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Mikä on Osaamisen ennakointifoorumi?

Opetushallitus, oph.fi/oefoorumi

• Ensimmäinen oli toimikausi 2017–2020, juuri käynnistynyt 
toinen kausi (2021–2024).

• Osaamisen ennakointifoorumi  on opetus- ja 
kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen organisoima ja 
koordinoima ennakoinnin asiantuntijaelin. 

• Se edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta 
• Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu ohjausryhmästä ja 

yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä. 
• Ennakointiryhmien tehtävänä on ennakoida keskipitkän ja 

pitkän aikavälin työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeita ja 
tehdä koulutuksen kehittämisehdotuksia.

• Ennakointiryhmät voivat halutessaan koota 
asiantuntijaverkostoja työnsä tueksi. 

• Ennakointityössä on ollut mukana yli 200 työelämän ja 
koulutuksen asiantuntijaa.

Ennakointiryhmät ovat:

1. luonnonvarat, elintarviketuotanto 
ja ympäristö
2. liiketoiminta ja hallinto
3. koulutus, kulttuuri ja viestintä
4. liikenne ja logistiikka
5. majoitus-, ravitsemis- ja 
matkailupalvelut
6. rakennettu ympäristö
7. sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala
8. teknologiateollisuus ja -palvelut
9. prosessiteollisuus ja -tuotanto.

http://www.oph.fi/oefoorumi


Poimintoja tulevaisuuden haasteista
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• Vihreä ja digitaalinen siirtymä
• Korona-exit
• Oppimisvajeet & eriarvoistuminen
• Kohtaanto-ongelmat
• Ikäluokkakehitys
• Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto
• Osaamisrakenteiden muutos
• Jatkuvan oppimisen uudistaminen
• Tutkintolähtöisyydestä osaamis- ja oppimisperusteisuuteen



Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvoston ennakoinnin 
kehittämislinjaukset (2020)

Vaikuttavaan ennakointiin : Valtakunnallisen työvoima-, 
koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän 
kehittäminen (2020) 

• Lyhyen aikavälin tietoperustan laajentaminen 
(työelämälähtöisyys) sekä digitaalisten työkalujen 
hyödyntäminen

• Keskipitkän aikavälin kohtaantomallin kehittäminen 

• Osaamisluokittelu

• Digitaalisen ennakointialustan luominen

• Ennakointiyhteistyön vahvistaminen

• Viestintä ja vaikuttavuus
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-879-3

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-879-3


Uuden Osaaminen ennakointifoorumin toimikauden 
ennakointikysymyksiä

• Millaisia koulutuksen, osaamisen ja oppimisen kehittämistoimenpiteitä tarvitaan keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä? 

• Mitkä ovat keskeisimmät toimintaympäristön muutosten vaihtoehtoiset kehityssuunnat?

• Millaisia vaikutuksia koronapandemialla on keskipitkän aikavälin työvoima- ja osaamistarpeisiin?

• Millaisia työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeita voidaan tunnistaa 2020-luvun loppuun mennessä?

• Miten työvoiman määrä ja osaaminen vastaa ennakoituihin työvoima-, koulutus- ja 
osaamistarpeisiin 2020-luvun loppuun mennessä?

• Miten työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeet kehittyvät 2040-luvulle mennessä? Miten 
nuorisoikäluokat vastaavat määrälliseen tarpeeseen?

• Millaisia ovat keskeisten kasvu- ja muutosalojen osaamistarpeet? 

• Mitä ilmiöperusteisia ennakointiteemoja voidaan tunnistaa?
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Uuden OEF-kauden ennakointiprosessin lähtökohtia

• Keskipitkän ja pitkän aikavälin tiekartta koulutuksen, osaamisen ja oppimisen 
kehittämiseen (eri aikavälien kytkentä, yhtenäinen ”tarina”)

• Hyödynnetään aikaisempaa enemmän olemassa olevia ennakointiaineistoja (esim. jo 
tunnistetut osaamistarpeet, eri tiedon tuottajien skenaariot)

• Ennakoidaan nykyisen ja uuden työvoiman osaamis- ja koulutustarpeita 
(ml. jatkuvan oppimisen näkökulma)

• Osaamis- ja koulutustarverakenteen alakohtainen keskipitkän aikavälin ennakointi

• Pitkän aikavälin tutkintotarpeiden skenaarioperusteinen ennakointi (vaihteluväli)

• Erillisselvitykset muutamasta teema- ja ilmiöhankkeet (uudet alat, kasvualat, 
rakennemuutosalat)

• Kehitetään ennakointiprosessin teknistä toteutusta (ennakoinnin digitalisointi) ja 
viestintää (monikanavainen eri asiakasryhmille palvelumuotoiltu ennakointitieto)
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Uuden OEF-kauden ennakointiprosessin pääpiirteet

Koronapandemian 
vaikutukset

Megatrendit

TrenditAjurit

Signaalit
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Keskipitkän 
ja pitkän 
aikavälin 

skenaariot

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden 
ennakointi
- Toimiala- ja ammattirakenteen 
muutokset, poistuma ja ammattisiirtymät
- Osaamistarpeiden muutokset
- Työvoiman tarjonnan ennakointi
- Keskipitkän aikavälin kohtaantoanalyysit
- Pitkän aikavälin tutkintotarpeet ja 
geneeriset osaamistarpeet
- Teema- ja ilmiöhankkeet

Kehittämistarpeet
Nykyisen ja uuden 
työvoiman 
koulutuksen,
osaamisen ja 
oppimisen 
kehittämistarpeet

Ennakointiryhmien kokoukset 4-5 krt/vuosi

Kyselyt ja työpajamuotoiset yhteisseminaarit 3-4 kpl

Opetushallituksen ennakointiasiantuntijoiden tiedon koonti, raportointi ja muut prosessin tukitoimenpiteet 

Arviointi ja viestintä

Toimenpiteet
Aloitteet, 
suositukset ja 
ehdotukset
koulutuksen 
kehittämiseen ja 
resilienssin
vahvistamiseen



Keskipitkän aikavälin kohtaannon ennakoinnin lähtökohdat

26/05/2021 Opetushallitus 8

Työvoiman määrällistä tarjontaa on 
riittävästi suhteessa ennakoituihin 
alakohtaisiin avautuviin työpaikkoihin

Työvoiman määrällistä tarjontaa on liian 
vähän suhteessa alakohtaisiin 
ennakoituihin avautuviin työpaikkoihin 
(mistä ja miten lisää työvoiman 
tarjontaa?)

Työvoiman määrällistä tarjontaa on liikaa 
suhteessa alakohtaisiin ennakoituihin 
työpaikkoihin (millaisia koulutus- ja 
urapolkuja tukevia ratkaisuja?)

Työvoiman osaamisen ja alakohtaisten 
ennakoitujen osaamis- ja koulutustarpeiden 
välillä on merkittävä osaamiskuilu (miten 
kehittää mm. työllisten osaamista ja 
tutkintojen sisältöjä?)

Ennakoituihin osaamis- ja 
koulutustarpeisiin voidaan vastata 
työvoiman osaamisella

Työvoimalla on enemmän osaamista kuin 
ennakoidut alakohtaiset osaamis- ja 
koulutustarpeet edellyttävät (millaisia 
koulutus- ja urapolkuja tukevia 
ratkaisuja?)

Määrällinen kohtaanto Laadullinen kohtaanto



Määrällisen ja laadullisen kohtaantoanalyysin yhteisiä näkökulmia

Ylitarjonta työvoimasta ja työvoiman 
tarjonnan osaaminen puutteellista 
suhteessa työtehtävissä vaadittaviin 
osaamisiin

Alitarjonta työvoimasta ja työvoiman 
tarjonnan osaaminen puutteellista 
suhteessa työtehtävissä vaadittaviin 
osaamisiin (esim. digiosaajat)

Ylitarjonta työvoimasta ja työvoiman 
tarjonnan osaaminen ylittää 
työtehtävissä tarvittavan osaamisen 
(esim. kulttuuriala)

Alitarjonta työvoimasta ja työvoiman 
tarjonnan osaaminen ylittää 
työtehtävissä tarvittavan osaamisen
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Keskipitkän aikavälin kohtaannon ennakointimalli (luonnosversio 27.5.2021)

SAMALLA AMMATTIALALLA PYSYVÄT
OSAAMISTA 

YLLÄPITÄVIEN JA 
TÄYDENTÄVIEN 

OSAAMISPALVELUIDEN 
KEHITTÄMINEN 

-

POISTUMA AMMATTIALOILTA

TOIMIALOJEN KOKONAISTYÖLLISYYDEN JA  
AMMATTIRAKENTEEN MUUTOKSET 

AVAUTUVAT TYÖPAIKAT SEURAAVAN 5-9 VUODEN AIKANA AMMATTIALOITTAIN JA 
ENNAKOITU AMMATTIALOJEN KOULUTUS- JA OSAAMISRAKENNE

KOULUTUS
-Tutkintoennuste 

koulutuksessa olevista 
ja ennakoiduista 

aloittavista 
opiskelijoista

MAAHANMUUTTO 
(NETTO)

-Työikäiset 
maahanmuuttajat

- Tiedot 
koulutuksesta ja 

osaamisesta

TYÖVOIMAN 
ULKOPUOLISET 

TYÖIKÄISET
-Tiedot edellisestä 

ammatista, 
koulutuksesta ja 

osaamisesta

SIIRTYMÄT AMMATTIALOJEN VÄLILLÄ

AMMATINVAIHTAJIEN 
OSAAMIS- JA 

URAPALVELUIDEN 
KEHITTÄMINEN

MUUT 
TYÖVOIMAN 

LÄHTEET 
-Kausityövoima

TYÖTTÖMÄT
-tiedot edellisestä 

ammatista, 
koulutuksesta ja 

osaamisesta

OSAAMISTARPEIDEN MUUTOKSET
TYÖVOIMAN 
MÄÄRÄLLINEN JA 
LAADULLINEN 
KYSYNTÄ

TYÖVOIMA-
POTENTIAALIEN 
MÄÄRÄLLINEN
JA LAADULLINEN 
TARJONTA

TYÖVOIMAN
KOHTAANTO

+ KOHTAANTOA 
PARANTAVAT MUUT 

TOIMENPITEET  
-Yhteistyö alueellisten 
ennakointitoimijoiden 

kanssa yms.

Kuvio: Hanhijoki & Leveälahti, Opetushallitus 2020

TUTKINTO-
KOULUTUKSEN 

MÄÄRÄN MUUTOKSET 
JA TUTKINTOJEN 

SISÄLTÖJEN 
KEHITTÄMINEN

MAAHAN-
MUUTTAJILLE 

SUUNNATTUJEN 
OSAAMIS-

PALVELUIDEN 
KEHITTÄMINEN

TYÖVOIMAN 
ULKOPUOLELLA 

OLEVILLE 
SUUNNATTUJEN

OSAAMISPALVELUIDEN 
KEHITTÄMINEN

TYÖTTÖMILLE 
SUUNNATTUJEN 

OSAAMISPALVELUIDEN 
MÄÄRÄLLISET JA 

SISÄLLÖLLISET 
MUUTOKSET

KAUSITYÖVOIMAN JA 
MUUN MÄÄRAIKAISEN 

TYÖVOIMAN 
OSAAMISPALVELUIDEN 

MÄÄRÄLLISET JA 
SISÄLLÖLLISET MUUTOKSET



Esimerkkejä kohtaantokysymyksistä

• Oikea määrä osaajia, oikealla osaamisella ja oikeaan 
aikaan

• Digitalisaatio, automatisaatio, robotisaatio & matalan 
osaamistason tehtävien vähentyminen

• Proaktiiviset rakennemuutosten tukitoimet

• Jatkuva oppiminen ja urasuunnittelun tukitoimet

• Ammattisiirtymien tavoitteellinen 
uudelleensuuntaaminen

• Yritykset, joiden kokoaikaisen ja vakituisen henkilöstön 
vaihtuvuus on merkittävän suurta

• Opiskelijoiden työssäkäynti

• Sukupuolittuneet ammattialat

• Työhyvinvointi

• Alueellinen ja kansainvälinen pendelöinti

• Monipaikkaisuus

• Palkkaus ym. työehdot

• Asuntopolitiikka

• Liikennepolitiikka

• Aluepolitiikka

• Yms.
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Osaamisluokittelun jatkokehittäminen 
OEF-kaudella 2021–2024



Valtakunnallisia 
linjauksia 
osaamistarpeiden 
ennakoinnissa 
hyödynnettävään 
osaamisluokitteluun

26/05/2021Vaikuttavaan ennakointi – TKE-ennakointiryhmän raportti. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:20.

• Osaamisperusteinen työmarkkinoiden kysynnän tunnistaminen edellyttää osaamisluokittelujärjestelmän 
kehittämistä, joka palvelee erityisesti työssä olevien ja työnhakijoiden jatkuvaa oppista. Lisäksi osaamisluokittelu 
tukee eri koulutusasteiden ja -alojen yhteisten opetussisältöjen tunnistamista sekä tutkintojärjestelmän 
kehittämistä. Osaamistarpeiden laadullisten muutosten vaikutukset tulee pystyä analysoimaan myös määrällisten 
koulutustarpeiden näkökulmasta. 

• Käynnistetään kehitystyö opetushallinnon ja TE-hallinnon lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
osaamisluokittelun luomiseksi. Osaamisluokittelujärjestelmän kehittämisen päävastuu on Opetushallituksella 
tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden sidosryhmien kanssa. Osaamisluokittelun 
kehittäminen, ylläpito ja päivittäminen toteutetaan Opetushallituksen uutena pysyvänä tehtävänä vuodesta 
2021 alkaen.

Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset. Osaaminen turvaa tulevaisuuden. Valtioneuvoston 
julkaisuja 2020:38.

• Toimenpide 12: Luodaan luokitus osaamistarpeille tunnistamaan myös muuta kuin tutkintoihin sisältyvää 
osaamista. Työikäiselle väestölle sopivin osaamisen kehittämisen muoto on usein jotain muuta kuin tutkinto tai 
tutkinnon osa. Ennakointitiedon tulisi kyetä osoittamaan myös sellaisia osaamistarpeita, jotka nykyisen 
luokituskäytännön takia jäävät osin huomaamatta. Työelämässä osaamisesta käytetään erilaista kieltä.

• Keskeiset toimijat: Opetushallitus ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. Esitetty 
rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä. Aikataulu: 2021 alkaen.



Osaamisluokittelun lähtökohtia

Ammatilliset erityisosaamiset/lyhyt aikaväli

Ammattialojen erityisosaamiset ja työelämän
yleiset osaamiset/keskipitkä aikaväli

Kansainväliset/valtakunnalliset
metaosaamiset/pitkä aikaväli

Aikaväli

Tarkkuus-
taso



Osaamistarpeiden ennakointiprosessi
A
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ONET

ESCO

Työmarkkinatori

Muut tietolähteet (esim. 
työpaikkailmoitukset)

Edellisen OEF-kauden 
tulokset
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Ammatilliset erityisosaamiset 
(”kova” substanssiosaaminen)

Yleiset osaamiset 
(eri ammattialoille mahdollistavia 

osaamisia)

Henkilökohtaiset ominaisuudet 
(työllistymistä edistäviä 

henkilökohtaisia taustatekijöitä)

(Työ)elämässä tarvittavat 
metataidot 

https://www.onetonline.org/
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etu
sivu/ammattitieto

Ammatti-
aloittaiset 
(80-100) 

osaamiskyselyt

Raportointi 
ammatti-

aloittain ja 
osaamis-

klustereittain

https://www.onetonline.org/
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu/ammattitieto


Esimerkki: Kiinteistönhuollon työntekijöiltä vaadittavia ammatillisia 
erityistaitoja
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Erilaiset ammatit 
muodostavat 
osaamisklustereita 



EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) valtakunnallisen 
työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin kehittämiseen

• Ammattibarometrin kehittäminen ml. alueellisen 
toimialatiedon tuottaminen koko 
työmarkkinoista. Yrityskyselyjen ja haastattelujen 
hyödyntämisen kehittäminen.

• Työmarkkinatorin kerryttämän osaamisvarannon ja -
kysynnän jalostaminen. Sisältää myös tekoälyn ja suurten 
tietomassojen hyödyntämisen (pilotti), lyhyen aikavälin 
ennakointia ja kohtaantoa edistävien tietoprosessien 
kehittämisen. 

• Keskipitkän aikavälin työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
kohtaantomallin menetelmällinen kehittäminen ja 
käynnistysvaiheen tuki.

• Osaamisluokitusjärjestelmän kehittäminen

• Rakennetaan ennakoinnin digitaalinen ekosysteemi

• Yhteensä noin 4 me vuosille 2021-2023 
(edellyttää tukivälineen hyväksymistä EU:ssa)
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Kiitoksia!

www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/osaamisen_ennakointif
oorumi

Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi
Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

https://twitter.com/OEFoorumi
https://www.facebook.com/OEFoorumi/

