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Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 17.9.2014 koulutustarpeiden ennakoinnin koordi-
nointia ja valmistelua varten työryhmän. Työryhmän tehtävänä on:

1) koordinoida koulutustarpeen ennakointijärjestelmän uudistamista, seurata uudistuksen 
etenemistä ja tehdä mahdollisia täsmennyksiä uudistamista koskeviin yksityiskohtiin
2) tehdä 29.5.2015 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus koulutustarjonnan 
tavoitteiksi vuodelle 2020
3) suorittaa muut mahdolliset opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannot.

Työryhmän toimikausi päättyi 31.12.2015.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui työryhmän puheenjohtajaksi neuvotteleva vir-
kamies Ville Heinosen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (17.9.–14.11.2014) ja hänen 
tilalleen korkeakouluneuvos Ari Saarisen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (14.11.2014–). 
Työryhmän jäseniksi opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui seuraavat henkilöt: ylitarkas-
taja Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Ilpo Hanhijoki, 
Opetushallitus, yksikönjohtaja Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 
opetusneuvos Jukka Lehtinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Samuli Leve-
älahti, Opetushallitus (työryhmän asiantuntijasihteeri 14.11.2014–), erikoissuunnittelija 
Tallamaria Maunu, työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Tarmo Mykkänen, opetus- ja 
kulttuuriministeriö, johtaja Marjo Mäenpää, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneu-
vos Kari Nyyssölä, Opetushallitus (15.12.2014–), ryhmäpäällikkö Jukka Peltokoski, 
Pirkanmaan ELY-keskus, kehittämispäällikkö Hannele Salminen, Suomen Kuntaliitto, 
opetusneuvos Hannele Savioja, Opetushallitus, opetusneuvos Ulla Taipale-Lehto, Ope-
tushallitus, ja maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto. Työryhmän 
sihteerinä toimi hallinnollinen avustaja Tarja Kurki opetus- ja kulttuuriministeriöstä 
(17.9.–14.11.2014).

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi 14.11.2014 alkaen koulutustarpeiden ennakoin-
nin koordinointi- ja valmisteluryhmän puheenjohtajaksi neuvotteleva virkamies Ville 
Heinosen tilalle korkeakouluneuvos Ari Saarisen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolta. 
Samalla nimettiin jäseneksi opetusneuvos Petri Haltia aikuiskoulutuspolitiikan yksiköstä. 
Lisäksi Tarja Kurki vapautettiin koordinointi- ja valmisteluryhmän sihteerin tehtävistä. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi 15.12.2014 alkaen koulutustarpeiden ennakoinnin 
koordinointi- ja valmisteluryhmään jäseneksi yksikön päällikkö, opetusneuvos Kari Nyys-
sölän sekä työryhmän asiantuntijasihteeriksi opetusneuvos Samuli Leveälahden Opetus-
hallituksesta.
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Työryhmä on tuottanut ensi vaiheessa Suomi osaamisen kasvu-uralle -raportin (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön selvityksiä ja tutkimuksia 2015:14), jossa on kuvattu ehdotus 
koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2020.

Tässä raportissa on kuvattu työryhmän toista päätehtävää eli osaamis- ja koulutustar-
peiden ennakointijärjestelmän kehittämisehdotuksia. Ryhmä on kuullut työnsä aikana 
keskeisiä sidosryhmiä, ja valmistelutyöhön on kuulunut muun muassa sidosryhmille jär-
jestetyn ennakointiseminaarin toteuttaminen marraskuussa 2015. Työryhmä kiittää kaik-
kia valmistelutyöhön osallistuneita sidosryhmien edustajia.

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti opetus- ja 
kulttuuriministeriölle.

   Helsingissä 25.1.2016
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Yhteenveto työryhmän ehdotuksista
1 Valtakunnallisen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin painopistettä tulee siir-
tää osaamisen ennakointiin. 

• Valtakunnallista koulutustarpeiden pitkän aikavälin ennakointia tarvitaan myös tule-
vaisuudessa. Valtakunnallisessa koulutuksen ohjauksessa tarvittavan tiedon tarkkuu-
deksi riittävät esimerkiksi koulutusalat ja -asteet tai tarkkuudeltaan vastaavat muut 
luokitukset.

• Valtakunnallinen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointitieto tukee muun muassa 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja koulutuksen tarjoajien välisiä tulosneuvotteluja, 
tutkintojen kehittämistä, alueellisten koulutustarpeiden ennakointia, tulevien opiske-
lijoiden ja työttömien koulutusvalintoja sekä kansainvälisten yritysten sijoittumispää-
töksiä. 

• Ennakointimallien ja -menetelmien tulee olla joustavasti ja reaaliaikaisesti uusia tieto-
sisältöjä kokoavia ja analysoivia työkaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa jo varhai-
sessa vaiheessa signaaleja ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen (esimerkiksi 
maahanmuuttoasiat, uudet kasvuyritykset ja -alat).

• Elinikäisen oppimisen merkityksen korostuminen tulee huomioida ennakoinnin 
kehittämisessä. Ennakoinnin tulee kattaa osaamisen kehittämisen tarpeet elämän ja 
työuran eri vaiheissa ja koulutusjärjestelmässä varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutuk-
seen.

2 Opetushallinnon osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointityön kehittämiseksi tarvi-
taan panostamista verkostoyhteistyöhön ja ennakointitiedon jalostamiseen.

• Osaamis- ja koulutustarpeiden valtakunnallista ennakointitietoa tulee tuottaa myös 
jatkossa opetushallinnossa.

• Opetushallinnon ennakointitoiminnassa painopistettä tulee siirtää ennakointitiedon 
tuotannosta myös olemassa olevan alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen enna-
kointitiedon hallintaan ja jalostamiseen eri käyttäjäryhmien tarvitsemaan muotoon 
(digitaalisuus).

• Opetushallinnon roolin on tarkoituksenmukaista keskittyä enemmän verkostomaiseen 
ennakointitiedon tuottamiseen.

• Ennakoinnissa on hyödynnettävä nykyistä enemmän eri alojen asiantuntemusta ja hal-
linnonalojen välistä yhteistyötä.
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• Aluehallinnon toimijoiden, koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen tuottama enna-
kointityö täydentää valtakunnallisen ennakoinnin antamaa näkemystä koulutustar-
peista. Tämä voi tuottaa yhteen koottuna laajaan asiantuntijaverkoston näkemykseen 
perustuvan tulevaisuuskuvan koko Suomesta. Valtakunnallisen ja alueellisen enna-
koinnin vuoropuhelu lisää ennakointityön uskottavuutta ja vaikuttavuutta.

3 Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointitietoa tulee tuottaa yhteisillä prosesseilla 
vaihtoehtoisten skenaarioiden perusteella.

• Pitkän aikavälin määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhdistävä skenaariotyö on 
perusta osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnille. Skenaariotyöhön sisältyvät toi-
mialojen työvoiman kysyntäennusteet sekä niihin liitettävä laadullinen ennakointi.

• Osaamis- ja koulutustarpeiden yhteensovittamiseen tarvitaan määrällisen ja laadullisen 
ennakointiprosessin yhdistämistä toimialarypäslähtöisiksi tarkasteluiksi. 

• Uusia toimialoja syntyy jatkuvasti. Yksinomaan toimialojen tarkastelu ei anna riittä-
vän kattavaa kuvaa tulevaisuudesta. Osaamistarpeiden ennakoimiseen tarvitaan ala-
kohtaisen ennakoinnin lisäksi globaaleihin megatrendeihin, trendeihin ja signaaleihin 
perustuvaa ennakointia.

• Työmarkkinoiden toimintaympäristön muutosnopeus edellyttää, että ennakoinnissa 
tehtäviä taustaoletuksia ja skenaarioita on tarvetta arvioida jatkuvasti.

4 Ennakointitiedon jalostamisessa ja viestinnässä tulee hyödyntää digitalisaation luomia 
mahdollisuuksia.

• Valtakunnallisen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointitiedon kokoamiseen tar-
vitaan ennakointitietojärjestelmä. Tällä hetkellä on valtava määrä hajallaan olevia eri 
toimijoiden ennakointiraportteja ja muita tietolähteitä, jotka on tarpeen koota valta-
kunnallisesti.

• Tarvitaan kohdennettua viestintää ja tulosten tiedottamista. Laajojen raporttien ohella 
tarvitaan muita esitystapoja. Lyhyet yhteenvedot, monikanavaisuus (esimerkiksi sosi-
aalisen median hyödyntäminen) ja visuaalisuus ovat tärkeitä ennakointiviestintää 
tehostavia välineitä.

5 Ennakointitiedon vaikuttavuuden vahvistamiseen tarvitaan tiiviimpää ennakointitie-
don tuottajien, työelämän, koulutuksen tarjoajien sekä päätöksentekijöiden yhteistyötä.

• Vaikuttavuuden yhtenä keskeisenä mittarina voidaan pitää koulutuksen ja työelämän 
vastaavuutta eli työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa.

• Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen edellyttää koulutuk-
sen määrällisen kohdentamisen ja opetuksen sisältöjen kehittämisen lisäksi vähintään 
koulutus-, työ-, elinkeino-, maahanmuutto-, asunto-, liikenne- ja innovaatiopolitiikan 
tiiviimpää yhteistä pidemmän aikavälin tavoitteenasettelua.

• Eri koulutusasteiden opetushenkilöstö tulee ottaa mukaan nykyistä monipuolisemmin 
valtakunnallisiin ja alueellisiin ennakointiprosesseihin ja heidän työelämän ennakoin-
tivalmiuksiaan tulee vahvistaa.
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• Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin vaikuttavuus parantuisi, jos ennakointi 
ajoittuisi esimerkiksi korkeakoulujen tulossopimusten vuosirytmiin.

• Päätöksentekijöiden mukanaolo ennakointiprosesseissa parantaisi ennakointitiedon 
vaikuttavuutta. Tämä sitouttaisi päätöksentekijöitä nykyistä paremmin ennakointitu-
losten hyödyntämiseen. 
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1 Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia 
ja valmistelua varten perustetun työryhmän tehtävänä on ollut koordinoida koulutustar-
peen ennakointijärjestelmän uudistamista, seurata uudistuksen etenemistä ja tehdä mah-
dollisia täsmennyksiä uudistamista koskeviin yksityiskohtiin. Tässä muistiossa esitettävät 
ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ennakointityön kehittämisestä 
perustuvat laajaan sidosryhmien kuulemiseen, Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan, kou-
lutuksen ohjausjärjestelmän muutoksiin ja niistä seuraaviin tietotarpeisiin sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön koordinoiman koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja val-
misteluryhmän tuottaman valtakunnallisen ennakointiselvityksen Suomi osaamisen kasvu-
uralle (OKM 2015) johtopäätöksiin. Kehittämisehdotukset ovat jatkumoa työ-, koulutus- 
ja elinkeinoasiain neuvostossa 11.6.2013 hyväksytyille ennakoinnin linjauksille.

Valtakunnallisen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmän kehittämiseen 
tarvitaan kokonaisnäkemystä niistä keinoista ja menetelmistä, joilla ennakointitietotarpeet 
voidaan toteuttaa. Ennakointi tukee erityisesti strategisia valintoja esittelemällä vaihtoeh-
toisia tulevaisuudenkuvia. Se auttaa luomaan yhteistä näkemystä halutusta tulevaisuudesta 
ja sitouttaa sen toteuttamiseen. Laadukas ennakointi perustuu erityisesti eri sidosryhmien 
näkemykset huomioivaan ja osallistavaan ennakointiin, määrällisten ja laadullisten enna-
kointimenetelmien yhteensovittamiseen, ennakointitiedon prosessoituun analyysiin sekä 
ennakointitulosten monikanavaiseen viestintään.

Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnilla pyritään tunnistamaan opetushallinnon 
kehittämishaasteita koulutustarjonnan määrällisessä suuntaamisessa sekä koulutuksen 
sisällöllisessä kehittämisessä. Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat koulutuksen 
suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmän ennakointitietotarpeisiin. Ennakoinnilla pyri-
tään osittain mukautumaan ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin, mutta osittain 
myös luomaan vaihtoehtoisia tavoitteellisia skenaarioita yhteiskunnallisesta kehityksestä ja 
niiden toteutumista edellyttävistä koulutuksen ja osaamisen kehittämishaasteista.

Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin vaikuttavat toimintaympäristön laadulliset 
ja määrälliset muutokset. Ennakoinnin kokonaiskuva on tarpeellinen pohdittaessa sitä, 
miten eri muutostekijät ovat kytköksissä toisiinsa tai mitkä ennakoinnin menetelmät, tie-
donlähteet ja toimijat ovat parhaita milläkin osa-alueella tai jääkö joku tärkeä näkökulma 
ennakointitiedon osalta katveeseen.

Ennakointimallien ja -menetelmien pitäisi pystyä myös uudistumaan tietotarpeiden 
muutoksen myötä, jotta ennakointitiedon käytettävyys ja hyödynnettävyys osana koulu-
tuksen ohjausta paranisi. Olennaista on hyödyntää jo olemassa olevat ennakointimallit 
ja -menetelmät ja niiden tuottama ennakointitieto ja täydentää tätä kokonaisuutta uusin 
ennakointiratkaisuin. Esimerkiksi osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin luokitukset 
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ja käsitteet eivät välttämättä tarjoa tulevaisuudessa riittävästi tukea koulutuksen ohjauksen 
ja päätöksenteon tueksi. Myös eri koulutusasteiden tutkinto- ja rahoitusjärjestelmän muu-
toksista saattaa seurata täysin uusia ennakointitietotarpeita, jotka edellyttävät osaamis- ja 
koulutustarpeiden ennakoinnin kehittämistä (taulukko 1). Toisin sanoen ennakointijär-
jestelmän osien (muun muassa ennakointiprosessit, -menetelmät, -yhteistyö ja -viestintä) 
yhteensopivuutta toimintaympäristön muutoksiin tulee arvioida aika ajoin.

 
Taulukko 1. Esimerkkejä opetushallinnon sisäisen toimintaympäristön muutoksista.

• Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi

• Opiskelijavalintojen uudistaminen 

• Tutkinnon osat kasvattavat merkitystään

• Osaamisperusteisuuden eteneminen 

• Koulutukseen sisältyvän työssä oppimisen ja työn opinnollistamisen eteneminen

• Korkeakoulujen profiloituminen, työnjaot, painoalat ja osaamiskeskittymät

• Ammattikorkeakoulu-uudistus ja siirtyminen tuloksellisuusrahoitukseen

• Resurssien kohdentaminen (leikkaukset ja lisäpanostukset)

• Korkeakoulujen valintajärjestelmän uudistaminen 

• Ympärivuotisen opiskelun mahdollistaminen korkeakouluissa

• Kelpoisuusvaatimusten päivittäminen julkisella sektorilla (sosiaaliala ym.)

• Erikoistumiskoulutukset

• Itsehallintoalueet ja koulutuksen uusi rooli kuntasektorilla

• Opetushallituksen ja CIMOn yhdistyminen1

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt luopua koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
tämissuunnitelman laadinnasta, johon ovat sisältyneet muun muassa koulutustarjonnan 
määrälliset tavoitteet. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma on palvellut 
hyvin koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä tilanteessa, jossa suunnittelutyökalut eri 
sektoreilla ovat voineet olla pitkälti samankaltaisia. Valtion ohjausjärjestelmän kehittämi-
nen -hanke (OHRA) ehdotti, että hallituksen toimintasuunnitelmasta erillisiä valtioneu-
voston strategiatyyppisiä ohjausasiakirjoja vähennetään reilusti kuluvalla hallituskaudella. 
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma on luonteeltaan edellä tarkoitettu 
valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty ohjausasiakirja. Uudistumassa oleva ohjaus 
tarkoittaa, että strategisessa hallitusohjelmassa linjataan kehittämisen päälinjat ja ohjaava 
ministeriö tarvittavassa yhteistyössä muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa vastaa 
yksityiskohtaisemmasta ohjauksesta. Valtiosektorilla on edelleenkin lukuisia päätösasia-
kirjoja, joihin olennaisia kehittämislinjauksia voidaan sisällyttää. Yksi tällainen esimerkki 
on julkisen talouden suunnitelma. Lisäksi viime vuosina on vakiintunut käytäntö, jonka 
mukaan keskeisiä hallituksen linjauksia koskevia kysymyksiä käsitellään eri ministeriryh-
missä, koulutuksen ja tutkimuksen osalta osaamisen ja koulutuksen ministeriryhmässä. 

Ennakoinnin kehittämishaasteena on 2020-lukua lähestyttäessä myös ulkoisen toi-
mintaympäristön dynamiikan muuttuminen yhä nopeammaksi ja yllätyksellisemmäksi 
(taulukko 2). Monet yritykset ovat tottuneet mukautumaan oman alan murroksiin perin-
teisten kilpailutekijöiden kautta (esimerkiksi keskittyminen lopputuotteisiin, välittömiin 
ja välillisiin kilpailijoihin, oman kilpailuaseman turvaamiseen sekä turvautuminen valtion 

1 Lisäksi uuteen virastoon yhdistetään 1.1.2018 Ylioppilastutkintolautakunta YTL ja Kansallinen koulutuksen 
arviointikeskus Karvi. 
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kohdennettuun tukipolitiikkaan). Maailmantaloudessa on kuitenkin parin viime vuosi-
kymmenen aikana ollut meneillään kehitys, jonka seurauksena teollisuuden kilpailuasetel-
mat ovat muuttuneet perusteellisesti. On syntynyt uusi globaali työnjako, jonka jakolinjat 
eivät välttämättä kulje enää toimialojen ja sektoreiden välillä. Elinkeinopolitiikassa on 
siirrytty samaan aikaan muun muassa toimialarajojen yli menevien liiketoimintakokonai-
suuksien ja avoimen innovaatioympäristön kehittämiseen sekä globaaleille markkinoille 
tähtäävien start up -yritysten tukemiseen eri tavoin.

Taulukko 2. Esimerkkejä opetushallinnon ulkoisen toimintaympäristön muutoksista.

• Suomen kilpailukyky ja globaali talouskehitys

• Julkinen talous (taloustilanne, toimintaympäristö, kannustimet, sääntely, ohjeistus)

• Erilaiset kriisit (mm. maahanmuutto, ilmastolliset, sosiaaliset jne.) ja niiden käsittelyvalmius

• Työelämän ja toimialojen jatkuva muutos 

• Polarisaatio 

• Digitalisaatio (esim. ihmisten ja teknologian työnjako muuttuu)

• Markkinoiden pirstaloituminen (yksilöllisyys, valinta ja räätälöinti)

• Ikärakenteen muutos (työvoiman saatavuus ja muuttuvat palvelutarpeet) 

• Syrjäytymisen ja eriarvoisuuden lisääntyminen

• Turvallisuus (ruoka/terveys, luonnonilmiöt, ihmisten aiheuttamat uhat)

• Arvot (aitous, elämyksellisyys, ekologisuus jne.)

Yritysten toiminta perustuu yhä vahvemmin globaaleihin verkostoihin ja joustaviin 
organisaatiorakenteisiin. Erityisesti uusien yritysten elinkaaret ovat lyhentyneet, ja niiden 
tehtävärakenne muotoutuu yhä useammin tuote- tai hankekohtaisesti. Yritysten syventy-
vän verkostoitumisen on todettu tuottavan useissa tutkimuksissa huomattavaa lisäarvoa 
uusien työpaikkojen syntymiseen, uusien pk-yritysten kasvuedellytyksiin, korkeimpiin 
verotuloihin ja palkkoihin, kun sitä verrataan perinteiseen toimialan sisäiseen kehittämi-
seen (esimerkiksi Wennberg & Lindqvist 2008). Toimintaympäristön muutos vaikuttaa 
kuitenkin aloihin eri tavoin ja erilaisella aikajänteellä. Kyse on asteittaisesta yhteiskunnan 
muuttumisesta. 

Tämä haastaa samalla myös osaamisen kehittämisen perinteisiä toimintamalleja. 
Ammattien sisältö muuttuu hyvinkin nopeasti, ja joidenkin taitojen merkitys kasvaa. Tar-
vitaan kokonaan uudenlaisia taitoja, ja joidenkin taitojen merkitys taas vähenee tai häviää 
kokonaan. Ammattien ja tutkintojen välillä ei ole enää samanlaista yhteyttä kuin aikai-
semmin. Tulevaisuudessa yksilöt tarvitsevat kehittymisen tueksi vahvan perusosaamisen ja 
laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen koko työuran ajan. Koulutuksen kehittä-
mishaasteena onkin tunnistaa, millaista osaamista tarvitaan edistämään työmarkkinoiden 
muutosta sekä millaisilla elinikäisen oppimisen malleilla ja rakenteilla tähän muutokseen 
vastataan.

Vaikka työelämän näkökulma on osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnissa keskei-
sin, se ei ole ainoa. Koulutuksen ja osaamisen tärkeänä tehtävänä on vastata paitsi työ-
elämän tarpeisiin myös edistää yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia. Esimerkiksi amma-
tillista peruskoulutusta ja lukiokoulutusta koskevan lainsäädännön mukaan koulutuksen 
tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi 
ja yhteiskunnan jäseniksi sekä tarjota heille jatko-opintojen, harrastusten ja persoonal-
lisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ennakointi-
tiedon tulisi palvella koulutuksen kehittämistä myös tästä laajemmasta näkökulmasta. 
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(Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998); lukiolaki (629/1998); yliopistolaki 
(558/2009).)

Laaja-alainen ja jatkuvasti päivittyvä osaaminen mahdollistaa yksilöiden joustavan rea-
goinnin ja sopeutumisen yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutoksiin. Samalla se takaa 
osaavan ja oppimiskykyisen työvoiman riittävyyden elinkeinoelämälle ja julkiselle sekto-
rille. Teknologinen kehitys ja työmarkkinoiden muutokset ovat nopeita ja suuria. Tämä 
edellyttää jatkuvaa uusien tietojen ja taitojen oppimista. Näiden omaksumista helpottavat 
alakohtaisten taitojen lisäksi hyvät informaation käsittelyn perustaidot (luku- ja numero-
taidot, tietotekniikan soveltamistaidot) sekä muut laaja-alaisesti sovellettavat taidot, kuten 
sosiaaliset taidot ja yhteistyökyky. 

1.1 Toimintaympäristön muutosten asettamat haasteet enna-
koinnin kehittämiseen

Elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi ja tukemiseksi on yhä tärkeämpää tunnistaa 
luvussa 1 mainittuja taitoja ja edistää niiden omaksumista varhaiskasvatuksesta alkaen 
erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Oppiminen perustuu yhä enemmän epäviralli-
seen ja arkioppimiseen sekä kokemusperäiseen, hiljaiseen tietotaitoon, jota voidaan jakaa 
sosiaalisissa verkostoissa. Oppimisvalmiudet auttavat kiihtyvän muutoksen kanssa selviä-
mistä. Tulevaisuudessa on tarpeen vahvistaa yksilöiden kykyä rakentaa yhteistyöverkostoja, 
uudistua ja kehittää itseään. Yksilöllisen oppimisen ohella myös yhteisöllinen oppiminen 
kasvattaa merkitystään. Yhteisöllisellä oppimisella (esimerkiksi oppivat verkostot) voidaan 
ymmärtää ja selittää uusia ilmiöitä sekä rakentaa yhdessä uutta tietoa.

Globaali elinkeinoelämälähtöinen ja verkostoitunut ajattelumalli tulisi juurruttaa osaksi 
valtakunnallista osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmää. Olennainen osaa-
mis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittämisen haaste liittyy työvoiman alakohtaisen 
koulutus- ja urapolkujen moninaistumiseen. Yksilöillä on yhä useammin useita eri aloille 
suuntautuvia työuria, jotka edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Työmarkkinoi-
den kehitys lisää tarvetta osaamistarpeiden ennakointiin sekä osaamis- ja koulutustar-
peiden ennakoinnin prosessien kehittämiseen niin, että ne muodostavat tiedon käyttäjiä 
nykyistä paremmin palvelevan kokonaisuuden. Erityisesti digitaalinen tiedonhallinta, 
palvelumuotoilu, luova osaaminen sekä tieto- ja viestintäteknologia kulkevat läpi kaikkien 
alojen ja muokkaavat suuresti alojen ja niiden muodostamien toimialaryppäiden ts. klus-
tereiden tuottamien tuotteiden ja palveluiden tuotantomenetelmiä.

Lisäksi ennakointitiedon tuottamisen ja kokoamisen täytyisi perustua tulevaisuudessa 
nykyistä vuorovaikutteisempaan ja avoimempaan ennakointitiedon tuottamiseen. Opetus-
hallinnon ennakointitoiminnassa tulisi painopistettä siirtää ennakointitiedon tuotannosta 
ennakointitietämyksen hallintaan ja jalostamiseen eri käyttäjäryhmien tarvitsemaan muo-
toon (digitaalisuus). Samalla on varmistettava, että keskeisten suunnittelu- ja päätöksente-
koprosessien käytössä on uusin ennakointitieto. Tämä ei tarkoittaisi, että opetushallinto ei 
tuottaisi uutta osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointitietoa, mutta sen rooli muuttuisi 
tiedon operatiivisesta tuottamisesta enemmän verkostomaisesti koordinoituun ennakointi-
tiedon tuottamiseen ja eri ennakointitiedontuottajien tuottaman tiedon kokoamiseen sekä 
jalostamiseen. Olennaista olisi hyödyntää tulevaisuuden tutkimusta ulkoisen toimintaym-
päristön eri osien näkökulmasta sekä yhä enemmän eri tutkimuslaitosten asiantuntemusta 
osana ennakointitiedon tuottamista. Lisäksi ennakoinnissa on hyödynnettävä nykyistä 
enemmän eri alojen asiantuntemusta ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä, esimerkiksi 
kansallisen ennakointiverkoston (KEV), työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveys-
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ministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä (liite 1). Myös valtakunnallisen ja 
alueellisen ennakoinnin yhteensovittamista ja vuorovaikutusta olisi parannettava.

Ennakoijien muodostamissa asiantuntijaryhmissä tarvitaan aktiivista tietoverkkojen ja 
tietotekniikan innovatiivista hyödyntämistä sekä uuden, tarvelähtöisen ennakointitiedon 
kehittämisen edistämistä sekä nykyiset hallinnon rajat ylittävien verkostojen esteiden ja 
haasteiden aktiivista ratkaisemista. Toisin sanoen tarvitaan näkemystä kokeilla ja kehittää 
uusia, aiemmat rajat ylittäviä ratkaisuja. Yksi tällainen keino olisi yhteiskehittely, joka tar-
koittaa organisaatioiden välistä pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa eri organisaatiot kehittävät 
yhdessä ennakointia vastaamaan paremmin käyttäjien tietotarpeisiin.

Lisäksi työmarkkinoiden toimintaympäristön muutosnopeuden kasvu myös edellyttää, 
että ennakoinnissa tehtäviä taustaoletuksia ja skenaarioita on tarvetta arvioida jatkuvalla 
päivitysprosessilla. Ennakointimallien ja -menetelmien tulee olla joustavasti uusia tietosi-
sältöjä kokoavia ja analysoivia työkaluja, joiden avulla voitaisiin tunnistaa jo varhaisessa 
vaiheessa signaaleja ja vahvistuvia trendejä (esimerkiksi maahanmuuttajakysymykset, 
uudet kasvuyritykset ja -alat). Osaamistarpeet muuttuvat niin nopeasti, että muutokset 
tulisi viedä erityisesti osaksi aikuiskoulutusta. Myös aikuisväestön tutkintoon johtamatto-
man osaamisen kehittäminen tulisi olla nykyistä joustavampaa.

On myös tärkeää huomioida, että valtakunnallisen ennakointijärjestelmän ei ole tarkoi-
tuksenmukaista yrittää vastata kaikkien tiedonhyödyntäjien tietotoiveisiin. Ennakointitie-
toon liittyy erilaisia toiveita ja tarpeita, jotka eivät perustu tiedon hyödyntäjien päätöksen-
teon tietotarpeisiin, vaan laajempaan eri ilmiöitä tai teemoja koskevaan kiinnostukseen. 
Esimerkiksi aluehallinnon organisaatioiden, koulutuksen järjestäjien tai korkeakoulujen 
tulisikin tuottaa alueellisesti yksityiskohtaista ja alakohtaista ennakointitietoa. Valtakun-
nallisen ennakoinnin tulee kuitenkin luoda vuorovaikutteisesti edellytyksiä tarkemman 
alakohtaisen ennakointitiedon tuottamiselle. Erityisesti operatiivisen tason ennakointitie-
don tuottamisessa, kokoamisessa ja jalostamisessa on tarpeen tehdä yhteistyötä valtakun-
nallisten ja alueellisten ennakointitiedon tuottajien kanssa. Mitä lähempänä ennakoin-
titiedon tarve on konkreettista koulutuksen toteuttamista, sen yksityiskohtaisemmalle 
ennakointitiedolle on tarvetta (OPH 2015).

1.2 Sidosryhmien kuuleminen osana valtakunnallisen ennakoin-
nin kehittämistä

Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmä on kuullut työnsä 
aikana keskeisiä sidosryhmiä. Työryhmän valmistelutyöhön on kuulunut sidosryhmille 
järjestetyn ennakointiseminaarin toteuttaminen 13.11.2015. Seminaariin kutsuttiin laaja 
joukko eri sidosryhmien edustajia keskustelemaan osaamis- ja koulutustarpeiden enna-
kointitietotarpeista. Tilaisuuteen osallistui noin 100 asiantuntijaa. Tilaisuuden alkuosassa 
kuultiin valtioneuvoston kanslian, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetushallinnon 
puheenvuorot ennakoinnin kehittämishaasteista, minkä jälkeen siirryttiin työpajatyös-
kentelyyn. Työpajatyöskentelyn viitekehyksenä sovellettiin tiedonhallinnan prosessimallia 
(esimerkiksi Choo 2002). Sen mukaan tiedon hallinnassa sen keskeiset tekijät ja toimin-
not kytkeytyvät toisiinsa muodostaen monivaiheisen syklin. Toisiinsa läheisesti kytkey-
tyvien prosessien hallinnan tuloksena organisaatio pyrkii sopeuttamaan toimintaansa ja 
käyttäytymistään yhtäältä yhteisesti asetettujen päämäärien ja toisaalta alati muuttuvien 
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ulkoisen toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Työpajoissa keskusteltiin seuraavista 
teemoista ja keskustelu kirjattiin:

1 Ennakointitietotarpeiden tunnistaminen

•  Mitä valtakunnallista lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin osaamis- ja koulu-
tustarpeiden ennakointitietoa tarvitaan?

•  Miten ulkoisen (esimerkiksi työmarkkinoiden muutos) ja sisäisen (esimerkiksi 
ammatillisen koulutuksen reformi) toimintaympäristön muutosten voidaan 
arvioida vaikuttavan ennakointitietotarpeisiin lähitulevaisuudessa?

•  Ketkä ovat keskeisimmät valtakunnallisen ennakointitiedon asiakkaat?

2 Ennakointitiedon saatavuuden turvaaminen

•  Tarvitaanko opetushallinnon tuottamaa osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoin-
titietoa tulevaisuudessa? Vai voidaanko ennakointitiedon tuottaminen ulkoistaa 
opetushallinnon ulkopuolelle?

•  Miten voitaisiin yhteen sovittaa tehokkaammin valtakunnallista ja alueellista 
ennakointia?

•  Mitä olemassa olevia ennakointitietolähteitä tulisi hyödyntää enemmän osana 
valtakunnallista ennakointitiedon koontia?

3 Ennakointitietojärjestelmät

•  Millainen valtakunnallinen ennakointitietojärjestelmä palvelisi parhaiten tiedon 
käyttäjiä?

•  Mitä yhteistyömahdollisuuksia olisi eri ennakointitiedon tuottajien tietojärjes-
telmien kehittämiseksi?

•  Millaisia odotuksia on ennakointitiedon avoimuuteen?

4 Ennakointitietojen jalostaminen ja viestintä

•  Millaisia ennakointitiedon koontiraportteja tarvittaisiin?
•  Mitä viestintämuotoja tarvitaan sähköisien tietojärjestelmien ohella?

5 Ennakoinnin vaikuttavuuden parantaminen

•  Miten ennakoinnin vaikuttavuutta voidaan arvioida?
•  Mitä keinoja ennakointitoimijoilla olisi ennakoinnin vaikuttavuuden paran-

tamiseksi?
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Sidosryhmien esittämiä näkemyksiä ennakointitiedonhallintaprosessin eri osista on 
kuvattu luvuissa 2–6. Työryhmän ehdotuksiin on otettu lähtökohdaksi työpajojen tulok-
set ennakoinnin kehittämistarpeista, joita työryhmä on täsmentänyt. Kehittämislinjauk-
sissa ei ole kuitenkaan otettu kantaa yksityiskohtaisiin ennakoinnin kehittämisratkaisui-
hin, vaan tavoitteena on ollut muodostaa ennakoinnin kehittämisen strategisia painotuk-
sia ja valintoja.

                                         
Kuvio 1. Ennakointityöpajassa hyödynnetyn ennakointitiedon hallintaprosessin osat.
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2 Ennakointitietotarpeiden 
tunnistaminen

Opetushallinnon ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön muutosten perusteella valta-
kunnallista osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia on tarkoituksenmukaista kehittää 
jatkossa, ja ennakoinnissa painotetaan osaamistarpeiden muutosta koskevan ennakointitie-
don tuottamista ja jalostamista. Valtakunnallisella ennakoinnilla olisi tunnistettava ainakin 
megatrendit sekä ilmeiset kehityskulut ja -suunnat ja niiden vaikutukset keskipitkän ja 
pitkän aikavälin koulutuspanostuksiin. Valtakunnallisen ennakoinnin tavoitteena olisi 
osaamis- ja koulutustarpeiden päälinjojen ennakointi. Tämän toteuttamiseen tarvittaisiin 
sekä globaalien että kansallisten pitkän linjan kehityssuuntien seurantaa, joka olisi tärkeä osa 
tuotettavaa ennakointitietoa. Strategisen tason ennakointitietoa pitäisi koota myös kansain-
välisessä yhteistyössä ja siinä tulisi hyödyntää kansainvälisiä ennakointitietolähteitä. 

Esimerkkejä työpajoissa esitetyistä näkemyksistä

•  Numerotietoja tarvitaan aina, koska ennakointilaskelmat jäävät muutoin tekemättä.
•  Valtakunnallista koottua ennakointitietoa tarvitaan. Koulutuksenjärjestäjien oma 

summa ei voi poiketa paljoa tästä.
•  Järjestelmiä pyritään keventämään kaikessa ja myös ennakointityössä pitäisi keksiä 

uudenlaisia tapoja toimia.
•  Ennakointi toimii strategiatyön työkaluna. 
•  Tarvitaan reaaliajassa liikkuvaa dataa siitä, missä työmarkkinoilla mennään. Tämä 

auttaisi myös ennakointia. 
•  Pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että maailma muuttuu ja osaamistarpeet muuttu-

vat nopeasti. Nämä muutokset pitäisi pystyä liittämään osaksi koulutusta nykyistä 
joustavammin. 

•  Ennakointisyklien pitää olla pitkiä, mutta tarvitaan reaktiivisia elementtejä. 
•  Ennakointi on yhdistettävä hallitusohjelmaan, johon voidaan tuottaa asioita, joita 

koulutusjärjestelmä voisi viedä eteenpäin. Nyt tehdyt muutokset eivät näy tällä hal-
lituskaudella, joten tässä yhteydessä tarvittaisiin pidemmän aikavälin näkökulmaa.

•  Tarvitaan ylätason ennakointia, jossa on mukana elinikäinen oppiminen ja kansain-
välisyysnäkökulma.

•  Tarvitaanko valtakunnallista alakohtaista ennakointia? Työllistymisessä erot alojen 
välillä ovat suuria, ja joitain aloja on vaikea ennakoida.

•  Ennakoinnin toimintaympäristö muuttuu. Toimialat ja nimikkeet laahaavat jäljessä. 
On olemassa myös osaamista, jota ei ole pitkään aikaan tarvittu.
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3 Ennakointitiedon saatavuuden 
turvaaminen

Ennakoinnin strateginen suuntaaminen, koordinointivastuu ja osin ennakointitiedon 
tuottaminen tulee säilyttää opetushallinnossa. Ennakoinnin koordinointivastuu ja tiivis 
sidosryhmäyhteistyö luovat edellytykset tietotarpeita vastaavan ennakointitiedon tuotta-
miseen. Tiettyjä ennakointiprosessien osia (esimerkiksi asiantuntijatyöpajojen fasilitointi 
ja tulosten dokumentointi) voidaan kuitenkin ulkoistaa, jos osien hyödyntäminen on kus-
tannustehokasta. Opetushallinnon on kuitenkin varmistettava muiden ennakointitiedon 
tuottajien menetelmien ja tietolähteiden luotettavuus.

Esimerkkejä työpajoissa esitetyistä näkemyksistä

•  Ennakoinnin ison kuvan tuottaminen, kirkkaana pitäminen sekä koordinaatiovas-
tuu ovat tärkeitä. Ennakoinnin strategisen otteen on oltava opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöllä ja Opetushallituksella.

•  Opetushallinnon tuottamaa osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointitietoa tarvi-
taan myös tulevaisuudessa.

•  Opetushallituksen ei pidä luopua ennakointilaskelmista, koska myös maakunnat 
tarvitsevat niitä.

•  Ennakointi on paitsi tiedon tuottamista, myös sen hyödyntämistä. Jos se pysyy omissa 
käsissä, se vaikuttaa enemmän omaan toimintaan ja tehtyyn työhön sitoudutaan.

•  Jos ennakointitiedon tuottaminen ulkoistetaan, mitkä ovat siitä seuraavat kustan-
nukset?

•  Jos ennakoinnin ulkoistamisesta syntyy kustannuksia, voidaanko hankintaa yhte-
näistää ja säästää kuluja?

•  Tällä hetkellä on olemassa ennakointia tuottavia konsultteja, mutta heillä ei ole vas-
taavia verkostoja kuin Opetushallituksella (esimerkiksi 700 asiantuntijaa koulutus-
toimikunnissa jne.).

•  Ennakointia ei voida kokonaan ulkoistaa. 
•  Ennakoinnissa on kyse oppimisprosessista, jota ei tule ulkoistaa konsulteille.
•  Ennakoinnissa on hyödynnettävä asiantuntemusta ja hallinnonalojen välistä yhteis-

työtä, esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
välillä. Myös alueiden ennakointinäkemykset ovat tärkeä osa valtakunnallista koko-
naisuutta. Avoimuus palvelee kaikkia.

•  Ei ehkä niin väliä, kuka tuottaa, mutta lähteen on oltava selvillä. Myös tiedon luo-
tettavuus on tärkeää.
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3.1 Skenaariot elinkeinorakenteen kehityksestä 

Pitkän aikavälin määrällisen ja laadullisen ennakointitiedon yhdistävä skenaariotyö on 
perusta osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnille. Skenaariotyön lähtökohtana ovat 
toimialojen/klusterien työvoiman kysyntäennusteet sekä niihin liitettävä laadullinen enna-
kointi. Toimialaennakointi tulee tuottaa keskipitkältä (5–8 vuotta) ja pitkältä aikaväliltä 
(15 vuotta). Skenaarioiden kokonaismäärän on tarpeen olla vähintään kolme erilaista 
tulevaisuuskuvaa, jotta vaihtoehtojen välillä voitaisiin käydä yhteiskunnallista keskustelua. 
Skenaarioiden taustaoletusten kuvaus on laadittava riittävän yksityiskohtaisesti, jotta nii-
den toteutumista voidaan arvioida. Tämä myös mahdollistaa skenaarioiden hyödyntämi-
sen osana osaamistarpeiden alakohtaista ennakointia.

Skenaariotyön haasteena on tunnistaa nykyisen elinkeinorakenteen muutoksen ohella 
myös kokonaan uusia arvoketjuja synnyttäviä aloja ja kehittää proaktiivisesti niissä tarvit-
tavaa osaamista. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnissa tulisikin kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota kasvaviin pk-yrityksiin ja niiden tki-toimintaa tukevan osaamisen 
kehittämiseen. Skenaarioiden taustalla tulee hyödyntää valtakunnallisen näkökulman 
ohella nykyistä enemmän erityisesti globaalitason talouden, innovaatioiden, osaamiseen 
yms. trendejä ja signaaleja. Trendien ja signaalien nykyistä järjestelmällisempi tunnista-
minen tukisi samalla keskipitkän ja pitkän aikavälin skenaarioiden laadintaa ja niiden 
toteutumisedellytysten arviointia. Lisäksi kansainvälisen vertailutiedon kokoaminen eri 
toimialojen työllisten määrän kehitykseen vaikuttavista tekijöistä tukisi skenaariotyötä. 
Esimerkiksi CEDEFOPin kokoamat, eri maita koskevat ennakointitulokset voisivat tar-
jota hyvät edellytykset tähän. 

Lisäksi skenaarioiden laadinnassa on tarkoituksenmukaista hyödyntää eri aikavälejä 
koskevia ennakointitietolähteitä. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin ennakointituloksista on 
mahdollista tunnistaa vahvistuvia trendejä, jotka tulee ottaa huomioon pitkän aikavälin 
tavoitteenasettelussa. Lyhyen aikavälin toimialaennakointitiedon kokoamiseen ja analysoi-
miseen voidaan hyödyntää muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportteja 
sekä ELY-keskusten laatimia ennakointiselvityksiä (esimerkiksi yrityshaastattelut, Ammat-
tibarometri, työpaikkailmoitusten analyysit). Myös työmarkkinajärjestöjen tietovarantoja 
tulisi kartoittaa potentiaalisina toimialatiedon lähteinä.

Skenaarioiden valmistelussa tulee vahvistaa ennakoinnin toteuttajan johdolla käytävää 
keskustelua ja analysoida vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia hallinnonalojen vuoropuhe-
luna ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Olennaista on osallistaa keskeiset työelämän 
ja koulutuksen sidosryhmät mukaan skenaariotyövaiheeseen (esimerkiksi koulutustoi-
mikunnat). Asiantuntijaryhmät eivät saisi kuitenkaan olla liian homogeeninen tiedon-
tuottajajoukko, jotta erilaiset vaihtoehtoiset kehityspolut ja niihin mahdollisesti liittyvät 
intressiristiriidat saataisiin näkyväksi. Skenaarioiden laadun varmistamiseksi tulee rakentaa 
arviointijärjestelmä, jolla voidaan arvioida määräajoin ennakoinnin menetelmiä, niiden 
taustaoletuksia ja tietolähteitä.

Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta on perusteltua, että skenaario-
vaihtoehdot ovat nykyistä laajemmin pohjana eri hallinnonalojen strategia- ja kehittä-
mistyössä, jolloin koulutuspolitiikan ja muiden politiikkalohkojen tietopohja ja myös 
toimenpiteet ovat nykyistä enemmän samansuuntaisia. Elinkeino- ja koulutuspolitiikassa 
olisi myös tarpeen vahvistaa ennalta tehdyn suunnittelun ohella kokeiluja, joilla lähdetään 
rohkeasti luomaan edellytyksiä uusien, vielä kehitysvaiheessa olevien alojen kehittämiseen. 
Toisaalta on oltava kyky myös luopua kokeiluista, jos ne eivät toimi. Lisäksi monimut-
kaiset ja keskinäisriippuvaiset yhteiskunnat ovat entistä alttiimpia yllättäville shokeille ja 
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kriiseille. Liiallinen erikoistuminen vain muutamaan alaan on pienelle kansantaloudelle 
riski, joten resilienssi eli yhteiskuntajärjestelmän kyky palautua ja jopa vahvistua yllättä-
vistä shokeista on entistä tärkeämpi yhteiskuntien ominaisuus. Kestävään hyvinvointiin 
pyrittäessä resilienssin vahvistaminen tarkoittaa koulutuksen ja osaamisen kehittämisessä 
monipuolisen ja laaja-alaisen koulutustarjonnan turvaamista myös tulevaisuudessa sen 
sijaan, että keskityttäisiin vain tiettyjen alojen osaamisen kehittämiseen. Tämä luo hyvät 
edellytykset laaja-alaiselle ja uudistuvalle elinkeinorakenteen kehitykselle.

 
Esimerkkejä työpajoissa esitetyistä näkemyksistä

•  TEMin toimialaraportit ovat hyödyllisiä.
•  Toimialaraporteissa voisi olla esimerkkejä alueilta.
•  Työpaikkailmoitukset tarjoavat myös ennakointitietoa. Niiden analysointi auttaisi 

näkemään, mitkä ammatit lisäävät työllisyyttä.
•  Ennakoinnin pitää olla uskottavaa ja luotettavaa, se ei saa olla arvailua.
•  Skenaariot ja tulevaisuuskuvat ovat tärkeä osa ennakointia kuten myös trendit.
•  Yhteinen skenaariotarkastelu pitkällä tähtäimellä on tarpeellinen.
•  Voitaisiin tehdä myös vaihtoehtoskenaarioita, joissa otetaan epävarmuudet huomioon.
•  Valtakunnallinen näkemys megatrendeistä ja niiden vaikutuksista alueille oli tär-

keä lisäarvo ennakointiin. Jokainen kuitenkin miettii trendien vaikutuksia omalle 
alueelleen.

•  Toimiiko ennakointi tulevaisuuden tekijänä vai menneisyyden säilyttäjänä? 
Ollaanko siiloissa, kun yritetään rakentaa tulevaisuutta ja samanaikaisesti on osaa-
mis- ja työvoimapula eikä koulutustaso nouse.

•  On tärkeää tuottaa erilaisia tulevaisuusskenaarioita. Niiden taustalla ei saa kuiten-
kaan olla liian homogeeninen tiedontuottajajoukko.

•  Ennakoinnin pitäisi käyttää entistä enemmän kansainvälisiä lähteitä.
•  Myös kansainvälistä ennakointitietoa tarvitaan. Yleensä saadaan tietoa hyvistä käy-

tänteistä, onnistumisista. Hyödyllistä olisi saada myös kansainvälistä tietoa epäon-
nistumisista, missä meni pieleen. Esimerkiksi olisiko ollut paremmin ennakoitavissa 
meneillään oleva turvapaikanhakijoiden virta Eurooppaan tai Venäjän ja Ukrainan 
tapahtumat, jotka vaikuttavat Suomen elintarviketeollisuuteen, matkailuun jne.?

•  Tarvitaan vaalikauden raameihin rytmitettävä prosessi ja tarkistuskohtia prosessin 
eri vaiheisiin.

•  Teknologinen ym. muutos on niin nopea, ettei kuvitellakaan, että muutos olisi voi-
massa 20 vuotta. Elinkaarien muutokset tuotteilla ja yrityksillä ovat hyvin nopeita.

3.2 Valtakunnallinen koulutustarpeiden määrällinen ennakointi

Koulutuksen ohjausjärjestelmässä tarvitaan myös tulevaisuudessa koulutustarpeiden mää-
rällistä ennakointitietoa. Ennakointitieto tukee muun muassa opetus- ja kulttuuriminis-
teriön ja koulutuksen tarjoajien välisiä tulosneuvotteluja, alueellisten koulutustarpeiden 
ennakointia, tulevien opiskelijoiden ja työttömien koulutusvalintoja sekä kansainvälisten 
yritysten sijoittautumispäätöksiä. Tarkoituksenmukaisena tarkkuustasona valtakunnalli-
selle koulutustarpeiden pitkän aikavälin ennakointitiedolle voidaan pitää tulevaisuudessa 
opintoalakohtaisen tiedon sijaan karkeamman tason koulutusala- ja astetasoa. Valta-
kunnallisesti tulee kuitenkin huolehtia siitä, että opiskelijamääriltään pienet erikoisalat 
otettaisiin huomioon osana valtakunnallista ennakointia. Keskeinen tavoite on pyrkimys 
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jatkuvaan ennakointitiedon tuottamiseen niin, että ennakoinnin suuret linjat tarkistetaan 
harvemmin, mutta yksityiskohtiin reagoidaan uusiutuvan tiedon pohjalta.

Koulutustarpeiden valtakunnallinen ennakointi voidaan rytmittää esimerkiksi siten, että 
vähintään neljän vuoden välein ennakoidaan kattavasti koko työvoimaa ja koulutuskent-
tää niin, että tulokset ovat käytössä vaalikauden alussa ennen hallituksen muodostamista. 
Näiden ennakointien välillä voidaan tehdä kevyempiä tarkistuksia, jota varten kuitenkin 
kerätään näkemykset talouden, työllisyyden ja yhteiskunnan kehityksestä keskeisiltä sidos-
ryhmiltä ja tutkimuslaitoksilta. Tiedon keräämistä ja analysointia varten tarvitaan standar-
doitu toimintamalli ja työvälineet, joiden avulla tämä olisi mahdollista toteuttaa.

 

3.3 Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin 
yhteensovittaminen

Osaamistarpeiden ennakointi ja koulutustarpeiden määrällinen ennakointi tarkastelevat 
osaamista eri näkökulmista, mutta ovat käytännössä tiiviissä yhteydessä. Kehittämällä tätä 
yhteyttä voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä ennakointitoiminnan tuottavuuteen että 
tulosten laatuun. Tavoitteena tulisi olla jatkuva, rullaava toiminta, jonka tuloksena ope-
tushallinnon alalla on koko ajan käytössä ajantasainen näkemys tulevaisuuden osaamis- ja 
koulutustarpeista koulutuksen määrällistä suuntaamista varten, tutkintojen, osaamisen vaati-
musten ja keskeisten sisältöjen vahvistamista varten sekä laadullista kehittämistä varten.

Tällä hetkellä valtakunnallista osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointitietoa tuotetaan 
kahdella erillisellä ennakointimallilla. Valtakunnallinen koulutustarpeiden määrällinen 
ennakointimalli (MITENNA-malli) tarjoaa opintoala- ja astekohtaista ennakointitietoa 
aloittajatarpeista ja tutkintotarpeista pitkällä aikavälillä. Määrällistä ennakointia tuotetaan 
yhteistyössä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Mallissa hyödynnetään Tilastokeskuksen toimiala- ja 
ammattiluokituksia. Yksi tulevaisuuden kehittämiskohteita ennakoinnissa on mahdolli-
simman yhtenäisten luokitusten käyttäminen eri menetelmäosioissa ennakointiprosessin 
sujuvuuden, luotettavuuden, ymmärrettävyyden ja ennakointiaineistojen jatkokäytön 
vuoksi. Määrällisen ennakoinnin ohella Opetushallitus ennakoi laadullisesti osaamistar-
peita alakohtaisten osaamistarveselvitysten (VOSE) avulla. Laadullisen ennakoinnin avulla 
saadaan tietoa työelämän ja työn muutoksesta. Ennakointitieto palvelee ensisijaisesti tut-
kinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien laadintaa sekä opetuksen sisältöjen ja tutkin-
torakenteiden kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteella.

Ennakoinnin erottelu määrälliseen ja laadulliseen ennakointiin ei ole perusteltua. 
Osaamis- ja koulutustarpeiden yhteensovittaminen edellyttäisi määrällisen ja laadullisen 
ennakointiprosessin yhdistämistä toimialarypäslähtöisiksi (vrt. klusteri, tuotantoverkko) 
tarkasteluiksi2. Osaamistarpeiden ennakointi (laadullinen ennakointi) ja koulutustarpei-
den ennakointi (määrällinen ennakointi) muodostaisivat yhtenäisen kokonaisuuden, joka 
tuottaisi nykyistä laaja-alaisempaa ennakointitietoa eri alojen osaamistarpeista yhdistettynä 
työelämän tarvitseman koulutetun työvoiman määrään. Tällöin voitaisiin muodostaa 
tarvittaessa nykyiset toimialarajat ylittäviä kokonaisuuksia osaamis- ja koulutustarpeiden 
ennakointia varten tai ottaa jokin yksittäinen toimiala tarkasteluun irrottamatta sitä liikaa 
elinkeinoelämän kokonaisuudesta. 

2 Toimialaryppäällä (engl. cluster) tarkoitetaan yleisesti joukkoa samanlajisia kohteita, jotka kasvavat tai muulla tavoin 
pysyvät yhdessä. Toiminnallisten kohteiden muodostaman ryppään osien ajatellaan useimmiten jollain tavalla hyötyvän 
keskinäisestä yhteydestään toisiinsa ja ryppään kokonaisuutena. (Esimerkiksi TEKES 2005.) 
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Samaan aikaan tulisi arvioida, voitaisiinko toimialaryppäiden sisäisiä muutoksia enna-
koida ammattirakenne-ennakoinnin sijaan koulutus- ja osaamisrakenteen muutoksen 
ennakoinnilla. Tämä voitaisiin toteuttaa hyödyntämällä ennakoinnin perustana työllisten 
koulutustilastoja sekä kehittämällä sellainen osaamiskvalifikaatioiden luokitusjärjestelmä, 
jonka avulla voitaisiin tunnistaa työelämän osaamistarpeiden laadullisia muutoksia (esi-
merkiksi digitalisaatio) ja niistä seuraavia määrällisiä koulutustarpeita. Tällöin toimiala-
ryppäiden rakenteellisen muutoksen ennakoinnin kohteena olisi pohtia toimialaryppäiden 
tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja niiden tuottamista tukevia osaamiskokonai-
suuksia. Tässä yhteydessä voitaisiin kuitenkin hyödyntää edelleen apuvälineenä karkeita 
ammattitehtävätasoja (esim. avustava työ, ammattiosaajat, asiantuntijatyö ja johto- ja esi-
miestyö), jotka tukisivat määrällisten koulutustarpeiden ennakointitulosten tuottamista. 

Käytännössä mallin kehittäminen edellyttäisi organisoitua ja fasilitoitua määrällisten 
koulutustarpeiden ja laadullisten osaamistarpeiden ennakointitulosten tuottamisen toi-
mintamallia koulutustoimikunnissa tai vastaavissa asiantuntijaryhmissä toimialarypäskoh-
taisesti. Toimialaryppäiden määrä voisi olla noin 15–20 kappaletta. Ennakointiprosesseja 
koordinoitaisiin opetushallinnosta. Asiantuntijaryhmissä tulisi olla edustettuina kaikkien 
koulutusasteiden lisäksi työelämän, aluehallinnon ja alan tutkimuksen edustajia. Asian-
tuntijaryhmät osallistuisivat kiinteästi ennakointiprosessiin ja tuottaisivat toimialaryppäit-
täin skenaarioita sekä osaamistarpeista että määrällisistä koulutustarpeista. Tämä sisältäisi 
muun muassa kuhunkin toimialaryppääseen sovitettujen koulutustarvelukujen analyysin, 
työllisten siirtymien analyysia, kasvualojen ja yritysrakenteen pohdintaa sekä laajemmin 
laadullisten ennakointitulosten hyödyntämistä. Toimialarypäskohtaisen tarkemman osaa-
mis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin tuottamiseksi kehitettäisiin laadullisen ennakoin-
nin menetelmä osaamistarpeiden ennakoimiseksi (esim. Delfoi-kysely). Lisäksi hyödyn-
nettäisiin jo nyt käytössä olevia tietolähteitä, kuten ETLAn keskipitkän tähtäimen enna-
kointia, TEMin ennakointimateriaalia sekä muita ennakointeja, ennusteita, tutkimuksia 
sekä kansainvälisiä ennakointiaineistoja, osaamis- ja koulutustarpeiden ESR-hankkeiden 
tuloksia, muita ennakointiselvityksiä (esimerkiksi VOSE-hankkeissa laadittuja taustaselvi-
tyksiä) sekä sähköisiä työskentelyalustoja (esimerkiksi nyt koulutustoimikuntien käytössä 
olevia ennakointikarttoja). Tavoitteena olisi luoda jatkuvasti päivittyvä ennakointimalli. 
Kehitettävää ennakointimallia tulisi voida hyödyntää myös alue-ennakoinnissa.

Opetushallituksen osaamistarpeiden ennakointia (VOSE) olisi kuitenkin tarkoituksen-
mukaista edelleen jatkaa kehitettävän mallin rinnalla, mutta kohdentaa ennakointiproses-
seja murroksessa oleville aloille sekä erityisesti uusille, toimialojen rajapinnoille syntyville 
kasvualoille. Koska uusia toimialoja syntyy jatkuvasti ja pelkkä toimialojen tarkastelu 
antaa puutteellisen kokonaiskuvan tulevaisuuden osaamisen haasteista, osaamistarpeiden 
ennakoimiseksi tarvittaisiin alakohtaisen ennakoinnin ohella globaaleihin megatrendeihin, 
trendeihin ja signaaleihin perustuvaa yleisennakointia. 

Esimerkkejä työpajoissa esitetyistä näkemyksistä

•  Tarvitaan muutakin keskustelua kuin numeerista tietoa sekä keskustelua siitä, mil-
laisia tulevaisuuksia on mahdollista nähdä.

•  Laadullinen ja määrällinen: yhdistäminen, laadullisesta pystytään saamaan tiettyjä 
numeroita. Murrosten ennakointia voisi tuoda enemmän ennakointikokonaisuu-
teen ja katsoa, miten vaikuttaa, mihin suuntaan voisi mennä.

•  Pidemmän ajan ennakoinnissa korostuu laadullinen ennakointi: miten se muute-
taan määriksi?
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•  Kuinka hedelmällinen on toimialoihin perustuva ennakointi? Pelkkä toimialojen 
tarkastelu antaa puutteellisen kuvan, joten pitäisikö rinnalle tuoda uutta tarkastelu-
tapaa? Tilastointi kuitenkin perustuu toimialajaotteluun, joten se toimii ennakoin-
nin pohjalta.

•  Toimialojen rinnalle tarvitaan myös muita näkökulmia. Toimialojen rinnalle tai 
korvaavaksi teemojen tarkastelu, esimerkiksi digitalisaatio, biotalous, cleantech jne.

•  Toimialojen tarkastelu on tietyllä tavalla klusteritarkastelua.

3.4 Valtakunnallisten ja alueellisten koulutustarpeiden 
ennakoinnin yhteensovittaminen

Koko valtakunnallinen ennakointi antaa vain osittaisen kuvan Suomen tulevaisuuden 
koulutustarpeista, koska koulutustarpeet vaihtelevat alueittain merkittävästi sen mukaan, 
mikä niiden elinkeinorakenne on ennakointihetkellä ja mitä muutoksia sen kehittämi-
seksi alueilla tavoitellaan. Aluehallinnon toimijoiden, seudullisten elinkeinoyhtiöiden, 
koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen tuottama ennakointityö täydentää ja haastaa 
valtakunnallisen ennakoinnin antamaa näkemystä koulutustarpeista ja voi tuottaa yhteen 
koottuna laajaan asiantuntijaverkoston näkemykseen perustuvan skenaarion koko Suo-
mesta. Valtakunnallisen ja alueellisen ennakoinnin vuoropuhelu vahvistaa sekä alueellisen 
että valtakunnallisen ennakoinnin uskottavuutta ja vaikuttavuutta. Tämä kuitenkin edel-
lyttää, että ennakointitulokset tuotetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti vertailukelpoisella 
tavalla. Ennakoinnin metodologinen yhtenäisyys takaa tiedon vertailtavuuden ja yhtäpi-
tävyyden. Valtakunnallinen koulutustarpeiden ennakointi voi tarjota kokonaiskehykset, 
jonka rajoissa alue-ennakointia tehdään. Valtakunnallinen ennakointi antaa samaan aikaan 
vertailupohjan alueellisille näkemyksille (ns. nollalaskelma). Maakuntien liitot toimivat 
myös alueellisen koordinaattorin roolissa tarjoamalla alueellista ennakointitietoa alueensa 
koulutuksen järjestäjien koulutustarjonnan suunnitteluun. Ennakointityö on luonut 
lisäksi alueiden välille yhteistä näkemystä ja saanut aikaan yhteistyötä erityisesti korkea-
koulutuksen koulutustarjonnan kohdentamiseen.

Esimerkkejä työpajoissa esitetyistä näkemyksistä

•  Tarvitaan määrälliset kehykset, johon alue-ennakointi pitää mahduttaa.
•  Koko valtakunta tarjoaa kehykset, alueet toteuttavat, mutta tarvitsevat ennakointi-

tietoa, jonka rajoissa ennakointia tehdään.
•  Yhtenäinen tietopohja on arvokas, mutta siitä pitäisi saada myös erotetuksi alueet, 

jotta niitä voidaan suhteuttaa kokonaisuuteen.
•  Ei voi olla valtakunnallista ennakointia, jossa ei ole alueita otettu huomioon.
•  Opetushallitukselta toivotaan valtakunnallisen ennakointitiedon ohella arvioita alu-

eellisesta kehityksestä.
•  Osaamistarpeiden ennakointi on valtakunnallista, osaamistarpeet samanlaisia kai-

killa alueilla, mutta määrät ovat erilaiset.
•  Valtakunnallisen ja alueellisen ennakoinnin yhteensovittamisessa on hyvä puoli se, 

että työskentelyllä on tietyt päivämäärät ja ennakointityöllä on kokonaisviitekehys.
•  Valtakunnallinen näkemys megatrendeistä ja arviot niiden vaikutuksista alueille 

ovat tarpeen. Kunkin alueen on kuitenkin tarpeen arvioida trendien vaikutuksia 
aluekohtaisesti.

•  Metodologinen yhtenäisyys takaa myös tiedon vertailtavuuden ja yhtäpitävyyden.
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•  Valtakunnallista ja alueellista ennakointia voitaisiin tehdä entistä systemaattisemmin.
•  Ennakointitietoa on paljon, ja osa siitä on päällekkäistä. Ennen kuin käynnistetään 

ennakointihanketta, olisi tarkistettava, onko jo olemassa hyödynnettävää valmista 
ennakointitietoa. Näin vältetään turhaa päällekkäistä tietoa ja työtä.
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4 Ennakoinnin tietojärjestelmät
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa painotetaan digitaalisuuden luomia yhteis-
kunnallisia ja elinkeinopoliittisia mahdollisuuksia. Ohjelman mukaan tavoitteena on edes-
auttaa innovaatio- ja palvelualustojen syntyä sektoreilla, joilla julkishallinnolla on rooli 
markkinoiden toimivuuden kannalta. Valtakunnallisen osaamis- ja koulutustarpeiden 
ennakointitietojärjestelmän kehittäminen voidaan käsittää myös tällaiseksi kehittämishaas-
teeksi, koska työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen on yksi keskei-
sistä julkishallinnon tehtävistä. Päätöksentekoprosessit ovat muuttumassa nopeammiksi, 
joten teknologiset raportointiratkaisut ovat osa kilpailukykyistä tietojärjestelmää. Tieto-
järjestelmiltä vaaditaankin kykyä tarjota joustavasti määrällistä ja laadullista tietoa, tukea 
useiden eri käyttäjien tiedon käyttöä, yhdistää toisiinsa kuuluvia osia ja tarjota tiedonkäyt-
täjille mahdollisuus etsiä tai luoda uusia yhteyksiä.

Valtakunnallisen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointitiedon kokoamiseksi tarvit-
taisiin nykyistä koordinoidumpi ennakointitietojärjestelmä. Ennakointitiedon saatavuu-
dessa nousee esille tällä hetkellä tiedon sirpaleisuus ja jäsentymättömyys. Jatkossa tarvitaan 
hajallaan olevan ennakointijärjestelmän osittaista kokoamista, työnjaon selkeyttämistä 
ja yhteistyön vahvistamista. Tarvetta olisi kehittää valtakunnallinen ennakointitietojär-
jestelmä, jonka kehittämisessä voitaisiin hyödyntää kansainvälisiä, valtakunnallisia ja 
alueellisia hyviä käytänteitä. Ennakointitietojärjestelmän keskeisenä haasteena on tiedon 
kokoaminen ja jalostaminen eri tietolähteistä. Valtakunnallisen ennakointitietojärjestel-
män kehittämiseksi tarvitaankin eri organisaatioiden olemassa olevien ennakointitieto-
järjestelmien välisen integraation tehostamista. Myös tilastotietoja sisältävien tietojärjes-
telmien hyödyntämistä osana ennakointitiedon välittämistä tulee arvioida (esimerkiksi 
VIPUNEN).

Ennakointitietojärjestelmän ylläpito ei saisi kuitenkaan perustua yksittäisten asiantun-
tijoiden tiedonhankintaan tai erillisen projektin varaan. Tietojärjestelmän tulisi perustua 
ensinnäkin määräajoin päivittyvien selvitysten ja tutkimusten (esimerkiksi talousennus-
teet) automatisoituun tiedonkoontiin. Valtakunnallisen tietojärjestelmän tulisi tuottaa 
reaaliajassa tietoa työmarkkinoista. Toiseksi tietojärjestelmän tulisi olla vuorovaikutteinen 
foorumi, johon eri ennakointitiedontuottajat ja -hyödyntäjät liittäisivät itse ennakointitie-
toja. Tällöin syntyisi win-win-asetelma tiedon käyttäjien välille. Kolmanneksi tietojärjes-
telmän olisi tarpeen sisältää suodatus- ja luokitusjärjestelmä, jotta tiedon etsintä helpot-
tuisi. Lisäksi tietojärjestelmän tulisi tarjota avoimen datan periaatteiden mukaisesti enna-
koinnin välitulosten tai keskeneräisten aineistojen käytön hyödyntämistä. Toisin sanoen 
tarjota valtakunnallisten ennakointiprosessien eri vaiheissa tuotettua jalostamatonta 
yksityiskohtaista ennakointitietoa, jota ei ole aiemmin julkaistu sellaisenaan (esimerkiksi 
ennakointityöpajoissa tuotettu materiaali).  
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Esimerkkejä työpajoissa esitetyistä näkemyksistä

•  Ns. johtava ennakointi-informaatikko voisi koota yhteen portaalin ennakointitiedot.
•  Tarvittaisiin systemaattinen ennakointisivusto ts. valtakunnallinen ennakointitieto-

järjestelmä.
•  Lapin luotsi on hyvä esimerkki, ja vastaava valtakunnallinen portaali on tarpeen, 

muutama riittäisi.
•  Sähköisten järjestelmien mahdollistama vuorovaikutteisuus on hyvä.
•  Wiki-ennakointisivusto voisi olla hyvä, esim. ennakointisanasto.
•  Ennakointisivuston ylläpito ei saisi olla jonkin projektin varassa.
•  Valtioneuvoston kanslialla on Ennakointiluotsi, mutta visionäärien tieto ei välity 

riittävästi.
•  Tieto vanhenee kovin nopeasti. Tiedon säilyttäminen tietyssä paikassa ja sen pysy-

vyys eivät ole niin tärkeitä kuin tiedon välitys.
•  Yammer on hyvä ennakointitiedon koontipaikka ja soveltuu uutisten jakamiseen.
•  Tietojärjestelmissä ei aina tarvitse keksiä uutta, vaan tarvitaan järjestelmäintegraatiota.  
•  ENSTI ei saanut riittävästi kriittistä ennakointitietomassaa, jotta siitä olisi tullut 

ennakoinnin keskittymä.
•  Ydinkysymys ei ole tekniset ratkaisut, vaan asenteiden muuttuminen ja yhteistyö.
•  Yksityisen sektorin mukaan tuleminen olisi tärkeää. Yksityisten toimijoiden kanssa 

tehtävän yhteistyön esteiden purkaminen olisi iso edistys.
•  Ennakointitietoa kerätään eri yleisöiltä. Tämän datan kokoaminen ja avaaminen 

olisi hyödyllistä, koska kukin kuitenkin tulkitsee samaakin dataa eri näkökulmista.
•  Raakadatan avaaminen olisi arvokasta.
•  Koulutuksen ennakointi on globaalin ennakoinnin alue.
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5 Ennakointitulosten jalostaminen ja 
viestintä

Ennakointitietoa osataan tuottaa sidosryhmien näkemyksen mukaan kohtalaisen hyvin, 
mutta heikkous on tuloksista viestiminen, juurruttaminen ja yhteyden vahvistaminen 
päätöksentekoon. Ennakointitulosten viestinnässä on tärkeää ennakointimenetelmien ja 
taustaoletusten läpinäkyvyys, ennakointitulosten selkeys ja käytettävyys sekä ennakointi-
tiedon ymmärryksen lisääminen. Tarvitaankin kohdennettua viestintää ja tulosten tiedot-
tamista eri suuntiin sopivalla tavalla. Pelkät painetut raportit eivät kuitenkaan vastaa enää 
tiedonhyödyntäjien tarpeita, vaan pikemminkin lyhyet yhteenvedot päätuloksista. Enna-
kointiviestinnän monikanavaisuus ja visuaalisten tehokeinojen hyödyntäminen ovat myös 
tärkeitä ennakoinnin vaikuttavuutta tehostavia tekijöitä.

Lisäksi seminaarit ja keskustelutilaisuudet ovat tulevaisuudessa tärkeitä tiedonjakamis-
kanavia. Hyvien puhujien videoidut esitykset ovat myös hyödyllisiä. Ennakointitulosten 
esittely on usein tehokkaampaa kuin raportin lähettäminen. Ennakoija ei voi kuitenkaan 
tarjota kaikille loppuun asti valmista tietoa, vaan myös tiedonhyödyntäjän tulee ottaa vas-
tuu tiedon jalostamisesta ja tulkinnoista.

Esimerkkejä työpajoissa esitetyistä näkemyksistä

•  Ennakointitiedon saatavuudessa nousee esille tiedon sirpaleisuus. 
•  Pitkiä tekstejä on vaikea hahmottaa, viestin tiivistäminen on tärkeää vaikuttavuu-

den kannalta. Tieto vanhenee kovin nopeasti. 
•  Monikanavaisuus ja visuaalisuus ovat tärkeitä vaikuttavuutta parantavia tekijöitä. 
•  Tiedon säilyttäminen tietyssä paikassa ja sen pysyvyys eivät ole niin tärkeitä kuin 

tiedon välitys.
•  Seminaarit ja keskustelutilaisuudet ovat tärkeitä. 
•  Hyvien puhujien videoidut esitykset ovat hyödyllisiä.
•  Yhteistyössä ja avoimuudessa on olennaista, että alusta asti ennakointitieto tehdään 

yhdessä, ei niinkään valmiin tiedon jakaminen. Ministeriöilläkin on tässä työnsarkaa.
•  Viestintä on oltava jatkuvaa ja riittävän konkreettista, myös kohderyhmän pohtimi-

nen keskeistä.
•  Vaikeimmat vaikuttavuuteen liittyvät tekijät ovat ajoitus ja oikean ajoituksen tun-

nistaminen, ts. vastaanottajan pitää myös tarvita tietoa. 
•  Kohderyhmän tai kohderyhmien tarpeiden tunnistaminen on tärkeää.
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•  Ennakoinnin viestinnän tulisi tavoittaa erityisesti nuorten ajatukset tulevaisuuden 
työmarkkinoista. Tulevaisuudesta pitäisi pystyä avoimesti viestimään ilman arvo-
latauksia, esimerkiksi matalapalkka-aloista, rakennemuutosriskeistä, kohtaanto-
ongelma-aloista jne.

•  Kyky tiivistää on olennaista, koska ennakointitietoa on paljon. 
•  Sosiaalisen median kanavat mahdollistavat ennakointiviestinnän laajentamisen eri 

kohderyhmille.
•  Ennakointitietoa osataan tuottaa kohtalaisen hyvin, mutta heikkous on tuloksista 

viestiminen, juurruttaminen ja yhteyden vahvistaminen päätöksentekoon. Tarvitaan 
kohdennettua viestintää ja tulosten tiedottamista eri suuntiin sopivalla tavalla. 

•  Täytyy päästä pois siiloista ja kannustaa eri alojen toimijat tulkitsemaan muutosta 
yhdessä.

•  Pitäisikö OPH:n tehdä ennakointituloksista johdettuja toimenpidesuosituksia?
•  Ennakointiviestinnän tulee olla jatkuvaa ja riittävän konkreettista. Samaan aikaan 

myös kohderyhmän pohtiminen on keskeistä.
•  Sitran ennakointifoorumin avoimuus ja karkeamman tason visiointi valtakunnal-

lisesti on ollut hyvä esimerkki. Sen haasteena on ollut osallistujien aktiivisuus ja 
vapaaehtoinen osallistuminen, mutta työskentelytapaa on pidetty mielenkiintoisena 
ja innostavana.

•  Ennakoinnin foorumit ovat olleet hankalasti järjestettyjä, koska niistä on saatu tie-
toa liian myöhään. Tämä ei ole mahdollistanut oman panoksen antamista aiheeseen. 

•  Ennakoinnin sivustaseuraajat paremmin mukaan tiedon lähteille ja arvioimaan sitä, 
miten lopputuloksiin on päästy.
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6 Ennakoinnin vaikuttavuus
Ennakoinnin laadulla on merkitystä tiedon vaikuttavuuteen, ja ennakoinnin vaikuttavuu-
dessa on huomioitava päätöksenteon rationaliteetit. Vaikuttavuuden keskeisenä mittarina 
on koulutuksen ja työelämän vastaavuus eli työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto. 
Vaikein vaikuttavuuteen liittyvä on ennakointitiedon ajoitus ja oikean ajoituksen tun-
nistaminen, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tehokkaasti osana muun muassa koulutus- ja 
tutkintojärjestelmän kehittämistä sekä koulutustarjonnan ohjausta. Osaamis- ja koulutus-
tarpeiden ennakoinnin vaikuttavuus parantuisi, jos ennakointi ajoittuisi esimerkiksi halli-
tusohjelman, korkeakoulujen ja ministeriön välisten sopimusneuvottelujen tai yhteishaku-
jen vuosirytmiin. Lisäksi ennakoinnin vaikuttavuus vahvistuisi, jos päätöksentekijöitä olisi 
mukana ennakointiprosesseissa. Tämä sitouttaisi päätöksentekijöitä nykyistä paremmin 
ennakointitulosten hyödyntämiseen.

Erityisesti osaamistarpeiden ennakoinnin käytännön vaikuttavuuden näkökulmasta on 
tärkeää, että eri koulutusasteiden opetushenkilökunta osallistetaan laajemmin osaksi val-
takunnallista, mutta erityisesti alueellista ennakointia. Opettajien työelämän ennakointi-
valmiuksia tulee kehittää paitsi osana opettajien perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta myös 
mahdollistamalla heidän osallistumisensa alakohtaisiin ja alat ylittävien osaamistarpeiden 
ennakointiprosesseihin. Lisäksi opettajien työelämän tuntemuksen ylläpitämiseen ja kehit-
tämiseen tulee olla toimintamalleja, joissa vahvistettaisiin erityisesti opetushenkilöstön 
pk-yritysten tuntemusta.

Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin vaikuttavuutta arvioitaessa tulee huomi-
oida, että koulutuksella ei voida kuitenkaan yksin ratkaista työvoiman kysynnän ja tarjon-
nan kohtaanto-ongelmia. Osaamisen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan kytkeminen 
edellyttäisi erityisesti työ-, koulutus-, elinkeino-, maahanmuutto-, asunto-, liikenne- ja 
innovaatiopolitiikan tiiviimpää yhteistä pidemmän aikavälin tavoitteenasettelua. Koulu-
tuksen ennakoimiseksi tarvitaankin laaja-alaista, hallinnonalan rajat ylittävää yhteistar-
kastelua. Tarvittaisiin laajempaa keskustelua siitä, mitkä seikat ohjaavat päätöksentekoa ja 
koulutuksen suuntaa. Koulutussektorin näkökulmasta on myös tärkeää, että työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamiseksi tarkasteltaisiin koulutustarjonnan koh-
dentamisen ja tutkintojen opetussisältöjen kehittämisen lisäksi koulutus- ja tutkintojärjes-
telmää sekä oppimisympäristöjä ja -verkostoja koskevia tulevaisuuden haasteita (kuvio 2). 
Näitä kohtaantoon vaikuttuvia tekijöitä tulee arvioida erikseen ja yhdessä, jotta päätök-
senteolle luotaisiin kokonaisvaltainen tietoperusta.
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Kuvio 2. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan ulottuvuuksia.

              

Esimerkkejä työpajoissa esitetyistä näkemyksistä

•  Vaikuttavuuden mittarina koulutuksen ja työelämän vastaavuus eli kohtaanto.
•  Olisi hyödyllistä, että päätöksentekijöitä olisi mukana ennakointityössä. He näkisi-

vät vaihtoehdot eivätkä saisi vain valmiita tuloksia. Työprosessi sitouttaa tuloksiin.
•  Poliittiset päättäjät pitäisi saada sitoutumaan ¬– jos ennakointi on alkanut heidän 

toimestaan, sen pitäisi näkyä myös lopussa.
•  Ennakoinnin vaikuttavuuden täytyy näkyä päätöksenteossa.
•  Vaikeimmat vaikuttavuuteen liittyvät asiat ovat ajoitus ja oikean ajoituksen tunnis-

taminen, ts. vastaanottajan pitää myös tarvita tietoa. 
•  Kaikki päätöksenteossa hyödyntämätön ennakointitieto on turhaa.
•  Tiedon pyytäjän kanssa olisi hyvä käydä läpi saatuja tuloksia.
•  Jos annetaan enemmän merkitystä signaaleille, sillä saisi enemmän vaikuttavuutta.
•  Miten ennakointitulokset näkyvät tulossopimuksissa?
•  Vaikuttavuus voisi olla siinäkin, että edistetään moniäänisyyttä.
•  Pitäisikö ennakointia arvioida aika ajoin, ts. miten ennakointitieto on suunnannut 

toimintaa? Esim. mihin skenaarioiden oletukset perustuvat, ja jälkikäteen pitäisi 
arvioida, mikä toimi ja missä olosuhteissa. Ennakoinnin arvostus nousisi, jos tämä 
saataisiin näkyväksi.

•  Organisaatioiden vuosittaisiin päätöksentekoprosesseihin tulisi liittää mukaan rutii-
ninomaisesti ennakointitiedon katsaus. 

Päätöksenteko

Määrälliset koulutustarpeet

Tutkintojen opetussisältöjen 
kehittämistarpeet 

Koulutus- ja 
tutkintojärjestelmän 
kehittämistarpeet 

Oppimisympäristöjen ja 
-verkostojen hyödyntäminen

Työvoiman 
tarjonta

Työvoiman 
kysyntä

Skenaariot (esim. globaalien arvoketjujen 
ansaintalogiikka, digitaalisuus, robotiikka, 3D jne.)

Työttömät, työvoiman ulkopuolelta palaavat, 
maahanmuuttajat, osa-aikatyövoima jne.
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7 Kehittämisehdotusten reunaehdot
Työryhmän esittämien ehdotusten toteuttaminen edellyttää sekä kriittisten ennakointitoi-
mintojen että asiantuntijaresurssien turvaamista. Ennakointiprosesseihin ja -asiantuntijoi-
hin kohdennetut taloudelliset resurssit ovat vähentyneet merkittävästi kymmenen viime 
vuoden aikana. Työryhmän näkemyksen mukaan valtakunnallisen osaamis- ja koulutus-
tarpeiden ennakointitiedon tuottaminen edellyttää vähintään seuraavien toimintojen tur-
vaamista:

1 Pitkän aikavälin toimialaennakoinnin jatkuvuus

Tällä hetkellä toimialaennakointia toteutetaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen 
VATTAGE-mallilla. Työ on osa vuodesta 2009 lähtien toteutettua pitkän aikavälin työ-
voimaennakointia, jonka tilaajana toimii TEMin johdolla työskentelevä poikkihallinnol-
linen konsortio. Siihen kuuluvat lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveys-
ministeriö, valtiovarainministeriö ja Opetushallitus, jotka ohjaavat ennakointityötä. Samaa 
mallipohjaa käytetään muun muassa pitkän aikavälin energia- ja ilmastopolitiikan sekä 
aluekehityksen arvioinnissa. Malli analysoi erilaisia politiikkavaihtoehtoja ja niiden vaiku-
tusta eri sektoreihin. Toimialaennakoinnin tuloksia on hyödynnetty viime vuosina valta-
kunnallisten koulutuksen aloittaja- ja tutkintotarpeiden ennakoinnissa ja niitä koskevassa 
päätöksenteossa, ministeriöiden tulevaisuustyössä sekä maakuntien ja alueviranomaisten 
ennakointityössä.

Toimialaennakoinnin jatkuvuus ja kehittäminen edellyttävät uudelleenarviointia ja rat-
kaisuja toimialaennakoinnin organisoimiseksi pitkäjänteisellä ratkaisulla. Valtion taloudel-
lisessa tutkimuskeskuksessa on tapahtunut vuoden 2015 loppupuolella henkilövaihdoksia, 
joiden voidaan arvioida tuovan riskejä toimialaennakoinnin laadukkaaseen toteuttamiseen 
ainakin lyhyellä aikavälillä. Lisäksi laadullisen ennakointitiedon vahvempi kytkentä osaksi 
toimialaennakointia edellyttäisi uusia toimintamalleja, joihin tarvittaisiin lisäresursointia. 

2 Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiresurssit

Työryhmän ehdotusten mukaisen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimallin toteut-
taminen edellyttää riittäviä henkilöresursseja ja niiden turvaamista. Ennakointia toteute-
taan tällä hetkellä Opetushallituksessa ennakointi ja strateginen kehittäminen -yksikössä. 
Opetushallituksessa on tällä hetkellä käytössä noin kuusi asiantuntijahenkilötyövuotta 
osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin ja ennakointijärjestelmän kehittämiseen (sis. 
Valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakointimallin kehittämisen ESR-hankkeen). 
Ehdotusten mukaisen ennakointimallin kehittäminen ja toteuttaminen edellyttää kah-
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den henkilötyövuoden lisäresursointia. Myös tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito 
edellyttävät resursointia. Lisäresurssien tarpeeseen vaikuttavat myös koulutustoimikunta-
uudistuksessa tehtävät ratkaisut, jotka ratkeavat 2016 keväällä. Opetushallitus ja CIMO 
on tarkoitus yhdistää uudeksi virastoksi vuoden 2017 alusta lähtien. Ennakoinnin asemaa 
käsitellään opetushallinnossa OPH–CIMO-yhdistymisprosessin yhteydessä. Uuden viras-
ton organisaatioratkaisuissa tulee turvata riittävät ennakoinnin henkilöstöresurssit.

3 Ennakoinnin resursointi aluetasolla

Ennakointiin käytettävissä oleva henkilöstöresurssi on vähentynyt myös alueilla ja erityi-
sesti 2010 toteutetun aluehallintouudistuksen vaikutuksesta. Sen paremmin ELY-keskuk-
sissa kuin maakunnan liitoissakaan ei ole juuri tehtävänkuvia, joissa voitaisiin keskittyä 
pelkästään ennakointityöhön. Ennakointia tehdään muun työn ohessa. Koska valtion ja 
kuntien hallinnossa henkilöstöresursseja ei voida lisätä, työskentelytapoja tulee edelleen 
kehittää niin, että työnjako eri toimijoiden kesken on selkeä ja ennakointia tehdään laaja-
alaisena verkostotyönä. Verkostossa ovat mukana maakunnan liittojen ja ELY-keskusten 
lisäksi mm. yritykset, seudulliset elinkeinoyhtiöt, yliopistot ja tutkimuslaitokset, koulu-
tuksenjärjestäjät sekä järjestöt. Verkostojohtaminen sekä ”tilannekuvan” ja ennakoinnissa 
käytettävien alueellisten perustietojen ylläpito edellyttävät kuitenkin tiettyä henkilö- ja 
taloudellista resurssia, jotka on turvattava vireillä olevassa itsehallintoalueita koskevassa 
uudistuksessa ja henkilöstön toimenkuvia muodostettaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
vähintään kahta henkilötyövuotta/alue alueen koosta riippumatta. Mikäli näin tehdään, 
itsehallintoalueiden muodostaminen voi tuoda selkeän lisäarvon alueelliseen ennakoin-
tityöhön. Jos/kun maakunnan liitojen ja ELY-keskusten ennakointiresurssit yhdistetään 
samaan toimintayksikköön, nykyisiä asiantuntijaresursseja voidaan käyttää aiempaa jous-
tavammin ja ennakointiosaaminen vahvistuu. Tämä edistäisi alueiden nykyistä, hyödylli-
seksi koettua, keskinäistä ja keskushallinnon kanssa tehtävää yhteistyötä ja vahvistaisi siten 
myös valtakunnallista ennakointia.
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