►► Kehittäminen ja kehittyminen ekosysteemeissä
►► Uudet liikenne- ja logistiikkaratkaisut mahdollistavat
teollisuuden kilpailukyvyn
►► Teollisuutta palveleva suunnittelutyö
►► Tekoäly, robotiikka ja automaatio ihmisen kanssa
yhteistyössä
►► 4D tulostus
►► Kilpailuedun saavuttaminen erikoistumalla,
jalostusasteen nostamisella, laadulla ja osaavalla
työvoimalla
►► Cleantech ja kiertotalous luovat kestävää kasvua
►► Lisäävän valmistuksen hyödyntämiskohteiden
tunnistaminen
►► Toimitusaikojen lyhentyminen
►► Pk-yritysten kansainvälistyminen (osaaminen ja
kasvuhalu)
►► T&K toiminnan panostukset ja kehittäminen
yritysoppilaitosyhteistyöllä (kampukset)

TIESITKÖ?

että teknologiateollisuuden openet.fi-sivustolta löytyy monipuolista oppimateriaalia eri
teknologia-aloilta koulujen ja oppilaitosten
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KULTTUURI

Luovat alat toimivat taiteen, kulttuurin ja innovaatiotoiminnan leikkauspisteissä. Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa luovat alat kolmeen pääkategoriaan:

►►

►►

TULEVAISUUDEN TRENDEJA JA SIGNAALEJA

TOIMIALAKORTTI

Kulttuurialan yhteydessä puhutaan usein luovista
aloista, jolla tarkoitetaan osaamista ja toimintaan, jossa
luovuudella on keskeinen rooli. Luovalla taloudella tarkoitetaan taas luova osaamisen ja luovien alojen kansantalouteen synnyttämää taloudellista lisäarvoa.

►►

TUTUSTU!

media (julkaisutoiminta, musiikki, radio, TV, kirjat,
lehdet, audiovisuaalinen ala sekä peli- ja ohjelmistoteollisuus)
palvelut (muotoilu, arkkitehtuuri, muoti, vaatesuunnittelu, mainonta, markkinointiviestintä, luovat metodit työelämässä, kulttuurin hyvinvointituotteet,
sekä liikunta- ja elämyspalvelut)
kulttuuri ja taide (esittävä taide, kuvataide ja muu
visuaalinen taide, festivaalit, tapahtumat, galleriat,
museot, sekä käsi- ja taideteollisuus)

Luovat alat luovat dynaamiset olosuhteet innovaatioprosessille. Niiden merkitys muilla toimialoilla on huomattu ja taloudellinen ja tuottavuusarvo on pystytty tieteellisesti todistamaan. Luovat alat tuottavat elämyksiä,
taidetta sekä palveluita ja tuotteita, jotka lisäävät elämän
laatua. Alan osaajille on ominaista esteettinen, visuaalinen
ja kulttuuriosaaminen, tuotteiden valmistus ja kädentaidot
sekä yritystoiminta.

TOIMIALAN YLEISNÄKYMÄT

Digitaalinen teknologia kehittyy voimakkaasti, joka
muuttaa perinteisiä toimintamuotoja ja luo uusia. Luovat
alat nähdään yhä keskeisempänä osana taloutta ja aineetonta arvonluontia. Samalla toiminnan painopiste siirtyy
kokonaisvaltaisten prosessien ja tuotteiden kehittämiseen.
Arvostus palvelu- ja hoitomuotona on kasvanut ja luovien

alojen toimijoita käytetään yhä enemmän mm. sosiaali- ja
terveysalalla.
Luovien alojen mahdollisuuksia eri toimijoiden sisällön tuotannossa ei ole vielä hyödynnetty alueella riittävästi.
Esimerkiksi muotoilulla voidaan parantaa tuottavuutta sekä
aineetonta tuotteisiin ja palveluihin sisältyvää arvoa perinteisillä aloilla, julkisen sektorin toiminnassa sekä nousevilla
toimialoilla. Luovien alojen yritykset ovat keskimäärin pieniä
ja alan kasvuyrityksiä tulee tukea voimakkaammin sekä kannustaa monitoimijaiseen palvelutuotantoon.
Luovilla aloilla on suuri merkitys koko Pohjois-Savon
alueen vetovoimatekijänä ja hyvinvoinnin lisääjänä. Toiminta on myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa, mikä tuo lisäarvoa Pohjois-Savon alueelle. Kulttuuritoimijat ovat vahvasti sijoittuneet Kuopion seudulle, mikä
mahdollistaa kulttuuritoiminnan myös pienempiin ympäröiviin kuntiin. Kulttuurialan koulutusta on Pohjois-Savossa
tarjolla monipuolisesti eri koulutusasteilla.

TYÖLLISYYSNÄKYMÄT

Pitkä aikavälillä luovien alojen työllisten määrä tulee
säilymään nykytasolla. Ala on monen muun alan tapaan
muutoksessa, joka muuttaa alan sisäistä ammattirakennetta. Musiikkipedagogien ja tanssin opettajien työllistyminen
on Pohjois-Savon alueella hyvä. Lähitulevaisuudessa alalla
tarvitaan uutta työvoimaa ja palveluita kulttuurihyvinvointi
sektorille.
Tällä hetkellä kulttuurialan ammateissa on Pohjois-Savossa ylitarjontaa mm. seuraavissa ammattiryhmissä; kuvataiteilijat, muusikot, säveltäjät, teollisuusompelijat, tuote- ja
vaatesuunnittelijat, vaatturit, pukuompelijat ja valokuvaajat. Alalla työllistyminen tapahtuu usein myös oman yrityksen perustamisen kautta tai työllistytään muihin kuin oman
alan tehtäviin. Toimialarajat ylittävää yhteistyötä korostetaan. Freelancerina tai yrittäjänä toimiminen on tavallista.
Toimeentulo saadaan yleisesti useammasta eri lähteestä.

►► Uudet teknologiat liiketoiminnan välineinä ja
mahdollistajina
►► Nopea kehitysvauhti muuttanut perinteisiä
kulttuuritoimialoja (esim. kustannustoiminta)
►► Investointihalukkuus alan edistämiseen
►► Kulttuuri ja luovuus lähes ainoita aloja, joita ei voi
digitaalisuudella korvata

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEITA

►► Taiteellisen ja pedagogisen osaamisen vienti
►► Alustataloudessa ja ekosysteemeissä toimiminen
►► Monikanavaisen sisällön- ja palveluntuotannon
hallitseminen
►► Eri toimialojen rajapintaosaaminen
►► Asiakasymmärrys tuotteiden ja palveluiden
kehittämisen lähtökohtana
►► Perinteisten osaamisalueiden yhdistäminen
uudella tavalla
►► Pelialan osaaminen
►► Taiteiden soveltava käyttö ja erityispedagogiikka
►► Yhteisötaiteilijuus
►► Johtaminen ja esimiestyö
►► Kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus

►► Taide ja kulttuuri kiinteämpi osa ihmisen arkipäivää
►► Kulttuuritoimijoiden yhteistyön lisääminen ja
synergiaedun saaminen
►► Luovan osaamisen yhdistäminen yritysten kilpailukyvyn
edistämiseen
►► Palveluiden ja osaamisen hyödyntäminen laajasti eri
toimialoilla ja organisaatiomuodoissa
►► Luovuuden merkitys osana yritysten innovaatiotoimintaa
►► Muotoiluosaamisen kasvava tarve käyttäjälähtöisten
tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa
►► Monialainen tuotekehitys tuottavuuden ja uusien
työpaikkojen lisäämisessä
►► Moniammatilliset yhteistyö- ja toimintaverkostot
►► Kulttuurihyvinvointipalvelujen tarpeen kasvaminen
►► TKI -toiminnan vahvistuminen
►► Yrittäjyyden ja työn tekemisen uudet muodot
►► Älytaide

Kulttuurin ammatteihin!
taike.fi
savonia.fi
savoniamuotoilu.com
kuopionkonservatorio.fi
uniarts.fi

kuopiodancefestival.fi
danceinfo.fi

musiccouncil.fi
ornamo.fi
luovaveto.savonia.fi
antifestival.com
futuredivercities.eu
ingmanedu.fi
hyvinvointivoimala.fi
smuly.yhdistysavain.fi

