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Ennakointihankkeella 
ymmärrystä osaamistarpeista

• Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman 
saatavuuteen -hanke selvitti vuosina 20-21 
yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa 
millaista osaamista Pirkanmaalla tarvitaan 2-4 
vuoden päästä

• Tarkastelun kohteena oli 5 alaa/ilmiötä: Sosiaali- ja 
terveysala, teollisuus, elämystalous, kiertotalous 
ja yrittäjyys

• Näkökulma rajattu toimialoittain, aikajänteeltään 
ja alueellisesti

• Vuoden 2022 aikana julkaistiin loppuraportti ja 
artikkelit jokaisesta toimialasta/ilmiöstä  
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Mitä hankkeessa tehtiin?

• Toimialakohtaisissa projektiryhmissä toimi aktiivisesti 75 
osallistujaa, työpajoja järjestettiin yhteensä 34

• Työpajoissa tutustuttiin erilaisiin ennakoinnin menetelmiin ja 
työkaluihin

• Mallinnettiin prosessi kuinka osaamistarpeiden ennakointia 
voidaan tehdä ja mistä osaamistarpeet kumpuavat

• Tilastoyhteistyöllä arvioitiin koulutetun työvoiman tarvetta 
toimialoittain

• Luotiin alueelliset ja alakohtaiset osaamisvisiot vuodelle 2026 
ja toimenpideohjelmat tätä kohti

• Alueen yrittäjiä ja oleellisia alan toimijoita osallistettiin 
laajemmin mm. erilaisin ennakointiselvityksin ja tutkimuksin

• Hankkeen aikana pilotointiin joukkoistamisen työkalua 
Tampere.Finland-appissa
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Muodostettiin alueelliset projektiryhmät (5 kpl) eri   
toimialojen/ilmiöiden osaamistarpeiden ennakointiin 

Projektiryhmät Teollisuus Sote Kiertotalous Elämystalous Yrittäjyys Kaikki yht.

Projektiryhmien työskentely numeroina

Projektiryhmän jäsenmäärä 17 11 15 18 14 75

Työpajojen lkm  - 1 x 2 h/ kk 8 7 7 6 6 34

Osallistujan vierailujen lkm työtilassa 621 350 325 218 174 1688

Käyttäjäkohtaisten vierailujen keskiarvo 37 22 22 9 9 19,8

Osallistujien osallistumisprosentti 100 % 81 % 93 % 71 % 63 % 82 %
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• Työpajojen fasilitointi tapahtui pääosin Howspace-verkkotyötilassa

• Osallistumisprosentti oli hyvä ja pajat olivat todella tehokkaita

• Aidolle keskustelulle jäi liian vähän aikaa

Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen



Mitä ja miten ennakointia 
toteutettiin?
• Hankkeen aikana ennakoitiin sekä määrällistä koulutetun 

työvoiman tarvetta eli OSAAJAtarvetta sekä laadullista 
OSAAMIStarvetta, eli minkälaista osaaminen tulisi sisällöltään 
tulevaisuudessa olla.

• Keskitytään aluksi määrällisen ennakoinnin menetelmään.

• Jokaisen toimialan tarkastelu rajattiin näkökulmaltaan

• Sote (vanhuspalvelut) - käytetään tänään esimerkkinä

• Teollisuus (valmistava kone-ja metalliteollisuus)

• Elämystalous (Tapahtumatuotannot)

• Yrittäjyys (Konseptointi-vaiheen yrittäjyys)

• Kiertotalous (kiertotalouden teknologiat ja palvelut)

• Rajaus näkökulmaan mahdollisti määrällisen ennakoinnin 
rajaamisen tiettyihin ammattiryhmiin. Soten osalta 
ammattiryhmiin: Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta), 
Lähihoitajat, Sairaanhoitajat ja Yleislääkärit 17.3.2023 5
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Osaajakysyntä: 
• Toimialan pitkän aikavälin kasvuennuste 
• Työllisten määrän kehitys (Tilastokeskus), aikasarjaennuste
• Poistuma (Tilastokeskus), aikasarjaennuste
• Avoimet työpaikat (TEM), aikasarjennuste

Osaaja tarjonta:
• Työttömien määrän kehitys (TEM-tilastot), 

aikasarjaennuste
• Koulutustilastot (Vipunen, OPH), 

aikasarjaennuste

Määrällisen osaamisen ennakoinnin menetelmä, alueelliset tilastolliset selvitykset
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Hyödynnetty OPH:n luomaa määrällisen osaamisen ennakoinnin menetelmää 



Määrällinen arvio 
koulutetun työvoiman 
tarpeesta

Esimerkkinä sote 
(vanhuspalvelut)
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*Sis. Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta), Lähihoitajat, Sairaanhoitajat ja Yleislääkärit



Sote- vanhuspalveluammatit 
Osaajakysyntä vuoteen 2026 Pirkanmaalla
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Poistuma 
työllisistä ** 

vuoteen 2026

10 973 

POISTUMA

Ennuste 2026 
Osaajatarve

12 468 

OSAAJATARVE

Ennuste 2026  
Työllisiä 20191

*Kasvua vähintään 
(+8%)*

1 495

TYÖLLISTEN MÄÄRÄN
KASVU

* Kasvuennuste Osaamisen ennakointiforumin (OEF) kansallisen työllisyyskehityksen trendin mukainen 8 % kasvu. 
Alueen ennuste työllisten määrän kasvutarpeesta on trendin mukaan huima; +33 % kasvu, jota ei ole tässä.

**Poistuma= eläköityvät ja alalta poistuneet edellisen tilastovuoden lopussa

Lähde: Data tilastokeskus, Ennusteet Excel/ ENNUSTE.ETS-funktio 95% luottamusvälillä historiatietoon perustuen



Sote- vanhuspalveluammatit
Osaajatarjonta vuoteen 2026 Pirkanmaalla
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Ennuste 2026 
Koulutetut

Perustutkinnot 
Ammatti, AMK, YO

3419 +2103 
+503 

6025

KOULUTETUT

Ennuste 2026  
Alan työttömät 

työnhakijat 
1106

Työttömyys 
kasvaa

-229

ALAN TYÖTTÖMÄT

Ennuste 2026 
Osaajatarjonta

5796

ALUEELLINEN TARJONTA 

Lähde: Data OKH/ Vipunen ja Tilastokeskus/ StatFin,  
Ennusteet Excel/ ENNUSTE.ETS-funktio 95% luottamusvälillä historiatietoon perustuen



Sote- vanhuspalveluammatit
Osaajakysyntä, -tarjonta ja lisätyövoiman tarve vuoteen 2026 

Pirkanmaalla
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= 5796

KOULUTETUT ALAN TYÖTTÖMÄT
TYÖVOIMAVAJE
PIRKANMAALLAOSAAJATARVE

Ennuste 2026

Osaajatarve

12 468 

Lisätyövoiman
tarve 2026

6672

Ennuste 2026 
Koulutetut

Perustutkinnot 
Ammatti, AMK, YO

3419 +2103 +503 

6025

Ennuste 2026  
Alan työttömät 

työnhakijat 1106

Työttömyys kasvaa

-229

Lähde: Data tilastokeskus, Data OKH/ Vipunen ja Tilastokeskus/ StatFin,  
Ennusteet Excel/ ENNUSTE.ETS-funktio 95% luottamusvälillä historiatietoon perustuen

ALUEELLINEN TARJONTA



Sote- vanhuspalveluammatit
Jatkoselvitystarpeita lisätyövoiman saatavuuden 

arviointiin
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TYÖVOIMAVAJE
PIRKANMAALLA

Lisätyövoiman
tarve vuoteen 2026

6672

Selvitys
toimialan 

ulkomaisesta
työvoimatarpeesta

Pirkanmaalla

?

TYÖPERÄINEN
MAAHANMUUTTO

Selvitys 
työllisten ja työttömien

työnhakijoiden
ammatinvaihto- ja

muunto-/lisäkoulutus-
tarpeesta Pirkanmaalla

?
JATKUVA OPPIMINEN

ALAN-/ AMMATIN-
VAIHTAJAT

Selvitys
ammattialakohtaisesta 

työvoiman liikkuvuudesta
Pirkanmaalle/
Pirkanmaalta

?

VALTAKUNNALLINEN
MUUTTOLIIKE 



Tilastolliset lähteet
• Lähteinä määrällisessä arviossa hyödynnettiin Tilastokeskukselta erikseen 

tilattua Pirkanmaan työllisten ja työllisistä poistuneiden aineistoa aikajaksolle 
2010–2019. 

• Opetushallinnon tilastointityökalusta, Vipusesta, ajoimme tutkintoon 
valmistuneiden määrät vuosilta 2016–2020. 

• StatFin –tietokannasta saimme sekä työttömien työnhakijoiden, että avoimien 
työpaikkojen kuukauden viimeisen päivän tilanteen Pirkanmaalla 
ammattinimikkeittäin vuosille 2010–2021. 

• Ennusteet luotiin pääsääntöisesti Excel-työkalun ennustefunktiolla 
historiatietoon perustuen. Kasvuennusteessa hyödynnettiin ulkopuolisia 
ennusteita alan kasvusta.
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Arvioita koulutetun työvoiman tarpeesta toimialoittain

Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen



Ennakoinnin 
prosessimalli – miten 
ennakointityö eteni?

- esimerkkinä sote
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Mallinnettiin MITEN osaamistarvetta voidaan ennakoida
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1. Startti
• Näkökulman rajaus: Vanhuspalvelut

• Projektiryhmän 11 jäsentä: Tampereen kaupunki, 
Pirkanmaan TE-toimisto, Pirkanmaan ELY-keskus, PIRHA, 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä oppilaitokset Tampereen 
yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen 
Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen ammattiopisto Tredu
ja koulutuskuntayhtymä SASKY

• Käytiin läpi kansallisen ja alueellisen tason ennakointia sekä 
tahoja ketkä ennakointia tekevät ja miten tietoa alueellisesti 
ja organisaatioissa hyödynnetään

• Keskusteluja ja alakohtaisia nostoja työvoimatarpeesta (Kevan
raportti kuntien työvoimatarpeesta)
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2. Ennakointisuunnitelma
• Projektiryhmän tunnistamat tulevaisuuden 

muutosilmiöt TOP10 (Futures Platform)

o Hoidon priorisointi + omavastuu

o Tekoäly terveydenhuollossa

o Etä- ja itsehoito

o Yhteistyö terveydenhuollossa

o Kaupungistuminen

o Terveydenseurannan tilat

o Tappavat pandemiat

o Kolmannen sektorin nousu palveluissa

o Vastuullisuuden kriteerit kiristyvät

o Terveydenhuoltojärjestelmän romahtaminen

19

o Päätettiin osallistaa kyselyllä alueen vanhuspalvelutoimijoita: 
Millaisia konkreettisia muutosvaikutuksia näillä kymmenellä ilmiöllä 
on Pirkanmaalle ja miten ne vaikuttavat osaamistarpeisiin ja 
työvoiman kehittymiseen keskipitkällä aikavälillä?



3. Ennakointiselvitykset
• Lähestyttiin kyselyllä 68 vanhuspalvelutoimijaa, 

19 % vastasi

• Eniten kehittämistarvetta seuraavissa 
ilmiöissä 

o Etä- ja itsehoito

o Tappavat pandemiat

o Vastuullisuuden kriteerit kiristyvät

o Terveydenhuoltojärjestelmän romahtaminen

o Kaupungistuminen

o Tekoäly terveydenhuollossa
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4. Skenaario-oppiminen

Pirkanmaan vahvuuksia:

• PSHP-Yliopisto osaamiskeskittymä, teknologinen osaaminen

• Aktiivinen järjestökenttä, kirkko/diakonia

• Rohkeat verkostokokeilut, joissa eri toimijoiden resursseja 
hyödynnetään asiakkaan eduksi (mm. Tesoman hyvinvointiallianssi) 

• Yhteistyö (julkinen-privaatti-järjestö) toimii, hyvä keskinäinen 
luottamus ja aikaansaava toimintakulttuuri
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• Tarkastelimme kansallisen tason skenaarioita (OEF) ja 
pohdimme kuinka todennäköiseltä tulevaisuuden suunnalta 
skenaario vaikuttaa, kuinka toivottava skenaario on ja 
vaatiiko se uutta osaamista tai kyvykkyyksiä.

• Tehtiin Pirkanmaan SWOT



5. Osaamisvisio
"Vuonna 2026 Pirkanmaalla kaikilla on 
mahdollisuus onnelliseen ja oman elämänsä 
näköiseen vanhuuteen. Vetovoimaisissa ja 
vaikuttavissa vanhuspalveluissa on töissä eri 
toimijoiden välinen verkosto ihmisiä, jotka 
suhtautuvat kunnianhimolla työhönsä. 
Pirkanmaan hyvinvointialueella 
työhyvinvointiin panostetaan, ura- ja 
opintopolut ovat selkeät ja monipuoliset 
mahdollistaen työntekijän jatkuvan 
kehittymisen."
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o Muodostettiin aiempien projektityön vaiheiden ja 
projektiryhmän näkemysten pohjalta osaamisvisio, joka 
vastaa vanhuspalveluiden osaamisen tulevaisuuden 
haasteisiin ja viestii toivottavaa tulevaisuutta Pirkanmaalla



6. Toimenpideohjelma

Ehdotuksia toimenpideohjelmaan :

Onnellinen, oman elämän näköinen vanhuus

o Hyödynnetään tekoälyn keinoja eri ikäisten vanhusten 
profiloinnissa – osuvat palvelut oikeaan aikaan

Vetovoimainen vanhuspalvelu

o Pirkanmaan brändääminen sote-alan osaamisalueena – alan 
positiivinen nostattaminen yhteistyössä alueen poliitikkojen ja 
toimittajien kanssa

17.3.2023 24

• Käytettiin tulevaisuuspolun rakentamiseen backcasting-
menetelmää, jossa siirryimme tulevaisuuden osaamisvisiosta 
takaisinpäin etappi kerrallaan tekoihin, joiden tulisi tapahtua tästä 
hetkestä eteenpäin. 

• Priorisoimme tehtävät toimenpiteet ja muotoilimme niistä 
ehdotukset toimenpideohjelmaan tavoitteiksi ja seurantamittareiksi. 

Hyvinvoiva henkilöstö, selkeät ura- ja opintopolut
o Erilaisten urapolkujen mahdollistaminen ammattien sisällä
o Johtamisosaamisen vahvistaminen
o Joustavuuden lisääminen koulutussisältöihin
o Hakijapudokkaille rakennetaan selkeät matalan kynnyksen eteenpäin 

vievät polut hoiva-alalle



Laadullisen ennakoinnin työmenetelmät

sivu 25

Tulevaisuusilmiöiden tunnistus Ilmiöiden priorisointi, TOP-ilmiöt

Vaikutukset 
osaamiseen/työvoiman 
kehittymiseen Pirkanmaalla 
keskipitkällä aikavälillä

Muutosilmiöiden kommentointi

Skenaario-oppiminen Osaamisvisio ja 
Toimenpideohjelma

Tulosten validointi: yrityshaastattelu ja kysely -> 
Konkreettiset osaamistarpeet



Ennakoinnin 
systeemimalli – mistä 
osaamistarpeet 
kumpuavat?

-Esimerkkinä valmistava 
kone- ja metalliteollisuus
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Mallinnettiin mistä osaamistarpeet kumpuavat 
SYSTEEMIMALLIT: Millä logiikalla vainuamme tulevia osaamistarpeita?

27





Tunnistetut valmistavan kone- ja metalliteollisuuden 
muutosajurit

2917.3.2023

Automaatio ja 
robotiikka

Tuotteista 
asiakas-

suhteisiin

Tekoäly-
robotiikka

Teollisuus Teollinen 
Internet

3D-tulostus

Kiina 
maailman 

talous-
mahtina

• Teköälyn ymmärtäminen
• Ohjelmointiosaaminen

• Työnopastusosaaminen

• Asiakastuntemus ja -ymmärrys, 
asiakaskokemuksen ymmärrys
• Palvelumuotoiluosaaminen

• Erikoistuminen -
tuotekehitys

• Globaali verkosto-
osaaminen • Viimeistelyosaaminen

• Suunnitteluosaaminen

• Huolto, päivitys ja käyttöönotto

• Automatiikka ja robotiikkataidot:
• Koneohjauksen suunnittelu- ja 

ohjelmointi

• Etähallinnan ja 
työskentelytaitojen lisääntyminen

• Tekoäly, teknologia- ja 
järjestelmäosaamisen 

• Uusien teknologioiden ymmärrys 
yhdistettynä tuotteiden 
valmistusprosessin 

ja niistä johdetut osaamistarpeet
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3. Ilmiöistä johdetut 
osaamistarpeet

Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen



Osaamisvisio ja 
toimenpideohjelma
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Luotiin osaamisvisiot ja ehdotukset toimenpideohjelmiksi

• Jokaisessa ryhmässä muodostettiin osaamisvisio vuoteen 2026
• Tunnistetiin ja priorisoitiin toimenpiteitä, jotka vie kohti visiota.
• Miten voisimme mitata ennakoinnin ja toimenpiteiden osuvuutta ja vaikuttavuutta.

Soten osaamisvisio:

"Vuonna 2026 Pirkanmaalla kaikilla 
on mahdollisuus onnelliseen ja 
oman elämänsä näköiseen vanhuuteen. 
Vetovoimaisissa 
ja vaikuttavissa vanhuspalveluissa on töissä 
eri toimijoiden välinen verkosto 
ihmisiä, jotka suhtautuvat kunnianhimolla 
työhönsä. Pirkanmaan hyvinvointialueella työhyvi
nvointiin panostetaan, ura- ja opintopolut ovat 
selkeät ja monipuoliset mahdollistaen työntekijän 
jatkuvan kehittymisen."
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Esimerkki: Osaamisvisio ja toimenpideohjelma vuoteen 2026
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Elämystalouden
joukkoistamispilotti
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Joukkoistamiskokeilun kautta kokemuksia 
laajemmasta osallistamisesta ennakointityöhön

3517.3.2023

Alustana Tampere. 
Finland -applikaatio, 
kysely Osallistu ja 
vaikuta -osiossa

Parivertailutyökalussa vastaaja vertaili 
ilmiöstä kumpuavia osaamistarpeita ja 
lisäsi halutessaan lisää 
osaamistarpeita.

Animaatiovideolla esiteltiin 
elämystalouteen vaikuttavia 
muutosilmiöitä

Vastaamisen jälkeen vastaaja näki 
reaaliaikaisen TOP-listauksen 
osaamisista.

Tietoa tuloksista välitettiin 
oppilaitoksiin koulutusten 
kehittämistä varten

Applikaatioon tuotiin vastaajille tietoa 
miten osaamista pääsee kehittämään jo 
nyt alueen oppilaitoksissa



TOP12-osaamistarpeet
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Tapahtumamarkkinoin
nin osaaminen

Paikallisuuden 
huomioiminen

Uudet ansaintamallit
Palvelumuotoiluosaa-

minen

Saavutettavuuden
suunnittelu/logistiikka-

osaaminen

Laaja-alainen 
vastuullisuusosaaminen

Jätteen minimointi ja 
kierrätysosaaminen

Kykyä holistiseen 
ajatteluun ja 

hiilijalanjäljen 
laskentaosaaminen

Digiosaaminen Yhteistyötaidot

Osaamista tuottaa 
monipuolisia 

tapahtumasisältöjä ja 
paketteja

Osaamista toteuttaa 
hybridituotantoja ja 

ymmärrystä 
monikanavaisuudesta



Ennakointityön jatko 
Tampereella

17.3.2023 37

Kuva: Hanna Kirmanen



Photos by Minh Pham on Unsplash, Laura 
Ockel on Unsplash, mahdis mousavi on Unsplash

Ennakointityön jatko yritysten osaamis- ja 
palveluntarpeiden ennakoinnissa 
• Ennakointityön jatko kytkeytyy Älykaupunki kaupunkilaisille -

kehitysohjelmaan, jonka pohjalta kasvupalveluissa käynnistyy 
hanke ”Datasta palveluja yritysten tueksi.”

• Työllisyys- ja kasvupalvelut toteutti 500 yrityksen selvityksen 
datan käytöstä yritystoiminnan tukena. Tulos: eniten kiinnostaa 
osaajadata. 

• Kehitämme parhaillaan virtuaalista työmarkkinanäkymää 
työnvälityksen tehostamiseksi yhteistyössä HeadAI Oy:n kanssa. 
(HeadAI on datalähtöiseen ennakointiin ja johtamiseen ja erityisesti 
osaamisdataan keskittyvä yritys.)

https://unsplash.com/@minhphamdesign?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/HI6gy-p-WBI?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@viazavier?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/ziFuECDh8hc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@dissii?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/hJ5uMIRNg5k?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Synteettinen työnhakijadata -pilotti

Kuva: Laura Vanzo

• Toteutettiin pilotti, jossa aitoa työnhakijadataa (58 lomakehaastattelua) rikastettiin synteettisellä 
datalla ja yhteisvaikutuksesta syntyi alueellinen osaajakartta. (Synteettinen data vastaa tilastollisesti 
populaatiota).

• Tämän jälkeen voitiin testata kuinka hyvin joukosta löytyy osuvia työnhakijaprofiileja alueen 
työnhakuilmoituksiin ja kuinka monella taidoista jää uupumaan tiettyjä osaamisia.

• Projekti on ensimmäinen askel kohti tavoitetilaa, jossa tekoäly pystyisi tuottamaan reaaliaikaista 
tietoa alueen työnhakija-asiakkaiden osaamisesta, tunnistaisi koulutustarpeita sekä auttaisi 
työnantajien ja työnhakijoiden kohtauttamisessa. 

• Tavoitteeseen pääsy edellyttää 
vastaavan osaajakartanluomista aitoon henkilöasiakasdataan pohjautuvalla pseudonymisoidulla osa
ajadatalla. -> Neuvottelut KEHA:n kanssa menossa.

• Tampereen pilotin esittelyä: https://youtu.be/w7s-Ib1ZKps
• Ennakointi-näkökulmalla teköälylle voitaisiin syöttää tulevaisuuden osaamistarpeita ja katsoa 

löytyykö osaamisvastaavuutta/-vajetta ja näitä tuloksia voitaisiin antaa oppilaitoksille, yrityksille ja 
ihmisille itselleen jatkuvan oppimisen hengessä

https://youtu.be/w7s-Ib1ZKps


Ennakointityön jatkoa Tampereella 
muuten

• ELY-keskus haluaa kehittää jatkuvaa oppimista ja elinikäistä ohjausta ennakoivasti alueen 
kumppaneiden kanssa. Järjestävät kevään 2023 aikana osaamisen ennakoinnin 
työpajasarjan yhteistyössä verkostojen organisaatioiden kanssa. Työpajasarja kulkee 
nimellä: Sote-alan osaamisen ennakoinnin työpajasarja – ilmiöiden ihmettelystä 
koulutussuunnittelun ja jatkuvan oppimisen toimenpiteisiin

• TJANSSI-hanke: TJANSSI-hankkeessa rakennetaan julkisen sektorin toimijoiden 
ennakointiallianssia ja tietopalvelua, jossa tulevaisuustietoa tuotetaan, jalostetaan ja 
jaetaan yhdessä toimijoiden tarpeiden pohjalta. Hankkeen avulla tehostetaan alueemme 
tulevaisuustyötä ja varmistetaan, että alueen ekosysteemien, julkisen sektorin 
toimijoiden ja yritysten tekemät päätökset ja valinnat perustuvat relevanttiin dataan, 
osaamiseen ja tulevaisuustietoon.
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Hankkeen loppuraportti

• Hankkeen loppuraportti, jossa kuvataan
o Ennakointityön prosessi, miten ennakointityötä käytännössä tehtiin

o Mistä osaamistarpeet syntyvät, mitä liiketoimintaedellytyksiä ja osaamistarpeita niistä 
johtuu.

o Arviot koulutetun työvoiman tarpeista

o Osaamisvisiot ja toimenpideohjelmat

• Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen (tampere.fi)

• Seuraava vierailijasuositus: Harri Ketamo, Founder & Chairman, HeadAI Oy
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https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-06/tykas_ennakointia_ja_osuvia_ratkaisuja_tyovoiman_saatavuuteen_raportti_2021.pdf

