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TAUSTAA

Matkailualan yritysten ja organisaatioiden edustajat
ovat välittäneet viestiä siitä, että etenkin
sesonkityöntekijöistä on pulaa. 

Ravintola-alalla on ollut satoja avoimia työpaikkoja
viimeisten vuosien aikana eikä osaajia ole aina
löytynyt

Toimintaympäristön kansainvälistyessä tärkeäksi
osaamisvaatimukseksi on noussut kielitaito ja 
kohderyhmän mukainen palveluasenne.

Työn tekeminen ei osassa työtehtäviä edellytä
suomen kielen osaamista.



RATKAISUJA

Alan houkuttelevuuden parantaminen

• Palkat ja asuinolosuhteet sesonkitöissä

Kotikansainvälisyys ja työvoima

• Suomessa asuu muualta muuttaneita
osaajia ja opiskelijoita, joilla on oikea
asenne tehdä matkailualan työtä, 
tarvittava kielitaito ja 
kulttuurintuntemus.

• Monilla on myös omassa kotimaassa
hankittua osaamista alasta (työkokemus
ja/tai koulutus)

Työperäinen maahanmuutto

• Suomi on luotettavan maan maineessa ja 
kiinnostusta työperäiseen maahanmuuttoon on 
mm. Espanjasta ja Kreikasta

• Sesonkityöntekijät; talvisesonki Lapissa ja 
kesäsesonki omassa kotimaassa

• Optiona muutto Suomeen ympärivuotisesti
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Matkailudiilin
palvelukokeilu ja 
kohderyhmät
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1. Matkailualan yritykset
2. Suomessa asuvat muualta

muuttaneet
3. Suomessa opiskelevat kv-

opiskelijat
4. Työperäisesti Suomeen

muuttavat



Miten palvelukokeilua toteutetaan

1.Matkailualan työnantajat

◦ Kontaktointi, asiakasymmärryksen kerääminen, 

tarpeiden kartoitus

2. Suomessa asuvat, muualta muuttaneet osaajat:

◦ Kohderyhmäymmärryksen kerääminen työpajoissa

3. Suomessa asuvat kv-opiskelijat

◦ Kysely nykytilasta, toiveista ja tarpeista

◦ Korkeakoulujen MaRa-ryhmä linkkinä

4. Työperäisesti Suomeen muuttavat osaajat

◦ Pilottikohteena Espanja

◦ Yhteistyöverkoston luominen oppilaitosten ja 

EURES-toimijoiden kanssa
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Kansainväliset osaajat tuovat lisäarvoa yrityksille
Matkailu on kansainvälinen teollisuudenala, jossa on totuttu toimimaan kansainvälisesti. 

Suomen kielen taito ei ole välttämätöntä työsuhteen alkaessa. Kielitaitoinen henkilöstö palvelee kansainvälisiä vieraita.
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Suomessa asuvat, 
muualta muuttaneet

Suorittavan tason töihin voi päästä, mutta
omaa urapolkua on vaikea rakentaa ( ei
anneta mahdollisuuksia)

Toive: ei käytetä maahanmuuttaja-sanaa. 
Tasa-arvoinen rekrytointi.

Perehdytys vaatii päivittämistä ja sitä, että
maltetaan käyttää aikaa
perehdyttämiseen.

Arvostus ja merkityksellisen työn
tarjoamina

Työn tekeminen avaa hyvät
mahdollisuudet oppia kieltä, antakaa
mahdollisuus näyttää osaaminen

Perhdytysmateriaalia: Mood of Learning

https://moodoflearning.com/courses/orientation-program-for-employees/


Pilotti 

Espanja

Yhteistyössä monen toimijan 
kanssa

Oppilaitokset, TE-toimistot, Eures-
yhteyshenkilöt

Ensisijaisesti kokkeja ja tarjoilijoita + 
keittiöapulaisia.
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MIKSI PILOTTINA ON ESPANJA
Some details of Spain and Finland to start
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Place Visitors International 
visitors

Int. Overnights

Barcelona 12.066.363 8.695.235 54.210.351

Ciudad 
Real

421.175 49.365 78.957

Alicante 4.385.308 2.040.495 9.918.699

Malaga 5.410.226 3.467.746 14.888.373

Total Spain 103.804.066 53.339.933 224.746.003

Only in registrated hotels overnights 2017
Datos definitivos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Ocupacional Hotelera.
Fecha de consulta: 25/09/2018  http://documentacion.diputacionalicante.es/ra_turismo.asp

740 000 trips by Finns to 
Spain/year.

217 000 trips by Spaniards to 
Finland / year

(71% increase 2017-2018!!)
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Issue Spain Finland

Population 46.7 million 5.5 million

Unemployment rate
Barcelona
Tarragona
Ciudad Real| Valdepeñas
Alicante
Malaga
Under 25 years old

13.6 %
13%
18%
24%
18%
22%
31.7%

6.8%

17%

Tourism Industry GDP of total 11% 2.6%

Vacancies in Industry 2.6 million | 13% of all 140 200 (+40 000 by 2025) 
|5.5.% of all

International arrivals | as by UNWTO 
(by plane, including overnight)

82 million | apr. 60 million 8.5 million | apr. 6 million

Total expenditure by international
visitors

90.000 million € 4.600 million €

Trips by inhabitants (leisure) 200 million| 8.9% abroad Apr. 46 million |18 % abroad

International overnights in 
registered accomodation

228.7 million (hotels) 6.7 million

Some details of Spain and Finland to start



Miten
varmistetaan
osaamisen taso

Yhteistyö lähtömaan
oppilaitoksen kanssa

Lähtömaan Eures-vastaavat

Suomessa TE-toimistot ja Eures-
yhteyshenkilöt

Henkilöstöpalveluyritykset
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1.Mukana useita 
kohteita  

ALI CANTE

VALDEPEÑAS

BARCELONA

MALAG A/  TORREMOLI NOS



Barcelonan tilanne

Tarragona on vahva 
kesäsesonkikohde, josta tekijöitä 
voidaan rekrytä talveksi Suomeen.

Yhteistyökumppanina EURES 
Suomessa (Jaana Kupiainen) ja 
EURES-edustajat Barcelonassa ja 
Tarragonassa.

Tulijoita ensimmäisenä vuonna 
voisi olla 10-15 (kokkeja pääasiassa)
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Tilannekatsaus

Työnantajapuoli ei ole ollut kovin aktiivinen tarttumaan
tilaisuuteen.

Henkilöstöpalveluyritys SMILE ei ole saanut yrityksiä
sitoutumaan työntekijöisen vastaanottamiseen. 

Staffpoint on valmis työllistämään tulijoita

Kysely ammattikorkeakouluopiskelijoille liikkeelle ja tulokset
jaetaan tammikuussa 2020

Sarjakuvavideo tuotettu EU:sta Suomeen tuleville. 
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https://www.youtube.com/watch?v=zsFGap1bRDI


Verkkokurssi
työpaikoille

Tueksi matkailualan yrityksiin

Miten johdetaan ja tuetaan
monikulttuurista työyhteisöä tai 
yleensä ottaen uuden ajan
työyhteisöä

Operatiivista johtoa tulee
kannustaa englanninkielen
käyttöön

Tulos: Mood of Learning

https://moodoflearning.com/courses/multicultural-working-environment-employers/


Observations

Weaknesses

Finland is not well-known among the 
professionals interested in to work 
abroad.

Professionals with language skills are 
easily employed in Spain or in other 
countries they want to work in 

◦ looking for new opportunities to 
learn more about the the most well-
known chefs etc or language needed 
in Spanish labour market

Unemployed professionals have interest 
to work abroad but don´t usually have 
English language skills.

ANU NYLUND | WWW.MOODOFFINLAND.COM 



Some observations 
in general

Opportunities: 

Spain is well known Tourist destinations in 
Finland and employers know quite well Spanish 
culture – some even language.

Spain has long and well-known history in 
Hospitality Industry and the skills are respected.

Finland could attract chefs and cooks by 
promoting Arctic gastronomy and wild food as 
something new to learn about.

Spanish professionals are used to work in hectic 
and sometimes stressful working environment.

Finnish way of respecting the staff gives added 
value as well as working conditions, salary and 
working hours. 
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Some more 
observations

To be considered:

Relocation plan must be well done and 
put into practice as Finland is not 
familiar country for Spanish people.

Companies could participate more 
active in recruitment process and make 
nice promotion material in English also 
showing the opportunities what to do 
out of working hours. 
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Kiitos! 

Anu Nylund
Mood of Finland

anu.nylund@moodoffinland.fi
www.moodoffinland.fi
www.moodoffinland.fi

Youtube-kanava: Mood of Finland 
#matkailudiili

mailto:anu.nylund@moodoffinland.fi
http://www.moodoffinland.fi/
http://www.moodoffinland.fi/

