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ESIPUHE
Tämä raportti on osa Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi ‑projektia, jonka tavoitteena on tuottaa uusi toimintamalli aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointitulosten tuottamiseen ja tulkintaan. Raportin tavoitteena on kuvata kehitettyä aikuisväestön
osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimallia (Dynamo-malli) sekä raportoida mallilla
ennakoituja liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointituloksia ja
niistä johdettuja koulutuksen toimenpide-ehdotuksia.
Raportin ovat koonneet ja pääosin kirjoittaneet projektipäällikkö Samuli Leveälahti ja projektisuunnittelija Jenna Nieminen. Selvityksessä kuvattujen aikaisempien ennakointiselvitysten ja niissä raportoitujen osaamistarpeiden koonnin ja analyysin ovat pääosin tuottaneet
Gaia Consulting Oy:n asiantuntijat Laura Descombes, Anu Vahtera ja Mari Heljt (luku 4).
Opetusneuvos Hannele Savioja on tuottanut koontia maahanmuuttajien työllisyydestä ja
koulutuksesta luvussa 6.1. Skenaarioiden lähtökohdista on raportoinut Opetushallituksen
erityisasiantuntija Jukka Vepsäläinen (luku 6.2). eDELPHI.org-paneelin näkemyksiä tulevaisuudesta ovat kuvanneet Metodix Oy:n asiantuntijat Hannu Linturi ja Antti Kauppi (luku 6.3).
Delfoi-prosessiin kytkeytyvän työpajatyön tuloksia ovat tiivistäneet raporttiin KPMG Oy:n
asiantuntijat Eeva Juntunen ja Minna Tuominen-Thuesen (luku 6.4). Lisäksi toimialasiirtymiä,
tutkintotuotosta sekä työvoiman poistumaa kuvaavia tilasto- ja ennusteaineistoja on koonnut
opetusneuvos Ilpo Hanhijoki (Opetushallitus) luvussa 7. Luvussa 8 on kuvattu aluepilottien
tuloksia, joiden raportoinnin toteutuksesta ovat vastanneet alueelliset ennakointiasiantuntijat. Julkaisun aineistojen muokkauksessa ja teknisessä viimeistelyssä on avustanut assistentti Riitta Siitonen.
Erityiskiitokset raportista kuuluvat kaikille aiemmin Dynamo-mallin kehittämistyössä olleille
ja erityisesti mallin valtakunnalliseen sekä alueellisiin pilotointiprosesseihin osallistuneille
liikenne- ja logistiikka-alan asiantuntijoille. Kiitokset kuuluvat myös Opetushallituksen ennakointiyksikölle asiantuntijatuesta pilotointiprosessin eri vaiheista ja sekä projektin ohjausryhmälle arvokkaista kommenteista.

Helsingissä 5.3.2018
Samuli Leveälahti & Jenna Nieminen
Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projekti
Opetushallitus

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

7

1

TIIVISTELMÄ

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin tavoitteena on ollut kehittää aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointimalli, jonka tuloksia voidaan hyödyntää
työllisten, työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien koulutustarjonnan suuntaamiseen ja
osaamisen sisällölliseen kehittämiseen.
Projektissa kehitetty aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin niin sanottu
Dynamo-ennakointimalli perustuu toimialojen ja niiden tuotantoverkostoissa tarvittavan
osaamisen keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuushaasteiden ennakointiin.
Dynamo-mallia pilotoitiin liikenne- ja logistiikka-alalla vuonna 2017. Valtakunnallisena toteutetun pilotin lisäksi Dynamo-mallia sovellettiin alueilla liikenne- ja logistiikka-alan rajapinnoilla. Aluepilottien teemoina olivat digitaaliset palvelut, metsäbiotalous, meriteollisuus,
matkailu, sosiaali- ja terveysala sekä tukku- ja vähittäiskauppa.
Työelämän murroksessa on osaamista ylläpidettävä, kehitettävä ja uusittava työuran aikana.
Itsenäinen työskentely ja kyky toimia aktiivisesti verkostoissa nousevat tärkeiksi valmiuksiksi. Työntekijöiden odotetaan siirtyvän kapea-alaisista tehtävistä ja pätevyydestä laajempiin
työrooleihin ja monitaitoisuuteen, sääntösidonnaisuudesta sopeutuvuuteen, yksilösidonnaisista työrooleista ryhmiin ja tiimeihin, tehtävään liittyvistä odotuksista kohti reagoivaa itsenäistä toimintaa sekä reaktiivisesta nopeaan toimintaan.
Digitaalisuuden kehitys vahvistaa alustataloutta liikenne- ja logistiikka-alalla (operaatiovetoinen MaaS). Tuotteiden ja palveluiden innovaatioalustojen kehittämiseen avautuu uusia
mahdollisuuksia, kun tekoälyn mahdollisuudet yhdistetään osaksi inhimillistä osaamista
ja luovuutta. Osaamistarpeet kohdistuvat muun muassa robottiohjelmointiin, telematiikan
osaamiseen, älylaitteiden sujuvaan käyttöön ja oman osaamisen joustavuuteen. Lisäksi osaamisen tulisi kattaa kyvyn varautua riskeihin ja muutoksiin, mikä edellyttää osaamisen uudistamista ja muutosjoustavuutta. Koulutusjärjestelmän haasteena on koulutusorganisaatioiden
reagointikyky osaamisen kehittämiseen, strategioiden ja tavoitteiden juurruttaminen tutkinnon perusteisiin, näyttöihin, opetussuunnitelmiin ja koulutusohjelmiin yhdessä työnantajien
kanssa. Osaamisen kehittäminen tulee viedä oppijoiden luo pois oppilaitosympäristöstä.
Dynamo-ennakointimallista saatujen kokemusten perusteella ennakointitiedon kokoamiseen
ja analysointiin on tarpeen kehittää ennakointimallia tukevia tietojärjestelmiä. Big dataa voitaisiin hyödyntää toimintaympäristön muutostekijöiden, yritysten tuotteiden ja palveluiden,
tuotantoverkostojen ja tunnistettujen kvalifikaatioiden kartoittamisessa.
Lähitulevaisuudessa on arvioitava erilaisten tekoälyohjelmistojen hyödyntämistä sekä määrällisen että laadullisen ennakointitiedon tuottajina, analysoijina ja jopa alustavien johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten laatijoina.
Dynamo-mallin perusrakennetta on päätetty soveltaa Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmien ennakoinnissa (1.1.2017–31.12.2020). Ennakointiprosessi
tulee etenemään Dynamo-ennakointiprosessin mukaisesti, mutta siihen tullaan lisäämään
aloittaja- ja tutkintotarpeita koskeva määrällisen ennakoinnin osio.
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SUMMARY
Background
The National Anticipation Model for Adult Education project was launched at the Finnish
National Agency for Education in the autumn of 2015. The project is implemented between
1 August 2015 and 31 July 2018. It is carried out and funded by the Finnish National Agency
for Education. Financing by the European Social Fund (ESF) has been granted to the project.
The aim of the National Anticipation Model for Adult Education project has been to develop a
new anticipation model for the education and competence needs of the adult population. The
purpose has been to identify and pilot solutions concerning anticipation methods, anticipation
processes, anticipation networks and information flow system that particularly serve the
anticipation of competence and education needs among the adult population. The results of
the model can be utilised in targeting offered education to employed and unemployed as well
as economically inactive persons, and developing the contents of their competence.
The starting points of the development work have included the most recent reports and policies on the development needs for the anticipation of competence and education needs of the
adult population as well as an analysis on the previous anticipation models for adult education by the Finnish National Agency for Education. International reports and studies on concerned with the anticipation of competence and education needs among the adult population
have also been used as background material.
At its initial phase, the project brought together around one hundred specialists in adult
education and anticipation work from different industries and regions to a two-day foresight
seminar. The seminar included discussing the premises for developing an anticipation model
for the competence and education needs of the adult population. The quick and unexpected
nature of transient phenomena as well as the limited resources of the public sector set challenges to anticipation work. In addition to statistical data, quantitative indicators and econometric models, there is a need for constructing alternative future scenarios based on qualitative anticipation work. The methods of futures research should be integrated into the anticipation of competence and education needs. It is key to efficiently utilise the synthesis of available
anticipation results and to produce supplementary anticipation data in collaboration between
different actors (international, national and regional level). The anticipation work should have
a stronger effect on decision-making. The role of anticipation work should shift away from a
passive production of background information to more active and proactive operations that
include providing decision-making with recommendations and suggestions for action.
The development of the anticipation model for the competence and education needs of the
adult population has been based on short-, medium- and long-term examination. During
the initial phase of the project, it was recognised that short-term anticipation work must be
focused on current statistical data and material based on surveys, making the timeframe for
the anticipation 0–3 years. The short-term anticipation data should be based on regional and
local information production, which particularly serves the anticipation data needs of labour
policy education and human resource training. However, the short-term anticipation work is
linked to medium- and long-term anticipation, as short-term anticipation results can reveal
weak signals of medium-term development.
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In the autumn of 2016, the project carried out an experiment of the anticipation of short-term
competence needs in collaboration with the Ministry of Economic Affairs and Employment,
KEHA Centre, and the Centre for Economic Development, Transport and the Environment
(ELY Centre). A survey conducted at the ELY Centres concerned the challenges, measures
and solutions of competence development in the short term. The survey was carried out
in connection with the Regional Economic Prospects review of autumn 2016. Responses
were compiled around September and October of 2016. All fifteen ELY Centres gave their
responses on the competence and education needs in their regions. The ELY Centres were
asked to name at most five industries with challenges related to competence and education as well as possible measures and solutions for these. In addition, the ELY Centres were
requested to separately evaluate challenges related to competence and education in the
transport and logistics sector. The results of the survey have been utilised at the different
stages of the piloting process. The survey was re-tested in the autumn of 2017, and the aim is
to establish it as a permanent tool for evaluating short-term competence need by the education administration and the employment and economic development administration.

Medium-term and long-term competence challenges among the
adult population
Adults must maintain, develop and even completely renew their competence during their
careers. In the new economy, independent working and ability to work actively in networks
emerge as the most important capabilities of an employee. Employees are expected to
transition from narrowly determined tasks to more extensive work roles, from narrow competences to broader multi-skilling, from a dependence on regulations to adaptability, from
individual-based work roles to groups and teams, and from expectations related to one’s task
towards reactive, independent actions.
Along with the economic development, new jobs are emerging as a result of innovations, which
generate new means of production, work tasks and products. The activities of work organisations are increasingly based on global networks and flexible organisational structures.
The life cycles of new companies have grown shorter, and their task structures are more and
more frequently shaped by specific products, services or projects. In the new, global division
of labour, there might no longer be a dividing line between industries and sectors.
A general increase in the level of competence will lay a foundation for the renewal and growth
of the economy. Digitality as well as new links between artificial intelligence and human
competence will penetrate all industries. This requires a workforce with capabilities for multidisciplinary competence and learning new things as well as the sort of competence for which
demand is currently just about to grow in the labour market. There is particular growth in
competence needs related to the production and development processes for products or services between different industries, which requires not only increasing the level of competence
of the labour force, but also expanding and advancing their competence horizontally.
A model of thinking based on global production networks and an ability for renewal must be
integrated into a national system for the anticipation of competence, and education and training needs. A constantly reshaping network that creates value for companies sets challenges
to the quantitative targeting of education and early recognition of competencies required by
work tasks.
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Cluster anticipation, which is based on production networks, provides a means of combining
the aforementioned business development goals of the corporate and economic life with the
required competence needs of employees and the new workforce. This demands letting go of
certain, partly traditional, classifications of occupations, industry, education and subfields of
education, and assessing the qualitative and quantitative changes to competence needs from
the viewpoints of necessary knowledge and skills (qualifications).
The anticipation of the competence and education needs of the adult population must also
take into consideration the quantitative transitions of the workforce from the perspectives
of industries, vocational fields and the education of individuals. In different parts of the
workforce (employed, unemployed, economically inactive population), there will be constant rotation between workplaces from employment to unemployment and vice versa. In
this project, perceiving this entity of transition dynamics was recognised as an important
starting point, particularly from the perspective of the competence and education needs of
the adult population. The project ordered an extensive set of data on the transition of workforce from Statistics Finland. The material could be utilised in developing and piloting the
anticipation model.

The Dynamo model
The so-called Dynamo anticipation model was developed in this project for the purpose of
anticipating the competence and education needs of the adult population. The model is based
on the anticipation of medium-term and long-term future challenges related to the competence required in industries and their production networks. The model was piloted in the
transport and logistics sector in 2017.
The development work for the anticipation model was implemented using a participatory and
interactive process, which ensured an opportunity to participate in developing and piloting
the model as extensively as possible. The anticipation process was coordinated by Project
Manager Samuli Leveälahti and Project Planner Jenna Nieminen of the National Anticipation Model for Adult Education project. The Foresight unit of the Finnish National Agency for
Education as well as the steering group of the project, which included wide representation
of experts in adult education, also participated in the work. External service producers (Gaia
Consulting Oy, Metodix Oy, KPMG Oy Ab and C&Q Systems Oy) also participated in the implementation of the different phases of the anticipation process.
The piloting of the Dynamo model was carried out with the expertise of core and background
groups consisting of specialists in the industry subject to the anticipation work. The core
group in the transport and logistics sector comprised experts in the field, including representatives of companies, employers, workers’ organisations (industry and personnel organisations, collective industrial organisations), further and staff training for all levels of education in the industry, administration steering the anticipated industry (e.g. ministries), regional
administration, research in the field, and (adult) students. In addition to this core group, the
anticipation process was participated by a background group, which was involved in surveys
and commenting on interim results.
The piloting was carried out in cooperation between national and regional actors involved
in the anticipation work. The sector subject to the anticipation included road, water and air
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transport, retail and wholesale of motor vehicles (trade and maintenance of motor vehicles) as well as storage and postal services (logistics and mail). The transport and logistics
sector, in which business activities are based on an extensive production network, was
selected as the industry subject to the pilot. The sector has been anticipated to face major
structural changes at the global level as a result of the development of digitalisation and
robotics. This choice was also influenced by the industries selected for anticipation work
in the VOSE projects for the anticipation of competences and skills needs by the Finnish
National Agency for Education as well as other recent national and regional studies on particular sectors.
Along with the national piloting, regional applications of the Dynamo model were carried out
from the perspectives of the industries at the interface of the transport and logistics sector.
These supplemented the results of the national piloting and produced evaluation-based
information on the usefulness of the model. The regional pilots applied and tested the
national Dynamo model from the viewpoints of regional premises and needs for information.
The regional pilots were implemented around one month after the national process in order
to disseminate both the results of the national process as well as the experiences gathered
from its practical implementation to the regions. The regional themes concerned digital
services (Pirkanmaa, Southern Ostrobothnia, Central Ostrobothnia), forest bioeconomy
(Kainuu, North Karelia, North Savo, Kymenlaakso), maritime industry (Southwestern Finland,
Satakunta, Ostrobothnia), tourism (Lapland), social and health care sector (Päijät-Häme) and
wholesale and retail trade (Uusimaa).
The piloting process of the Dynamo model was carried out as an entity comprising five expert
workshops. At the start of the anticipation process, main results were compiled on the current status and previous anticipation studies on the transport and logistics sector. The anticipation work was launched in early 2017 by mapping out change-related phenomena in the
internal and external operating environment of the sector subject to the pilot using the Delphi
method. The observation of the internal operating environment was focused on the anticipation of competitiveness factors in the companies and production networks in the sector
subject to the pilot. The analysis of the external operating environment was concerned with
the megatrends, trends and signals which may affect the business activity and production
networks in the sector in the future. The examination of the production networks involved
assessing key cooperation sectors for the industries as well as other fields (e.g. education
and research) which the sector must cooperate with in order to make the future scenarios a
reality. A table on the future was formed based on the compiled change-related phenomena.
This work utilised industry-specific scenarios depicting medium-term and long-term development in the piloted sector. The challenges for the competence and education of the adult
population could be assessed based on the development prospects of the business activities
and production networks in the industries. The specialists participating in the anticipation
process also evaluated the measures that can be used to address the development challenges related to the competence and education of the adult population. Preparatory studies,
surveys and constant reporting of interim results were included in the anticipation process to
support the workshops.
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The results of the anticipation pilot for the transport and
logistics sector
In the 2020s, technological progress will play a bigger role in influencing the design of customer-oriented digital services (e.g. the operator-led MaaS) in the transport and logistics
sector than the development of the means of transport in itself. According to the results of
the anticipation pilot, the most significant changes in the technology in modes of transport,
particularly the development of autonomous robotic vehicles, will not occur until the 2030s.
Political decision-making will strongly influence the development solutions in the transport
and logistics sector.
A novel integration of artificial intelligence and machine learning with human competence
and creativity will open brand new opportunities for developing innovation platforms for
products and services. In general, the development of digitality will strengthen the platform
economy in logistics. Automation and machine learning will be widely utilised in the sector as
early as in the 2030s. Replacing human employees with robots will reduce the number and
productivity of errors in recurrent and standardised work processes. Customer experience
will be a key indicator for the business of the 2030s.
While the share of biofuel and electricity will grow in energy production, these will not have
yet replaced traditional fossil fuels by the 2030s. Changes towards the use of biofuel will
already be made in the 2020s in the energy solutions used for heavy rolling stock and aircraft.
Different hybrid solutions will gain prominence in the technological solutions used for means
of transport. According to specialist views, it will take until the 2030s for fossil-fuel powered
combustion engines to start to become a minority in all engine solutions. Nonetheless, this
shift is inevitable, and traditional petrol and diesel engines will vanish in the long term.
Air traffic, waterborne transport, and the trade and maintenance of motor vehicles are
among the industries where the number of employees is projected to grow in the medium
term. At the same time, a significant change is anticipated to occur in the task structure in
these industries, which means that traditional work tasks will disappear and be replaced
with new assignments based on technology and interactions between people. The most significant, task-specific pressures for reducing staff will already emerge in the short term
in the context of the tasks of warehouse workers and operational financial administration
duties. The workforce in the transport and logistics sector consisting of drivers will not yet
be facing major cuts in the 2020s. By contrast, a more significant developmental leap in
technology will occur in the 2030s, and this might result in more considerable redundancies,
especially in public transport driver positions. Overall, the focus of the task structure will
shift towards expert positions (e.g. digitalisation of business/electric motors).
From the viewpoint of the sufficiency of workforce in road traffic in the medium term, there
is a particular need for increasingly significant measures aiming to grow the volume of workforce entering the sector (employed, unemployed and economically inactive population).
In the future, the education providers in the field should provide training to those changing
careers, including both studies leading to a qualification as well as, in increasing amounts,
units of a qualification that complement the person’s previous competence.
Key cross-sectoral competence needs in the transport and logistics sector include the flexibility of personal competence and related development capacity, management of customer
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service and cooperation, for instance, with an aim to develop innovations, internationality,
and sustainable development. Integrating environmental and energy issues into the education is considered a particular challenge, particularly combining education in energy technology and renewable energy sources. Strategic planning in companies and the development of
competence of staff in the long term must also be more closely connected. At the same time,
competence at all task levels for developing one’s personal work as well as that of the organisation, including maintaining, developing and renewing competence in a self-regulated and
independent manner, will become increasingly important.
In particular, technological competence emerged as a cluster-level interface competence
connected to the transport and logistics industry in the regional pilots. There is a need for
competence related to, e.g. robot programming, telematics, smooth operation of smart
devices (virtual reality), basic coding, data security, and data traffic guidance.
The development of the competence of the adult population should include a capacity to prepare for unexpected, even unlikely risks and changes. This requires both organisations and
employees to constantly renew their competence and develop their flexibility in the face of
changes as well as their reaction ability. Growing significance will be attributed to so-called
dynamic capabilities, referring to an organisation’s capacity to tailor, create and expand their
resources and capabilities while taking changes in the environment into account. There will
be a transition from learning paths focused on the individual into operating models for communal learning.
The education system is challenged by the ability of education organisations to react to the
development of competence, establishment of strategies and goals in qualification requirements, demonstration of knowledge and skills, curricula and degree programmes together
with employers. The development of competence must be taken away from the environment
of educational institutions to where the learners are (on-the-job learning, online learning
etc.). Training on digitalisation and skills concerning the related technology and its implementation must be provided in all educational levels. There is also a major development need
related to the job description and competence requirements of teachers.
The following general suggestions for measures linked to the development of education and
training were recognised in the anticipation pilot for the transport and logistics sector:
• The development needs in vocational education and training are affected by the expanding
opportunities for on-the-job learning created by the reform of vocational upper secondary
education and training, recognition of prior learning, and utilisation of flexible learning
paths.
• In higher education (further and staff training), the emphasis must be on training and
research in new technologies, environment and energy solutions, internationalisation, and
the development of shorter, specialisation-type higher education studies.
• While labour policy education should continue to respond to acute working life needs in the
future (industries facing labour shortage), it should also rise up to the demands for competence related to new tasks where no training or education might yet be provided under the
education administration. The starting points for targeting labour policy education include
personal competence needs, regional labour needs, and company-specific training.
• In the context of other education and training not leading to a qualification, there is a need
for personnel training related to information technology and new machinery used in the
work.
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The competence and education needs of the adult population vary in the different segments
of available workforce. The development challenges for the employees who will remain in the
industry include transitions of competence between different companies and training with an
aim to maintain additional qualifications. In the short-term, there is a need for development
of digital competence as well as systematic planning of staff training. Although achieving
basic skills using non-stop training is important for those entering the industries included in
the transport and logistics sector, completing a qualification and a specialisation is important
in the long term. For immigrants, having an opportunity for on-the-job learning and completing vocational upper secondary qualifications or their parts in English is important. It is necessary to survey the current level of competence among unemployed people.
Based on the results of the pilot, the employment situation of office workers in the financial
administration of the transport and logistics sector will already significantly decline in the
medium term. Those working in these positions should already be provided with different
staff and conversion training opportunities in the short term.

Establishment of the Dynamo model and further development
needs of the model
A decision has been made to apply the basic structure of the Dynamo model in the work of
the anticipation groups of the Competence Foresight Forum (1 January 2017–31 December
2020). The tasks of the anticipation groups include participating in the qualitative and quantitative anticipation at the national level, and preparing initiatives or recommendations on the
development of the qualification structure and contents of vocational education and training
for the Ministry of Education and Culture and the Finnish National Agency for Education as
well as the providers of vocational education and training for the development of cooperation between vocational education and training, and the working life. The anticipation groups
include representatives of employers, employees and entrepreneurs, vocational education
and training providers and higher education institutions, teaching staff, research in the field
and teaching administration. Between 2017 and 2019, the anticipation process will progress
according to the Dynamo anticipation process; however, a quantitative section on the anticipated needs for new students and qualifications will later be included in it.
Based on the experiences gathered from the national Dynamo anticipation model, there is
need to develop information systems that support the anticipation model for the purpose
of compiling and analysing the data set. In the national Dynamo pilot, the data required for
the anticipation model was compiled manually with the help of project workers and subcontractors. Big data could be utilised for mapping out issues such as drivers of change in the
operating environment, the products and services of companies, production networks, and
recognised qualifications. The constant collection and analysis of these data masses would
significantly streamline the regional application and updating of the model at both national
and regional levels. The project aims to survey and test information technology applications
suitable for collecting mass data in further detail. In the near future, there is also need to
evaluate whether different AI software can be utilised in producing and analysing both quantitative and qualitative anticipation data as well as in preparing initial conclusions and suggestions for action.
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2

JOHDANTO

2.1

Projektin tavoitteet ja tarkoitus

Opetushallituksessa käynnistyi syksyllä 2015 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi
‑projekti. Projekti toteutetaan 1.8.2015 ja 31.7.2018 välisenä aikana, ja projektin toteuttajana
ja rahoittajana toimii Opetushallitus. Projektille on myönnetty Euroopan sosiaalirahaston
(ESR) tukea. Projekti kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) sekä
sen erityistavoitteeseen 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun
parantaminen. Erityistavoitteen tarkoitus on edistää kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa ja sen laatua, kehittää aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmiä ja parantaa koulutustarjonnan osuvuutta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet
huomioon ottaen.
Projektin tavoitteena on tuottaa uuden toimintamallin aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointitulosten tuottamiseen ja tulkintaan ja johtopäätösten laadintaan sekä juurruttaa kehitettävän mallin pysyväksi käytännöksi. Ennakointimallin tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti aikuisväestölle suunnatun koulutuksen määrällisen koulutustarjonnan suuntaamiseen ja opetuksen sisällölliseen kehittämiseen. Mallin pilotointi toteutetaan liikenne- ja
logistiikka-alalla. Lisäksi projektissa pyritään löytämään uusia tapoja yhdistää määrällisiä ja
laadullisia ennakointiaineistoja ja -menetelmiä. Mallin tuloksia tulee voida hyödyntää myös
nykyisten työllisten, työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien koulutustarjonnan suuntaamiseen ja osaamisen sisällölliseen kehittämiseen.
Uuden ennakointimallin kehittämishankkeen perustana on Opetushallituksen laatima esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista (OPH 2015). Selvityksessä on kartoitettu erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, työmarkkinajärjestöjen
sekä aikuiskoulutuksen tarjoajien aikuiskoulutuksen ennakointitietotarpeita ja niiden ennakointia edellyttäviä ennakointimalleja ja -menetelmiä. Lisäksi hankkeen valmistelussa on
hyödynnetty nykyisten valtakunnallisten osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimallien
arviointeja1.
Hankkeen päätavoitteina on kehittää aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimalli (menetelmä, prosessi, verkosto, tiedonkulkujärjestelmä), pilotoida mallia ja laatia
kehitetyn ennakointimallin juurruttamissuunnitelma. Malli tuottaa tietoa keskipitkältä ja
pitkältä aikaväliltä. Lisäksi mallissa hyödynnetään lyhyen aikavälin ennakointitiedosta jalostettua trenditietoa. Ennakointimallin tulee olla nopeasti reagoiva ja työelämän kannalta joustava. Hankkeen tarkemmat osatavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:
1) kehitetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan keskipitkän aikavälin, ammattirakenteen
muutoksen ja ammatinvaihtoon liittyvien osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia
1

Valtakunnallisen osaamistarpeiden ennakointimallin arvioinnissa tunnistettiin seuraavia kehittämiskohteita (OPH 2010):
−−
−−
−−
−−
−−
−−
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kestävän toimintatavan löytäminen eri alojen välisten rajapintojen analysointiin
ajankäytön tehostaminen ennakointityöpajoissa
ennakkomateriaalin ja -tehtävien toimittaminen ennakointiryhmälle ennen työpajoja
yritysnäkökulman huomioiminen ennakointityöpajoissa
asiakasnäkökulman huomioiminen ennakointityöpajoissa
opiskelijoiden näkemysten saaminen mukaan ennakointiprosessiin.
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2) kehitetään toimialat ylittävän klusteriosaamisen ennakointimenetelmä ja luodaan perusta
klusteritason osaamisluokittelulle
3) luodaan menetelmä aikuiskoulutuspoliittisten tavoitteiden kytkemiseksi osaksi aikuisväestön ennakointia; toisin sanoen ennakoinnin lähtökohtana huomioidaan aikuisväestön
koulutustason kasvattamista koskevat tavoitteet
4) luodaan ennakointitiedon tuottajien ja koulutuksen asiantuntijoiden välille toimintamalli
ennakointituloksien analyysin ja niistä tehtävien tulkintojen tueksi.
Hankkeessa kehitettävät ennakointimenetelmät täydentävät olemassa olevaa koulutus- ja
osaamistarpeiden ennakointitiedon tuotantoa ja tukevat aikuisväestön osaamisen strategista
suunnittelua, mutta samalla täydentävät myös lyhyemmän aikavälin operatiivisen ja reaktiivisen tason ennakointitietotarpeita.
Strategisen tason ennakointitieto antaa viitekehyksen aikuiskoulutuksen pitkän aikavälin
(10–15 vuotta) kohdentamiseen sekä alat ylittävien pitkän aikavälin koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoimiseen. Tulevaisuudessa elinkeinorakenteen kehityssuunta ei liene enää
yhteiskunnan ohjailtavissa yhä vahvasti kuin ennen, vaan yhteiskunnan on tarkoituksenmukaista luoda myös edellytyksiä elinkeinorakenteen uudistumiselle ilman tarkkarajaista
alakohtaista tavoitteenasettelua. Jatkossa onkin perusteltua ennakoida ammatti- ja toimialakohtaisten osaamistarpeiden lisäksi myös sellaisia koulutussisältöjä, jotka palvelisivat
samaan aikaan sekä yksilöiden urapolkujen ja osaamisen laaja-alaistamista että työnantajien
intressejä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Hankkeen yhtenä keskeisenä toimenpiteenä onkin edellä kuvattu, toimialarajat ylittävä, ns. klusteriosaamisen ennakoinnin
kehittäminen2.
Operatiivisen tason ennakointitieto perustuu strategiseen tietoon aikuiskoulutuksen kokonaismitoituksesta ja aikuisväestön osaamisen kehittämisestä. Se vastaa aikuiskoulutuksen
määrällisiin ja laadullisiin alakohtaisiin ennakointitietotarpeisiin. Ennakoinnin aikavälin on
noin 5–9 vuotta. Operatiivisen tason ennakointitiedon tuottamiseksi hankkeessa kehitetään
työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon keskipitkän aikavälin ennakointia sekä työuralla etenemiseen sekä ammatin vaihtoon tarvittavan koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointia. Kohtaannon ennakoimiseksi kehitetään tutkintoennustemalli.
Reaktiivisen tason suunnittelua ja päätöksentekoa tukeva lyhyen aikavälin ennakointitieto
kuvaa senhetkisiin tilastoihin ja kyselyihin perustuvaa tietoa avoimista työpaikoista ja niissä
vaadittavasta osaamisesta. Tämän tason ennakointiaikaväli on 0–3 vuotta. Lyhyen aikavälin
ennakointitiedon tuottamisen on tarkoituksenmukaista perustua alueelliseen ja paikalliseen
tietotuotantoon. Lyhyen aikavälin ennakointitieto palvelee erityisesti työvoimakoulutuksen ja
henkilöstökoulutuksen ennakointitietotarpeita. Lyhyen aikavälin ilmiöt voivat olla kuitenkin

2

Osaamistarpeiden klusteriennakointi täydentää ennakoinnin näkökulmana perinteisempiä ammatti- ja toimialalähtöisiä
ennakointimalleja. Tyypillisesti klusteriennakoinnissa hyödynnetään ennakointimenetelminä kirjallisuusanalyyseja (esimerkiksi
yritysten strategioiden analyysit), yritysten haastatteluja ja Delfoi-menetelmän erilaisia sovelluksia. Klusteriennakoinnin
laajempana ulottuvuutena on ollut yhdistää yritys- ja elinkeinoelämän liiketoiminnalliset kehittämistavoitteet ja niitä edellyttävät
työllisten sekä uuden työvoiman osaamistarpeet. Klusteriennakointi poikkeaakin merkittävästi esimerkiksi työvoimamenetelmään
perustuvista ennakointimalleista niin, että siinä asetetaan tulevaisuuteen tavoitteita, joiden toteuttamiseksi ennakoidaan erilaisia
elinkeinoelämän kehittämisen ja siihen liittyvän osaamisen toimenpiteitä yhtenä kokonaisuutena. Klusteripohjaisesta tarkastelusta
on hyötyä silloin (Foredata 2009),
−−
−−
−−
−−
−−
−−

kun on tarve arvioida pitkän aikavälin tulevaisuuden työvoima-, osaamis- ja koulutustarpeita
kun on tarve hahmottaa erilaisia skenaarioita ja vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia
tilanteissa, joissa yhden alan kehittyminen tai taantuminen vaikuttaa oleellisesti toisten alojen tulevaisuuteen
kun on tarve irrottautua nykyisistä koulutus- ja opintoalaluokitusten kahleista
kun on tarve arvioida suurten globaalien ilmiöiden vaikutuksia samanaikaisesti usealla alalla
kun ennakointi kytkeytyy muuhun kansalliseen innovaatiotoimintaan ja niille aihealueille, joiden katsotaan parhaiten vastaavan
Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin pitkällä aikavälillä.
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heikkoja signaaleja myös keskipitkän aikavälin kehityksestä, joiden koontia ja analyysia kehitetään hankkeessa.
Hankkeen toisena päävaiheena on kehittää ennakointiasiantuntijoiden ja aikuiskoulutuksen
asiantuntijoiden välistä dialogia sekä aikuiskoulutuksen kohderyhmien ennakointitiedon analyysivalmiuksien kehittämistä tukeva valtakunnallinen toimintamalli. Asiantuntijaryhmään
voi kuulua lisäksi esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön, TE-hallinnon, koulutuksen
järjestäjien, korkeakoulujen, työmarkkinajärjestöjen ja yritysten edustajia. Myös osaamisen
ennakointifoorumi ja sen alaiset ennakointiryhmät tulee liittää osaksi tulosten analyysia ja
juurruttamista (OKM 2016).
Toimintamalli tukee aikuisväestön keskeisen ennakointitietotarpeen tunnistamista, ennakointitietotarvetta vastaavien ennakointiaineistojen kokoamista ja analysointia sekä sidosryhmien
yhteiseen ennakointitulosten tulkintaan perustuvien menetelmien kehittämistä. Lisäksi toimintamallista kehitetään samalla välineitä, joiden avulla tulee mahdolliseksi arvioida tietyin
väliajoin sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksia sekä niiden vaikutuksia aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeisiin.
Lisäksi hanke verkostoituu maakuntien liittojen kanssa valtakunnallisen ja alueellisen ennakoinnin yhteensovittamisen varmistamiseksi. Hankkeen yhteistyötahoina olivat projektin
alkaessa Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Projektin
alkuvaiheen jälkeen yhteistyöhön on ilmoittautunut kuitenkin lähes kaikki maakuntien liitot
(pl. Pohjois-Pohjanmaa, Häme, Etelä-Savo ja Etelä-Karjala). Maakuntien liittojen ennakointiasiantuntijat ovat osallistuneet valtakunnallisen ennakointimallin kehittämiseen sekä mallin
alueelliseen pilotointiin.
Projektin hyödynsaajia ovat muun muassa opetushallinto, työ- ja elinkeinohallinto, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut ja yliopistot, koulutustoimikunnat
sekä niiden yhteistyöryhmät. Eri hallinnonalat voivat hyödyntää tietoa omassa strategiatyössään ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala erityisesti työvoimakoulutuksen suunnittelussa. Muut ennakointityötä tekevät tahot, kuten erilliset ennakointiprojektit ja alueelliset ennakointitoimijat (mm. maakuntien liitot, ELY-keskukset) voivat hyödyntää projektin
tuloksia omassa ennakointityössään. Selvitystyön tulokset palvelevat välillisesti myös yritysten, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin sekä tutkimusorganisaatioiden ennakointityön
kehittämistä.

2.2

Työmarkkinoiden muutoshaasteita osaamis- ja
koulutustarpeiden ennakoinnille

2020-lukua lähestyttäessä ulkoinen toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin, dynaamisemmin ja yllätyksellisemmin, mikä asettaa haasteita myös osaamis- ja koulutustarpeiden
ennakoinnin kehittämiselle. Monet yritykset ovat tottuneet viime vuosikymmeninä mukautumaan oman alansa murroksiin perinteisten kilpailutekijöiden kautta (esimerkiksi keskittyminen lopputuotteisiin, välittömiin ja välillisiin kilpailijoihin, oman kilpailuaseman turvaamiseen
sekä turvautuminen valtion kohdennettuun tukipolitiikkaan). Maailmantaloudessa on kuitenkin parin viime vuosikymmenen aikana ollut meneillään kehitys, jonka seurauksena varsinkin
teollisuuden kilpailuasetelmat ovat muuttuneet perusteellisesti. (OKM 2015.)
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Talous on ollut 2010-luvulla jatkuvassa epätasapainotilassa, eikä se perustune enää niinkään
talouden tasapainotilan ja taloussuhdanteiden väliseen vaihteluun ja siihen sopeutumiseen.
Malirannan (2014) mukaan kehitystä voi kuvata luovan tuhon määritelmällä. Talouskehityksen ohella uusien työpaikkojen synnyn taustalla ovat innovaatiot, jotka synnyttävät uusia
tuotantotapoja, työtehtäviä ja tuotteita. Samalla vanhoja menetelmiä ja työtehtäviä katoaa.
Vanhat tuotteet eivät enää käy kaupaksi. Toiset toimialat kasvavat ja toiset supistuvat. Markkinoille tulee ja sieltä lähtee yrityksiä. Suomen yritysdynamiikan kehityksessä tapahtui
käänne nopeamman uudistumisen suuntaan 2000-luvun alkuvuosina. Suomi näyttää nyt
olevan samantyyppisessä tilanteessa kuin 1980-luvun loppupuolella. Luova tuho on elpymässä teollisuudessa. Monet korkean arvonlisäyksen teolliset toimipaikat ovat alkaneet
lisätä työvoimaansa, vaikka nettomääräisesti teolliset työpaikat ovat samaan aikaan voimakkaasti vähentyneet. Menestystuotteita voi esiintyä hyvin monenlaisilla aloilla. Keskeistä ei ole
vientituotteiden toimialaluokka vaan se, että niiden valmistuksen arvoketjussa on sellaisia
korkean arvonlisäyksen toimintoja (suunnittelua, kehittämistä, markkinointia ja johtamista),
jotka tapahtuvat Suomessa – korkealla palkkatasolla suoritettuna.
Onkin syntynyt uusi globaali työnjako, jonka jakolinjat eivät välttämättä kulje enää toimialojen
ja sektoreiden välillä. Lisäksi digitaalisuus sekä tekoälyn ja inhimillisen osaamisen uudenlaiset kytkennät kulkevat läpi kaikkien alojen ja muokkaavat suuresti alojen ja niiden muodostamien tuotantoverkostojen liiketoimintaa. Elinkeinopolitiikan kehittämisen painopiste onkin
siirtynyt 2010-luvulla muun muassa toimialarajojen yli menevien liiketoimintakokonaisuuksien ja avoimen innovaatioympäristön kehittämiseen sekä globaaleille markkinoille tähtäävien startup-yritysten tukemiseen eri tavoin. (OKM 2015.)
Työorganisaatioiden toiminta perustuu yhä vahvemmin globaaleihin verkostoihin ja joustaviin
organisaatiorakenteisiin. Erityisesti uusien yritysten elinkaaret ovat lyhentyneet, ja niiden
tehtävärakenne muotoutuu yhä useammin tuote-, palvelu- tai hankekohtaisesti. Yritysten
syventyvän 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 kehittämiseen
(Esim. Wennberg & Lindqvist 2008). Yritysten kasvavana haasteena on kehittää yhdessä uusia
resursseja liiketoimintaverkostojensa kautta arvontuottamisjärjestelminä, jotka muodostuvat
yritysten ja muiden toimijoiden hallitsemista arvotoiminnoista. Näiden tuotantoverkostojen
verkostoitumisaste voi vaihdella toimialalähtöisistä perinteisistä arvoketjumalleista uutta liiketoimintaa kehittäviin, globaalisti verkostoituneisiin klustereihin. (Möller ym. 2009.)

Tavoiteorientoituneesta suunnittelusta jatkuvaan uudistumiseen
Vaikka erityisesti koulutus-, elinkeino-, innovaatio- ja työvoimapolitiikan keinoin voidaan tukea
tavoitteellista elinkeinorakenteen kehitystä, globaalien arvontuottamisjärjestelmien muutoksen myötä tavoitteellisten kansallisten painopisteiden näkeminen ja tehokas edistäminen on
tullut yhä haastavammaksi. Ennalta tehtyjen suunnitelmien ja pitkälle vietyjen projektointien
ohella on eri hallinnon alojen yhteistyönä ryhdytty vahvistamaan kokeiluja, joilla lähdetään
rohkeasti luomaan edellytyksiä uusien, vielä kehitysvaiheessa olevien alojen kehittämiseksi.
Tarvetta näyttäisi olevan ennen kaikkea käytännön tason innovoinnin lisäämiselle, julkisen sektorin kokeiluille, laajemmille kokeilujen ekosysteemeille ja innovaatiokeskittymille sekä koko
maan läpäisevälle toimintakulttuurin muutokselle. (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 2013.)
Myös Mustikkamäen ja Sotaraudan (2008) mukaan tietointensiivisessä globaalitaloudessa
tärkeämpää kuin laatia uusi strateginen suunnitelma tai linjata toimintapolitiikkoja on löytää
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sellaisia toimintamalleja, jotka mahdollistavat jatkuvan uudistumisen. Erityisesti nopeasti
muuttuvilla markkinoilla yritysten menestyminen ja kannattavuus perustuvat jatkuvaan
uudistumiseen. Kestävä kilpailuetu voidaan saavuttaa, kun organisaatiolla on kyky nähdä
tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet ja kehittää omaa osaamistaan sekä oppimistaan
vastaamaan näihin mahdollisuuksiin (Teece 2007).

Joustavaan ja monimuotoiseen osaamisen ja oppimisen kehittämiseen
Edellä kuvatut muutossuunnat ovat tarkoittaneet työmarkkinoiden näkökulmasta, että osaamista on ylläpidettävä, kehitettävä ja jopa uusittava kokonaan työuran aikana. Mitä nopeammin teknologia kehittyy tai yritysten arvonluontiverkosto muuttuu, sitä vaikeampi koulutusohjelmien tai työnantajaorganisaatioiden on pysyä sen perässä, minkälaisia taitoja työelämässä tarvitaan. Mitä ennakoimattomammaksi työelämä muuttuu, sitä suurempaa valmiutta
yksilöltä itseltään vaaditaan liikkua työn perässä, opetella uusia taitoja tai kokonaan uusi
ammatti. Oppimistaidot nousevat tällöin keskeisiksi. (SITRA 2014.)
Itsenäinen työskentely ja kyky toimia aktiivisesti verkostoissa nousevat uuden talouden työntekijän tärkeimmiksi valmiuksiksi. Erityisesti digitaalinen tiedonhallinta, palvelumuotoilu,
luova osaaminen sekä tieto- ja viestintäteknologia kulkevat läpi kaikkien alojen ja muokkaavat suuresti alojen ja niiden muodostamien tuotantoverkostojen tuottamia tuotteita ja palveluita. Työntekijöiden odotetaan siirtyvän samaan aikaan kapea-alaisista tehtävistä laajempiin
työrooleihin, kapea-alaisesta pätevyydestä laajempaan monitaitoisuuteen, sääntösidonnaisuudesta sopeutuvuuteen, yksilösidonnaisista työrooleista ryhmiin ja tiimeihin, tehtävään
liittyvistä odotuksista kohti reagoivaa itsenäistä toimintaa sekä reaktiivisesta nopeaan
toimintaan. Toisaalta tietynlaiset massa-ammatit ovat jäämässä historiaan. Tilalle tulevat
syvempää tietämystä kapeista kysymyksistä omaavat erityisammattiryhmät, joissa edellytetään entistä parempaa ymmärrystä kokonaisuuksista. (Mannermaa 2008.)
Esimerkiksi digitaalisuus ja robotiikka muuttavat, vähentävät ja jopa hävittävät tiettyjen alojen
työtehtäviä, mutta synnyttävät samaan aikaan myös uusia tehtäväkokonaisuuksia (esim. ETLA
2015). Lisäksi aikaisempi hierarkkinen työnjako strategia-, ohjaus- ja tekemisen tasoilla on
muuttunut siten, että asiantuntijan tehtäviin sisältyvät kaikki kolme tasoa (Ruohotie 2000).
Tämä koskee myös tuotannollisissa ammateissa toimivia henkilöitä. Voidaan ajatella, että tiukasti määritellyt työ- ja tehtäväkuvaukset alkavat olla menneisyyttä. (Hanhinen 2010.)
Koulutus kehittyy samaan aikaan varmojen totuuksien opettelusta tiedon soveltamisen ja
ongelmanratkaisutaitojen suuntaan. Koulutuksen eri vaiheissa valmistetaan ihmistä entistä
paremmin sietämään muuttuvaa maailmaa ja työelämän epävarmuutta sekä siirretään painotusta metataitoja kehittävien menetelmien suuntaan. Yhä useampi käytännön ammattikin
edellyttää paitsi syvällistä ammattitaitoa myös kokonaisuuksien ymmärtämistä ja itsenäistä
päätöksentekoa sekä kykyä jatkuvaan oma-aloitteiseen ammatillisen pätevyyden ylläpitoon
ja kehittämiseen. (Gordon 2009.)
Tämä haastaa samalla opetus- ja TE-hallinnon yhteistyössä työorganisaatioiden kanssa reagoimaan ja tarjoamaan ”täsmäkoulutusta” yksilöiden osaamisen kehittämiseksi. Yksilöllisen
osaamisen ja oppimisen kehittämisen ohella myös yhteisöllinen oppiminen kasvattaa merkitystään. Yhteisöllisellä oppimisella (esimerkiksi oppivat verkostot) voidaan muun muassa
ymmärtää ja selittää verkostotalouteen liittyviä uusia ilmiöitä sekä tuottaa yhteisten oppimiskokemuksien välityksellä uutta tietoa. (OKM 2015.)
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Tuotantoverkostot huomioivaa osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia
kohti
Globaaleihin tuotantoverkostoihin ja uudistumiskykyyn perustuva ajattelumalli on tarpeen
juurruttaa osaksi valtakunnallista osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmää3.
Toimintaympäristön haasteet edellyttävät elinkeinoelämälähtöistä osaamis- ja koulutustarpeiden valtakunnallisen ennakoinnin kehittämistä. Ennakointimallien ja -menetelmien pitäisi
pystyä myös uudistumaan toimintaympäristön muutoksen myötä, jotta ennakointitiedon
käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä osana koulutuksen ohjausta voitaisiin ylläpitää ja kehittää. Esimerkiksi osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnissa perinteisesti hyödynnettyjen
ammatti- ja koulutusluokitusten ohella tarvittaisiin osaamisen sisältöihin ja tasoihin liittyvää
uudelleenjäsenneltyä ennakointitietoa. Lisäksi ennakoinnissa on tarpeen hyödyntää talousja henkilöresurssien vähentyessä nykyistä enemmän eri alojen asiantuntemusta ja erityisesti
hallinnonalojen välistä yhteistyötä, esimerkiksi kansallisen ennakointiverkoston (KEV), työja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
aluehallinnon organisaatioiden välillä. (Emt.)
Organisaatioiden verkostoitumisesta seuranneilla osaamishaasteilla on suora vaikutus myös
aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittämishaasteisiin. Valtakunnallista osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointitietoa on tuotettu Opetushallituksessa kahdella erillisellä ennakointimallilla. Valtakunnallinen koulutustarpeiden määrällinen ennakointimalli (MITENNA-malli) tarjoaa opintoala- ja astekohtaista ennakointitietoa aloittaja- ja
tutkintotarpeista pitkällä aikavälillä. Määrällistä ennakointia on tuotettu yhteistyössä Valtion
taloudellisen tutkimuskeskuksen (1.1.2018 alkaen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy),
opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Mallissa hyödynnetään
Tilastokeskuksen toimiala- ja ammattiluokituksia. Määrällisen ennakoinnin ohella Opetushallitus ennakoi laadullisesti osaamistarpeita alakohtaisten osaamistarveselvitysten (VOSE)
avulla. Laadullisen ennakoinnin avulla saadaan tietoa työelämän ja työn muutoksesta. Ennakointitieto palvelee ensisijaisesti tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien laadintaa
sekä opetuksen sisältöjen ja tutkintorakenteiden kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa
ja korkea-asteella. (OKM 2016.)
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ehdottaa osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittämisen lähtökohdaksi, että ennakoinnin erottelu määrälliseen ja laadulliseen
ennakointiin ei ole enää perusteltua4. Osaamis- ja koulutustarpeiden yhteensovittaminen
edellyttää määrällisen ja laadullisen ennakointiprosessin yhdistämistä toimialarypäslähtöisiksi (vrt. klusteri, tuotantoverkko5) tarkasteluiksi. Tämä edellyttää samalla yhtenäisten
luokitusten käyttämistä eri menetelmäosioissa ennakointiprosessin sujuvuuden, luotettavuuden, ymmärrettävyyden ja ennakointiaineistojen jatkokäytön vuoksi. Tämä mahdollistaa
3

Suomessa on kokeiltu jo 2000-luvun vaiheesta alkaen erilaisia toimialarajat ylittäviä klusteriennakointimallinnuksia (esim. Mäkelä
2000). Sekä opetushallinnossa että työ- ja elinkeinoelämän piirissä on toteutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana useita
ennakointiprojekteja, joita on kohdennettu erityisesti eri toimialojen rajapintojen laadullisten osaamistarpeiden ennakointiin.
Tämä lähestymistapa on ollut esimerkiksi koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmän mukaan ”hyödyllisempi kuin yhteen
koulutussektoriin keskittyvä ennakointi sekä työelämän että koulutusjärjestelmän kehittämisen kannalta” (Opetusministeriö 2009).

4

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 17.9.2014 koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia ja valmistelua varten työryhmän,
jonka tehtävänä oli 31.12.2015 mennessä koordinoida koulutustarpeen ennakointijärjestelmän uudistamista, seurata uudistuksen
etenemistä ja tehdä mahdollisia täsmennyksiä uudistamista koskeviin yksityiskohtiin (OKM 2016). Työryhmä ehdottaa raportissa
osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimallin sisällöstä seuraavia näkemyksiä, jotka on pyritty huomioimaan maksimaalisesti
osana aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimallinnuksen kehittämistä.

5

Tuotantoprosessien pilkkoutuminen ja eri tuotannonvaiheisiin erikoistuminen on tehostanut valmistusprosesseja moninkertaisesti.
Perinteisessä tuotantoprosessissa yksi tuotantolaitos valmisti tuotteen raaka-aineesta lopputuotteeksi. Nykypäivänä
tuote voi koostua usean eri tuotantolaitoksen tuottamista moduuleista, jolloin lopputuote voidaan vielä koota erillisellä
kokoonpanolaitoksella. Erikoistumisella ei siis tarkoiteta ainoastaan valmistuksen vaiheistusta, vaan se ulottuu myös tuotantoorganisaation resursseihin ja niiden johtamiseen. Tämä tarkoittaa laajojen tuotantoverkostojen syntymistä. (Tekes 2009.)
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myös tuottaa tarvittaessa nykyiset toimialarajat ylittäviä kokonaisuuksia osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia varten tai ottaa jokin yksittäinen toimiala tarkasteluun irrottamatta
sitä liikaa elinkeinoelämän kokonaisuudesta6. (Emt.)
Ennakointia kehitettäessä tulee lisäksi arvioida, voitaisiinko toimialaryppäiden sisäisiä muutoksia ennakoida ammattirakenne-ennakoinnin sijaan tehtävä-, koulutus- ja osaamisrakenteen muutoksen ennakoinnilla. Tämä voitaisiin toteuttaa hyödyntämällä ennakoinnin perustana työllisten koulutustilastoja sekä kehittämällä sellainen osaamisen luokitusjärjestelmä,
jonka avulla voitaisiin tunnistaa työelämän osaamistarpeiden laadullisia muutoksia (esimerkiksi digitalisaatio) ja niistä seuraavia määrällisiä koulutustarpeita. Tällöin toimialaryppäiden
rakenteellisen muutoksen ennakoinnin kohteena olisi pohtia toimialaryppäiden tuotteiden ja
palveluiden kehittämistä ja niiden tuottamista tukevia osaamiskokonaisuuksia. Tässä yhteydessä voitaisiin kuitenkin hyödyntää edelleen apuvälineenä karkeita ammattitehtävätasoja
(esim. avustava työ, ammattiosaajat, asiantuntijatyö ja johto- ja esimiestyö), jotka tukisivat
määrällisten koulutustarpeiden ennakointitulosten tuottamista. (Emt.)
Käytännössä verkostotalouden haasteita vastaavan ennakointimallin kehittäminen edellyttäisi
organisoitua ja fasilitoitua määrällisten koulutustarpeiden ja laadullisten osaamistarpeiden
ennakointitulosten tuottamisen toimintamallia koulutustoimikunnissa tai vastaavissa asiantuntijaryhmissä toimialarypäskohtaisesti. Ennakointiprosesseja koordinoitaisiin opetushallinnosta. Asiantuntijaryhmissä tulisi olla edustettuina kaikkien koulutusasteiden lisäksi työelämän, aluehallinnon ja alan tutkimuksen edustajia. Asiantuntijaryhmät osallistuisivat kiinteästi
ennakointiprosessiin ja tuottaisivat 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. (Emt.)
Toimialarypäskohtaisen tarkemman osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin tuottamiseksi kehitettäisiin laadullisen ennakoinnin menetelmä osaamistarpeiden ennakoimiseksi (esim. Delfoi-kysely). Lisäksi hyödynnettäisiin jo nyt käytössä olevia tietolähteitä,
kuten ETLAn keskipitkän tähtäimen ennakointia, TEMin ennakointimateriaalia sekä muita
ennakointeja, ennusteita, tutkimuksia sekä kansainvälisiä ennakointiaineistoja, osaamisja koulutustarpeiden ESR-hankkeiden tuloksia, muita ennakointiselvityksiä (esimerkiksi
VOSE-hankkeissa laadittuja taustaselvityksiä) sekä sähköisiä työskentelyalustoja (esimerkiksi nyt koulutustoimikuntien käytössä olevia ennakointikarttoja). Tavoitteena olisi luoda jatkuvasti päivittyvä ennakointimalli. Kehitettävää ennakointimallia tulisi voida hyödyntää myös
alue-ennakoinnissa7. (Emt.)

6

Opetushallituksen osaamistarpeiden ennakointia (VOSE) olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista edelleen jatkaa kehitettävän mallin
rinnalla, mutta kohdentaa ennakointiprosesseja 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 myös
globaaleihin megatrendeihin, trendeihin ja signaaleihin perustuvaa geneeristen metataitojen ennakointia. (OKM 2016.)

7

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
kehittämiseksi 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 Suomesta. Valtakunnallisen ja
alueellisen ennakoinnin vuoropuhelu vahvistaa sekä alueellisen että valtakunnallisen ennakoinnin uskottavuutta ja vaikuttavuutta.
Tämä kuitenkin edellyttää, että ennakointitulokset tuotetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti vertailukelpoisella tavalla.
Ennakoinnin metodologinen yhtenäisyys takaa tiedon vertailtavuuden ja yhtäpitävyyden. 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 korkeakoulutuksen koulutustarjonnan
kohdentamiseen. (OKM 2016.)
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Muita aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin
viimeaikaisia kehittämisehdotuksia
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän julkaisussa Suomi osaamisen kasvu-uralle (OKM
2015) on esitetty ehdotuksia aikuiskoulutuksen ennakoinnin kehittämistarpeista. Ennakoinnissa tulisi huomioida raportin mukaan sekä osaamisperusteisuus että oppimisen tulevaisuuden haasteet. Uutta tietoa tuotetaan ja opitaan yhä enemmän erilaisissa oppivissa
työyhteisöissä, organisaatioissa ja verkostoissa, mikä edellyttää uusia lähestymistapoja
myös ennakointiin. Elinikäisen oppimisen ennakointi edellyttää, että osaamisen kehittämistä
tarkastellaan perinteistä oppilaitoslähtöistä koulutusta ja tutkintoja laajemmasta näkökulmasta. Jatkossa olisi tarpeen vahvistaa erityisesti aikuisväestön osaamisen kehittämistä
osana elinkeinorakenteen uudistamista sekä elinkeinoelämän uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämistä.
Lisäksi aikuiskoulutuksen ennakointinäkökulmat ovat korostaneet tähän asti vahvasti koulutus-, työ- ja sosiaalipoliittista näkökulmaa (esimerkiksi väestön koulutustason kehitysennusteet). Vaikka esimerkiksi ilman tutkintoa olevien ja heikossa työmarkkina-asemassa
olevien koulutusmahdollisuuksien turvaaminen on tärkeä yhteiskuntapoliittinen päämäärä,
aikuisväestön koulutus- ja osaamistason kehittämishaasteena on tulevaisuudessa myös
luoda työvoimalle sellaista uutta osaamista, joka voi tukea uusien palveluiden ja tuotteiden
kehittämistä sekä yrittäjyyttä. Tämä luo vahvat edellytykset työllisyysasteen parantamiselle
ja työssä olevien työmarkkina-aseman vahvistamiselle. Osaamisen ennakointi tulee kytkeä
vahvemmin organisaatioiden ja niiden muodostamien (liiketoiminta)verkostojen kehittämiskokonaisuuteen8. Tämä tarkoittaa paitsi ennalta tunnistettujen toimialojen välisten yhteisten
rajapintaosaamisten tunnistamista myös osaamisvalmiuksien kehittämistä täysin uusien,
vasta kehitysvaiheessa olevien toimialojen kanssa yhteistyössä. (Emt.)

2.3

Sidosryhmien näkemyksiä aikuisväestön osaamis- ja
koulutustarpeiden ennakoinnin kehittämishaasteista

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projekti kokosi projektin alkuvaiheessa
yhteen noin sata eri alojen ja alueiden aikuiskoulutuksen ja ennakoinnin asiantuntijaa keväiselle Itämerelle Silja Symphonylle 24.–26.5.2016 kuulemaan ja keskustelemaan aikuiskoulutuksen ennakoinnista. Aikuiskoulutuksen ennakoinnista oli laivalla alustamassa asiantuntijoita Opetushallituksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Taina Hanhinen (C&Q Systems
Oy) esitteli osaamisluokittelua ja Susanna Sepponen (Gaia Consulting Oy) klusteriennakoinnin esiselvityksen alustavia tuloksia. Tukholmassa seminaarin vierailevaksi puhujaksi Ruotsista saapui koulutusanalyytikko Jan Hylén. Hylén toi esityksessään esille mielenkiintoisia
näkökulmia digitalisaation ja robotisaation tuomiin uusiin mahdollisuuksiin koulutukselle9.
Seminaarissa järjestettiin yleisesitysten jälkeen työpajaosuus, jossa asiantuntijoita pyydettiin
arvioimaan toimialojen ja niiden muodostamien tuotantoverkostojen erilaisten kehitysvaiheiden yhteyttä aikuisväestön osaamisen, koulutuksen ja oppimisen kehittämishaasteisiin sekä

8

Elinikäistä oppimista olisi tarpeen sulauttaa vahvemmin yhteen yritysmaailman ja myös julkisen sektorin innovaatioiden
ekosysteemin kanssa. Tämä tarkoittaisi, että osaamisen kehittäminen olisi yhä useammin osallistumista todellisiin työelämän
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (esimerkiksi Hautamäki ym. 2011).

9

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/valtakunnallinen_aikuiskoulutuksen_ennakointi/103/0/aikuisvaeston_osaamis-_ja_koulutustarpeiden_
ennakointiseminaari_24_-26_5_2016
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niiden ennakointiin. Työryhmätyöskentely jakaantui teemoiltaan neljään osaan. Asiantuntijoita
pyydettiin ensimmäisenä pohtimaan työllisyyskehitykseltään ja ammatti- ja osaamisrakenteeltaan eri tavoin kehittyvien alojen osaamisen kehittämishaasteita (kuvio 1).
• Kasvualat ovat toimialoja, joiden työllisten määrän ennakoidaan kasvavan ja ammattirakenteen muutoksen ennakoidaan olevan merkittävää. Näillä aloille syntyy runsaasti
uusia työpaikkoja, mutta samaan aikaan alojen tehtävä- ja osaamisrakenteet muuttuvat
nopealla syklillä.
• Rakennemuutosalat ovat tyypillisesti toimialoja, joiden työllisten määrän ennakoidaan
vähenevän, mutta ammattirakenteen muutoksen ennakoidaan olevan merkittävää. Nämä
ovat tyypillisiä rakennemuutosaloja, joissa on paljon muille toimialoille siirtyviä ammatinvaihtajia ja toisaalta saman toimialan sisällä osaamistasoaan nostavia tai laajentavia
henkilöitä. Näillä aloilta jäädään myös usein työttömäksi.
• ”Auringonlaskun alat” ovat tyypillisesti toimialoja, joiden työllisten määrän ennakoidaan
vähenevän ja ammatti- ja osaamisrakenteenmuutoksen ennakoidaan olevan vähäistä.
Nämä alat eivät ole kovin dynaamisesti muuttuvia, vaan niihin liittyy vakiintuneita tehtävätasoja ja työvoiman asteittaisia vähentämistarpeita. Näiltä aloilta jäädään myös usein
työttömäksi.
• ”Standardoituneiden työprosessien alat” ovat toimialoja, joiden työllisten määrän ennakoidaan kasvavan, mutta ammattirakenteen muutoksen ennakoidaan olevan vähäistä.
Näillä aloilla tehtävärakenteet eivät uudistu kovin nopeasti, mutta niiden työllisyysnäkymät ovat kohtuullisen hyvät. Työpaikat ovat osin osa-aikaisia ja kausityöpaikkoja.
Tämän jälkeen asiantuntijat keskustelivat osaamisen kehittämishaasteista, jotka ovat seurausta toimialojen verkostoitumisen laajenemisesta ja syventymisestä. Lisäksi työryhmät
pohtivat ennakointiratkaisuja, joilla voidaan tunnistaa edellä mainittuja osaamisen erilaisia
muutoshaasteita. Lopuksi työryhmät pohtivat edellisiä työryhmävaiheita hyödyntäen ennakointiratkaisuja projektin ensimmäiseen pilotointialaan, liikenne- ja logistiikka-alaan.

"Rakennemuutosalat"

"Kasvualat"

Työllisten määrä
vähenee ja
tehtävärakenteessa sekä
sisällöissä merkittäviä
muutoksia

Työllisten määrä kasvaa
ja tehtävärakenteissa
sekä sisällöissä
merkittäviä muutoksia

"Auringonlaskun alat"

"Standardoituneiden
työprosessien alat"

Työllisten määrä
vähenee ja
tehtävärakenteissa eikä
sisällöissä merkittäviä
muutoksia

Työllisten määrä kasvaa,
mutta
tehtävärakneteissa eikä
sisällöissä ei merkittäviä
muutoksia

KUVIO 1. NELIKENTTÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄLLISTEN JA SISÄLLÖLLISTEN MUUTOSTEN
KYTKENNÄSTÄ ERI ALOILLA.
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Toimintaympäristön muutokset (esimerkiksi digitaalisuus) vaikuttavat eri aloihin eri painotuksin ja aikajäntein (taulukko 1). Toimialat ja niiden muodostamat tuotantoverkostot kehittyvät eritahtisesti esimerkiksi työllisyyden, ammattirakenteen tai niiden verkostoitumisasteen
mukaan. Kaikilla toimialoilla on luonnollisesti innovatiivisia edelläkävijäyrityksiä, joita muut
yritykset seuraavat vaihtelevasti. Toisaalta tietyillä toimialoilla vaikuttavat fyysiset investoinnit tai lakisääteiset normit, jotka eivät muutu nopeasti. Työtehtävissä tarvittava osaaminen
voi olla näillä aloilla hyvinkin tarkkaan määriteltyä esimerkiksi tutkintojen tai sertifikaattien
muodossa. Toisilla aloilla sen sijaan tuotteiden ja palveluiden elinkaaret voivat olla hyvinkin lyhyet, jolloin osaamis- ja tehtävärakenteet muuttuvat nopeasti. Tämä edellyttää usein
räätälöityjä, tutkintoon johtamattoman osaamisen kehittämisratkaisuja sekä tehtävä- ja toimialarajat ylittävää osaamista. Monimuotoiset osaamistarpeet edellyttävät monimuotoisia
osaamisen kehittämisen muotoja. Eri alojen kehitystä voidaan kuvata eritahtisena elinkeinorakenteen ja osaamisen kehityspolkuna, joka on tarpeen huomioida myös aikuisväestön
osaamis- ja koulutuspalveluiden suuntaamisessa ja sisällöissä. Keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita asetettaessa on myös olennaista tunnistaa toimialan nykytila ja siihen johtaneet
taustatekijät.

TAULUKKO 1. AIKUISKOULUTUKSEN ASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ
TYÖLLISYYSKEHITYKSELTÄÄN SEKÄ TEHTÄVÄ- JA OSAAMISRAKENTEELTAAN
ERI TAVOIN KEHITTYVIEN ALOJEN YLEISISTÄ OSAAMISHAASTEISTA JA NIITÄ
TUKEVIA RATKAISUJA.
Kasvualat

Osaamishaasteet

Ratkaisut

Jatkuva osaamistarpeen muuttuminen,
koska nykyinen osaaminen ei vastaa
osaamistarpeita.
Yleissivistys (tieto + näkemys) ja laaja
perusosaaminen
Palveluosaaminen
Kulttuuri- ja kieliosaaminen
Digitalisaation luomat osaamistarpeet
T-osaaminen
Moniammatillisuus ja -alaisuus
(esimerkiksi luovien alojen ja perinteisten
alojen osaamisen yhdistäminen)
Tiimityötaidot
Asiakaslähtöisyys

Koulutusjärjestelmän (rakenteet ja sisällöt) kyky
uudistua etupainotteisesti työelämän tarpeita
vastaavasti
Koulutusorganisaatioiden reagointikyky osaamisen
kehittämiseen
Osaamisen kehittäminen viedään jatkossa
oppijoiden luo pois oppilaitosympäristöstä
(työssäoppiminen, verkko-oppiminen yms.)
Koulutusasteiden välisen yhteistyön tehostaminen
(tutkinnon väliset rajat häilyviä)
Lohkon toimialojen keskeisten osaamisalojen
koulutustarjonnalle on lisäystarpeita
Opetuksen joustavuus ja ajantasaisuus olennaista
Täydennys- ja muuntokoulutuksen kehittäminen,
vaikkakin tiedon valtava uudistuminen valtava
haaste täydennyskoulutukselle
Osaamisen ekosysteemien hyödyntäminen
Uuden tarvittavan osaamisen määrittely (uudistuvat
työnkuvat) merkittävä haaste koulutuksen
tarjoajille
Oppisopimustyyppinen koulutus korkeakouluihin
aloille, joissa tarvitaan osaajia nopeasti työelämään
Alueelliset työelämätarpeet ja niitä tukevien
koulutusprosessien toimivuus
Koulutukseen osallisuuden kasvattaminen ja
aktivointi
Erityisosaamistarpeiden tunnistaminen ja
muutosten seuraaminen
Oppimisvalmiudet
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Osaamishaasteet

Ratkaisut

Rakennemuutosalat

Ammattirakenteen nopea muutos haaste
yksilölle
Digitalisaation luomat mahdollisuudet ja
osaamishaasteet myös hiipuville aloille
Korkeaosaaminen ja erikoistuminen
Lohkossa kasvaa suunnittelutyön
merkitys
Kädentaidon osaajista pula

Toimialalla työssä olevien uudelleen- ja
täydennyskoulutus uusiin tehtäviin ja/tai uudelle
alalle
Poliittisella päätöksenteolla vaikutetaan
voimakkaasti näiden toimialojen tulevaisuuteen
Supistuvat alat saavat yleensä vähemmän
resursseja
Lohkon osaamisalojen koulutusmäärät pienenevät
Voimakas paine lohkon osaamisalojen oppilaitosten
tehokkuuden lisäämiseen
Koulutuksen vetovoimatekijöiden vahvistaminen

Auringonlaskun
alat

Osaaminen tiivistyy (erikoisosaaminen)
Palveluiden uudelleenmuotoilu
Digitalisoituva itsepalvelu ja siihen liittyvä
osaaminen

Millä tavoin opiskelijoiden ja työttömien sosiaaliset
turvaverkot kehittyvät?
Supistuvat alat saavat vähemmän resursseja, joihin
voidaan vaikuttaa poliittisella päätöksenteolla
Koulutusmäärät pienenevät
Muuntokoulutuksen tarve merkittävä
Osaamisaloilla usein heikko vetovoima
Koulutustarjonnan supistaminen oikea-aikaisesti
Miten opetushenkilöstö pystyy vastaamaan
ammattirakenteen muutokseen?
Mitä taitoja tarvitaan pitkällä aikavälillä?
Perinteisten ammattien kouluttaminen ”vanhalla
kaavalla” ei enää toimi
Vanhasta poisoppiminen
Oppimistaitojen puutteellisuus
Valmiudet hankkia osaamista tai vaihtaa alaa

Standardoitu
neiden työ
prosessien
(palvelu)alat

Monikulttuurisuus
Muutosvalmius
Laatuosaaminen
Palveluosaamisen
Toimialan uudistumiskyvyn säilyttäminen
ja parantaminen osaamista kehittämällä

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja sen
kohtaanto työelämän tarpeiden kanssa
Yksilöllisten urapolkujen kehittäminen ja tutorointi
Nopeat, räätälöidyt koulutusratkaisut
Osaamisen todentaminen
Koulutusmäärät kasvavat erityisesti työvoimapulaaloille
Koulutuksen vetovoima on kriittinen tekijä.
Haasteena on saada nuoret hakeutumaan tälle
alalle koulutukseen (koskee myös aikuisia).
Olennaista koulutusresurssien riittävyys ja
koulutuksen oikea-aikaisuus
Koulutuksen arvoperustan muutokset (koulutusta
ei pidetä itseisarvona, vaan välinearvona)
Osaamisalojen ja työpaikkojen houkuttelevuuden
säilyttäminen

Seminaarissa järjestetyssä työpajatyön toisessa vaiheessa pohdittiin aikuisväestön osaamisja koulutustarpeiden ennakointimallin kehittämisen lähtökohtia. Useat koulutuksen tänään
aloittavat nuoret ovat vielä 60 vuoden jälkeen työelämässä, joten ennakoinnilla on vain rajalliset mahdollisuudet tunnistaa tulevaisuudessa tarvittavia osaamis- ja koulutustarpeita.
Maailman monimutkaistuessa ennakoinnilla ei ajatella voitavan selvittää ainakaan kovin yksityiskohtaista pitkän aikavälin ennakointitietoa. Aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden
ennakointi koetaan ennen kaikkea lyhyen ja keskipitkän aikavälin tarkasteluksi, jossa olisi
tarpeen hyödyntää suhteellisen yksinkertaisia ja ymmärrettäviä työkaluja.
Työryhmätyön johdannossa korostettiin, että ennakointimallien ja -menetelmien pitäisi
pystyä uudistumaan toimintaympäristön muutoksessa, jotta ennakointitiedon luotettavuus ja
uskottavuus osana suunnittelutietoja säilyttäisi asemansa ja jopa vahvistuisi nykyisestään.
Elinkeinoelämän dynamiikan nopeutuminen ja yllätyksellisyys ovat kriittisiä muutoksia osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittämisen näkökulmasta. Yritysten elinkaaret lyhe-
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nevät ja niiden tehtävärakenne perustuu enää harvoin trendinomaiseen, hitaaseen ja ennustettavaan muutokseen. Yritysten toiminta tukeutuu yhä vahvemmin globaaleissa verkostoissa
tapahtuviin, usein myös nopeisiin muutoksiin sekä joustaviin organisaatiorakenteisiin. Erityisesti digitaalisuus ja digitaalinen tiedonhallinta kulkevat läpi kaikkien alojen ja muokkaavat
merkittävästi alojen ja niiden muodostamien tuotantoverkostojen liiketoimintaa.
Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnissa tarvitaan selkeää ennakointikysymyksen
tai ongelman määrittelyä eli mihin ennakoinnilla pyritään, miten ennakointiaineistoja tuotetaan ja kenen ennakointitietotarpeita pyritään tyydyttämään. Työmarkkinoilla tarvittava
osaaminen voi olla erilaista yksilön ja työnantajan näkökulmista. Yksilön kannalta on tarpeellista maksimoida liikkuvuus työmarkkinoilla ja hankkia yleisosaamista, mutta tämä ei
ole välttämättä yritysten kannalta toivottavaa ja tarpeellista. Lisäksi esimerkiksi henkilöstöltään erikokoisilla yrityksillä voi olla toisistaan osin poikkeavia näkemyksiä toimialansa
tulevaisuudesta.
Ennakointijärjestelmän tulisi perustua organisoituun prosessiin, jolla voitaisiin tuottaa
jatkuvasti päivitettyä ennakointitietoa. Ennakointi ei voi olla kertaluontoista tai projektinomaista toimintaa (vrt. Vose-hankkeet). Tarvittaisiin ennakointistrategia ja -järjestelmä ja
riittävät resurssit sen toteuttamiseen. Tavoitteena tulisi olla toimiva kansainvälisten, valtakunnallisten ja alueellisten ennakointitoimijoiden muodostama kokonaisuus ja päällekkäisyyksien välttäminen. Tämä edellyttäisi yhtenäistä, sähköiseen alustaan perustuvaa ennakointityökalua. Tämä edellyttäisi myös osittaista ennakoinnin automatisointia, esimerkiksi
ohjelmistorobotin kehittämistä hiljaisten signaalien ja trendien tunnistamiseksi. Myös ns. big
datan analyysi osana ennakointia on yhä tärkeämpää. Teknologian hyödyntäminen ennakoinnissa vaatii kuitenkin avoimuutta, yhteistyötä tiedon koonnissa ja jakamisessa sekä taloudellisia resursseja.
Ennakoinnin perustana on nykytilaa kuvaavien tausta-aineistojen ajantasaisuus ja luotettavuus. Oikea ja ajan tasalla oleva tieto on tarpeen, jotta voidaan asettaa eri aikaväleille
kohdistuvia tavoitteita. Ennakointitietotarpeen aikaväli vaihtelee eri intressiryhmien välillä.
Elinkeinoelämän intressinä ovat lyhyen aikavälin muutosilmiöt ja tarpeet. Sen sijaan yksilöiden ennakointitietotarpeena ovat usein osaamis- ja urapolun kehitysnäkymät vähintäänkin
keskipitkällä aikavälillä. Yhteiskunnan intressinä on paitsi yritysten ja työvoiman osaamisen
kasvuedellytysten turvaaminen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä myös pidemmän aikavälin
edellytysten luominen elinkeinorakenteen uudistumiselle. Toimintaympäristön muutosnopeus ja yllätyksellisyys edellyttävät pidemmän aikavälin tavoitteiden asettamisen lisäksi erityisesti lyhyen aikavälin signaalien tunnistamista.
Ennakoinnin koetaan olevan haastavaa muutosilmiöiden nopeuden ja yllätyksellisyyden
takia. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät tulisi saada tehokkaaseen käyttöön osana
osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia. Tilastot, numerot ja ekonometriset mallit ovat
jatkossakin tarpeen, mutta niiden lisäksi tarvitaan vaihtoehtoisia laadulliseen ennakointiin
perustuvia tulevaisuuskuvia (skenaariot). Erityisesti yhteisten työmuotojen löytäminen eri toimijoiden kesken on ratkaisevaa. Kaikkea ei kuitenkaan voida ennakoida, vaan on tarve myös
luoda visioita siitä, mitä halutaan tulevaisuudessa olevan (tulevaisuuden kuvittelu). Ennakointi ei saa suuntautua liian teknologia- tai kasvualapainotteisesti, vaan on myös huomioitava heikommassa työmarkkina-asemassa olevien tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia.
Lisäksi ennakointiin on tarpeen sisältyä myös varautumista yllättäviin ja epätodennäköisiin-
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kin riskeihin (ns. ERM-ajattelu)10. Epävarmuuden sietäminen ei välttämättä aina ole hallinnassa. Epävarmuuden sietämiseen liittyy nykyistä rohkeampi riskinotto ja kokeilukulttuuri.
Tarvitaan resilienssiä eli muutosjoustavuutta ja reagointikyvyn kehittämistä esimerkiksi äkillisten rakennemuutostilanteiden inhimillisten ja taloudellisten kärsimysten minimoimiseksi.
Ennakointitiedon tuottamiselle asettaa rajoituksia julkisen sektorin ennakointiresurssien
niukkuus. Olennaista on hyödyntää tehokkaasti olemassa olevien ennakointitulosten synteesiä ja tuottaa tätä täydentävää ennakointitietoa eri tahojen välisenä yhteistyönä (kansainvälinen, kansallinen ja alueellinen taso).
Ennakoinnin vaikuttavuuden päätöksentekoon tulisi vahvistua. Tämä edellyttää yhteistyöprosessien kehittämistä ennakointitiedon tuottajien ja käyttäjien välillä. Ennakoinnin pitäisi
siirtyä passiivisesta taustatietoa tuottavasta roolista aktiivisemmaksi ja proaktiiviseksi
toiminnaksi, joka luo päätöksenteolle erilaisia suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia. Ennakointiviestinnän tulisi lisäksi monipuolistua, jotta ennakointitulokset työmarkkinoiden ja
osaamisen muutostarpeista välittyisivät nopeammin eri ennakointitiedon käyttäjätahoille.
Jatkossa tulee arvioida säännöllisesti ennakointitulosten osuvuutta ja ennakointiprosessien
toimivuutta. 11

Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen hyödyntäminen lyhyen aikavälin osaamis
tarpeiden ennakoimiseksi
Projekti toteutti syksyllä 2016 edellä kuvattuihin aikuiskoulutuksen sidosryhmien
näkemyksiin perustuen lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ennakoinnin kokeilun
yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, KEHA-keskuksen ja ELY-keskusten kanssa
lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ennakoinnin yhteistyökokeilun. Projekti toteutti
ELY-keskuksilla kyselyn lyhyen aikavälin osaamisen kehittämisen haasteista sekä toimenpiteistä ja ratkaisuista. Kysely toteutettiin syksyn 2016 Alueelliset kehitysnäkymät
-katsauksen yhteydessä. Vastaukset koottiin syys-lokakuussa 2016. Vastauksensa
alueen osaamis- ja koulutustarpeista antoivat kaikki viisitoista ELY-keskusta. Kyselyssä pyydettiin nimeämään maksimissaan viisi toimialaa osaamisen ja koulutuksen
haasteineen sekä mahdollisia toimenpiteitä ja ratkaisuja. Lisäksi jokaiselta ELY-keskukselta pyydettiin erikseen osaamis- ja koulutushaasteita liikenne- ja logistiikan
alalta (liite 3). Kyselyn tuloksia on hyödynnetty pilottiprosessin eri vaiheissa. Kyselyä
testattiin uudelleen syksyllä 2017, ja se on määrä vakiinnuttaa opetushallinnon ja työja elinkeinohallinnon yhteiseksi lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ennakointimalliksi.11

10 Ennakoidussa rakennemuutoksen (ERM) hallinnassa korostuvat ennakoinnin hyödyntäminen johtamisessa, alueiden oma
varautuminen ja vastuu elinkeinojen kehittäjinä ja uudistajina sekä älykkään erikoistumisen ja kokeilukulttuurin vahvistaminen
(TEM 2016).
11
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DYNAMO-MALLI

3.1

Johdanto

Projektissa on kehitetty aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoimiseksi ns.
Dynamo-ennakointimalli, joka perustuu toimialojen ja niiden tuotantoverkostoissa tarvittavan osaamisen tulevaisuushaasteiden ennakointiin. Mallilla voidaan ennakoida erityisesti
aikuisväestön eri aikavälien ja koulutusasteiden (ml. työvoimakoulutus) osaamis- ja koulutustarpeita.
Ennakointimallin kehittämistyö on toteutettu osallistavalla ja vuorovaikutteisella prosessilla,
jolla on turvattu osallistumismahdollisuudet mallin kehittämiseen ja pilotointiin mahdollisimman laaja-alaisesti. Ennakointiprosessia on koordinoinut Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin projektipäällikkö Samuli Leveälahti ja projektisuunnittelija
Jenna Nieminen. Heidän taustatukenaan ovat olleet Opetushallituksen ennakointiyksikkö
sekä projektin ohjausryhmä, jossa on laaja aikuiskoulutuksen asiantuntijoiden edustus.
Lisäksi ennakointiprosessin eri vaiheiden toteuttamiseen on osallistunut ulkoisia palveluntuottajia (Gaia Consulting Oy, Metodix Oy, KPMG Oy Ab ja C&Q Systems Oy).
Dynamo-mallin pilotointi on toteutettu ennakoitavan alan asiantuntijoista koottujen ydin- ja
taustaryhmien asiantuntemuksella. Työpajoihin koottiin mukaan noin 30 henkilön ydinryhmä,
joka osallistui prosessin kyselyihin ja työpajoihin (liitteessä 2 ydinryhmään kutsutut asiantuntijat, joiden osallistumisaktiivisuus on vaihdellut prosessin eri vaiheissa). Ydinryhmä perustui
osittain Osaamisen ennakointifoorumin liikenne ja logistiikka -ennakointiryhmän kokoonpanoon, jota täydennettiin yritysten, työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen (toimiala- ja
henkilöstöjärjestöt, työmarkkinajärjestöt), alan kaikkien koulutusasteiden lisä- ja täydennyskoulutuksen, ennakointialan hallinnon (esim. ministeriöt), aluehallinnon, alan tutkimuksen ja
(aikuis)opiskelijoiden edustajilla12.
Ydinryhmän ohella ennakointiprosessiin osallistui taustaryhmä, joka osallistui kyselyihin ja
välitulosten kommentointiin. Taustaryhmään koottiin ydinryhmän tahojen lisäksi erityisesti
ennakointialan tuotantoverkoston toimialojen yrityksiä, ennakointialaa lähellä olevia muita
ennakointiryhmiä ja aluehallinnon edustajia. Taustaryhmä pyrittiin saamaan mahdollisimman
suureksi, jotta ennakointiprosessin eri vaiheisiin saadaan riittävän laaja ja kattava näkemys.
Projekti välitti ennakointituloksia jo prosessin aikana. Pilotoinnin tuloksia on esitelty ennakointiprosessin aikana erilaisilla koonneilla sekä esityksillä. Nämä on julkaistu projektin
www-sivuilla ja sosiaalisen median sivustoilla, jossa kaikilla kansalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua ennakointiprosessiin ja ennakointituloksista tehtävien johtopäätösten muodostamiseen. Kaikki pilottihankkeessa tuotettava ennakointitieto on ollut vapaasti ja maksutta hyödynnettävissä.

12

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/osaamisen_ennakointifoorumi
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3.2

Dynamo-mallin pilotointiprosessi

Kehitetty ennakointimalli (Dynamo-malli) perustuu toimialojen ja niiden tuotantoverkostoissa
tarvittavan osaamisen tulevaisuushaasteiden ennakointiin. Mallilla voidaan ennakoida erityisesti aikuisväestön eri aikavälien ja koulutusasteiden (ml. työvoimakoulutus) osaamis- ja
koulutustarpeita.
Dynamo-mallia pilotoitiin valtakunnallisten ja alueellisten ennakointitoimijoiden yhteistyönä
liikenne- ja logistiikka-alalla alkuvuonna 2017. Mainitun alan valintaan vaikutti keskeisesti
rakennerahasto-ohjelman ohjeet valita pilotointikohteeksi rakenne- tai kasvuala. Liikenne- ja
logistiikka-ala täyttää tämän määritelmän erityisesti siitä syystä, että teknologinen kehitys
tulee muuttamaan useiden aiemmin julkaistujen ennakointiselvitysten mukaan radikaalisti
alan työllisyyttä, tehtävärakennetta ja osaamistarpeita13. Valintaan vaikuttivat myös Opetushallituksen osaamistarpeiden ennakoinnin VOSE-hankkeiden viimeaikaiset ja suunnitellut
alat, muut valtakunnalliset ja alueelliset viimeaikaiset alakohtaiset selvitykset. Lopullinen
päätös pilotointialasta tehtiin ESR-projektin ohjausryhmän kokouksessa huhtikuussa vuonna
2016.
Pilottialaan sisältyivät maa-, vesi- ja ilmaliikenne, moottoriajoneuvojen vähittäis- ja tukkukauppa (moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto) sekä varastointi sekä postipalvelut (logistiikka
ja posti) (liite 1). Pilottialan rajaus määriteltiin tarkemmin Osaamisen ennakointifoorumin
liikenne ja logistiikka -ennakointiryhmän alajaon mukaisesti 14, jotta pilotin tuloksia voitaisiin
hyödyntää suoraan ennakointiryhmän koulutuksen kehittämisehdotuksien tukena.
Valtakunnallisen pilotoinnin ohella toteutettiin Dynamo-mallin liikenne- ja logistiikka-alan
rajapinta-alojen näkökulmista alueellisia sovelluksia, jotka täydensivät valtakunnallisen pilotoinnin tuloksia ja tuottivat samalla arviointitietoa mallin hyödynnettävyydestä (kuvio 2). Pilotoinnin tavoitteena on ollut soveltaa ja kokeilla valtakunnallista Dynamo-mallia alueellisten
tietotarpeiden ja lähtökohtien näkökulmista. Aluepilotit toteutettiin noin kuukauden viiveellä
valtakunnallisesta prosessista, jotta alueille voitiin välittää valtakunnallisen prosessin tuloksia sekä kokemuksia työpajaprosessin käytännön toteutuksesta. Projekti on tarjonnut tukea
alueille mallin sisällölliseen koulutukseen, ennakointi- ja tilastoaineistojen hankintaan ja
työpajojen käytännön toteutukseen sekä välittänyt valtakunnallisen pilotin välituloksia aluepilottien hyödynnettäväksi. Alueellisia teema-aloja olivat digitaaliset palvelut (Pirkanmaa,
Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa), metsäbiotalous (Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo,
Kymenlaakso), meriteollisuus (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa), matkailu (Lappi),
sosiaali- ja terveysala (Päijät-Häme) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (Uusimaa)15. Tarkemmin
aluepilottien tuloksista luvussa 8.

13 Esimerkiksi: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
14 Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointiprosessia
tukevasta ohjausryhmästä. Ennakointiryhmien sihteeristö koostuu Opetushallituksen asiantuntijoista. Ennakointiryhmissä ovat
edustettuina työnantajat, työntekijät ja yrittäjät, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, opetushenkilöstö, alan
tutkimuksen edustajat ja opetushallinto. Ennakointiryhmät on asetettu ajalle 1.1.2017–31.12.2020. Lisätietoja www.oph.fi.
15
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KUVIO 2. DYNAMO-MALLIN ALUEPILOTOINTI.
Liikenne- ja logistiikka-alan ennakointiprosessi käynnistyi taustaselvityksellä, jossa koottiin liikenne- ja logistiikka-alan nykytilaan ja aikaisempiin ennakointiselvityksiin liittyviä
päätuloksia (kuvio 3). Varsinainen ennakointiprosessi käynnistyi alkuvuonna 2017, jolloin
kartoitettiin pilottialan sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutosilmiöitä Delfoi-menetelmällä ja hyödyntäen siinä ns. PESTE-tarkastelua16. Sisäisen toimintaympäristön tarkastelussa keskityttiin erityisesti pilottialan yritysten ja tuotantoverkoston kilpailukykytekijöiden
ennakointiin ja ulkoisen toimintaympäristön analyysissa megatrendeihin, trendeihin ja signaaleihin, joilla voi olla tulevaisuudessa vaikutuksia pilottialan liiketoimintaan ja tuotantoverkostoihin. Tuotantoverkostojen tarkastelussa arvioitiin toimialojen keskeisiä yhteistyöaloja sekä muita toimijoita (esim. koulutus ja tutkimus), joiden kanssa tehtävä yhteistyö on
edellytys skenaarioiden toteutumiselle. Kartoitetut muutosilmiöt koottiin ja analysoitiin ja
niiden perustalta muodostettiin pilottialan toimialakohtaisia skenaarioita alan keskipitkän
ja pitkän aikavälin kehityksestä. Tämän jälkeen arvioitiin alan työllisyyden kehitystä, tehtävärakenteen muutoksia sekä osaamisen ja koulutuksen haasteita, joita seuraa toimialojen
liiketoiminnan ja tuotantoverkostojen kehitysnäkymistä. Lopuksi ennakointiprosessiin osallistuvat asiantuntijat arvioivat toimenpiteitä, joilla aikuisväestön osaamisen ja koulutuksen
kehittämishaasteisiin voidaan vastata. Dynamo-malliin sisällytettiin työpajaprosessia tukevia taustaselvityksiä, kyselyitä ja jatkuvaa välitulosten raportointia, jotka tukivat työpajojen
tavoitteiden toteuttamista.

16

PESTE-analyysi on apumenetelmä, jolla selvitetään ilmiön tai organisaation poliittista, ekonomista, sosiaalista, teknistä
ja ekologista tilaa ja tulevaisuutta. Monitoroituja muutosvoimia voidaan hyödyntää eri tavoin, esimerkiksi yhteiskunnallisia
skenaarioita laadittaessa ne voivat toimia tulevaisuustaulukon muuttujina tai vaikka taustamateriaalina organisaation laatiessa
skenaarioita toiminnalleen. Synonyymi käsitteelle STEEP-analyysi.
http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/koulutus_ja_osaamistarpeiden_ennakointi/sanastot/suomenkielinen_sanasto#P
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KUVIO 3. DYNAMO-PILOTOINTIPROSESSI.
Ennakointimalli on rakennettu luomaan ennakointitietoa erityisesti aikuisväestön osaamis- ja
koulutustarpeista, mutta sitä voidaan hyödyntää kohtuullisin täydennyksin nuorille suunnatun koulutustarjonnan määrälliseen ja opetussisältöjen ennakointiin. Dynamo-mallia hyödynnetään pilotoinnin arviointitulosten ja niiden mahdollisesti osoittamien mallin täydennys- ja
korjaustarpeiden jälkeen Osaamisen ennakointifoorumin ja sen alaisten ennakointiryhmien
alakohtaisen ennakointityön perustana vuosina 2017-2019.

3.2.1

Dynamo-prosessin valmisteluvaihe

Dynamo-ennakointiprosessi käynnistyi alkuvuodesta 2017 eDelfoi-kyselyllä, jonka avulla
tunnistettiin ennakointialaan vaikuttavat keskeisimmät ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön muutostekijöistä (ks. tulokset luku 6). Ennakointiprosessissa koettiin tarvittavan
näkemyksiä ennakointialan sisäisiin muutostekijöihin keskittyvän taustaselvityksen lisäksi
yhteiskunnan ja työelämän tulevaisuuden kannalta keskeisistä ulkoisen toimintaympäristön muutosvoimista17. Delfoi-prosessin tiedonkeruu tähtäsi skenaarioiden luomiseen pilotin
ensimmäisessä työpajassa.
Projekti kokosi ennakointiprosessin Delfoi-kyselyyn liikenne- ja logistiikka-alan sisäisen
ja ulkoisen toimintaympäristön muutostekijöitä (kuvio 4). Delfoi-prosessin tavoitteena oli
17
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Ulkoisella toimintaympäristöllä (makroympäristöllä) tarkoitetaan erilaisia pilottialan kannalta merkityksellisiä ympäristöjä,
kuten yhteiskunnallista, poliittista, ekologista tai teknologista ympäristöä. Näihin muutostekijöihin ei voida vaikuttaa itse.
Organisaatioiden sisäisen toimintaympäristön seurannan keskiössä ovat esimerkiksi organisaation tuotteet, palvelut, tuotanto,
henkilöstö ja strategia. Organisaation sisäinen toimintaympäristö on kuitenkin niin yritys- ja toimialakohtainen, ettei sen
valtakunnallinen ennakointi ole mielekästä tai resurssien näkökulmasta mahdollista. Tässä ennakointiprosessissa keskitytäänkin
sisäisen toimintaympäristön uloimpaan tasoon eli ennakointialan tuotantoverkostoympäristöön. Tuotantoverkostoympäristöllä
tarkoitetaan verkoston toimialoilla vaikuttavien avainkilpailijoiden, avainasiakkaiden ja muiden avainsidosryhmien
välisistä suhteista ja niiden muutoksista muodostuvaa mikrotoimintaympäristön ulointa tasoa (McGonagle & Vella 1996).
Ennakointitarkastelun ulkopuolelle jätetään näin ollen pilottialan yksittäisten yritysten näkökulma, jotta toimintaympäristön
seurannan haasteista, mahdollisuuksista ja kehittämiskohteista olisi mahdollista keskustella yleisluonteisemmin ja sitoutumatta
liikaa yrityskohtaisuuteen.
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fokusoida 15–25 keskeistä ennakointialan ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön muutostekijää, jotka tulevat vaikuttamaan liikenne- ja logistiikka-alan ja sen muodostaman tuotantoverkoston tulevaisuuteen. Delfoi-kyselyn perustana olivat taustaselvitykset ja muutostekijöiden listaukset sekä tuotantoverkostojen kehitys. (Emt.)
Projektissa hyödynnettiin Delfoi-kyselyn toteuttamisessa eDelfoi-verkkoympäristöä, joka on
Delfoi-metodin käyttöön suunniteltu verkkosovellus18. Verkkoympäristössä on mahdollista
suunnitella, toteuttaa, analysoida ja raportoida tutkimuksen. Dynamo-mallin eDelfoi-kyselylomakkeisiin sisältyi teksti- ja grafiikkaosioita (esimerkiksi johdanto ja selvitykset), kvantitatiivisia osia (erityyppiset kysymykset), tekstivastausosia (kvalitatiivinen aineisto) sekä
linkkejä. (Emt.)
Pilotissa toteutettiin kolme kyselyä ja yli 30 kysymystä, joiden vastaukset olivat alusta
alkaen reaaliaikaisesti avoimia ja anonyymisti kommentoitavia. Verkkoympäristö mahdollisti tulevaisuusnäkemysten välisen argumentoinnin ja asiantuntijoiden välisen dialogin sekä
panelistikantojen tarkistamisen koko prosessin ajan. Delfoi-kysely käynnistyi maanantaiaamuna 16.1.2017 ja päättyi virallisesti 27.1.2017. Ennen skenaarioiden rakentamista koottiin
Delfoi-kyselyn asiantuntijavastausten ja ‑argumenttien pohjalta tulevaisuustaulukko, jossa
erilaiset tulevaisuuskäsitykset esitettiin erilaisina tulevaisuustiloina. Muutosilmiöitä olivat
kaikki teemat, jotka on avattu Delfoin tulevaisuuskysymyksissä. Ne merkittiin tulevaisuustaulukossa riveille. Erilaiset tilat taas kuvaavat asiantuntijoiden näkemysten hajautumista.
Niitä yhdistelemällä muodostettiin skenaariot, jotka nimettiin BAU (entiseen tapaan) ja tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarioiksi.

KUVIO 4. LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN SKENAARIOPROSESSIN VALMISTELU
VAIHEET.

18

https://metodix.fi/2014/11/26/edelfoi-metodievoluutiota-verkossa/
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3.2.2

Työpajaprosessi, taustaselvitykset ja kyselyt

Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli luoda kokonaiskuva liikenne- ja logistiikka-alan tulevaisuuteen vaikuttavista muutostekijöistä ja niiden välisistä kytkennöistä. Keskustelupohjana toimi edellisessä luvussa kuvattu Delfoi-kysely, jolla koottiin jo etukäteen työpajaan
osallistuvien näkemyksiä ja erityisesti sellaisia muutostekijöihin liittyviä arvioita, joiden
kehityksestä ei ollut täysin yhteneväistä kokonaiskuvaa. Näiden muutostekijöiden erilaisia
tulevaisuustiloja arvioitiin työpajan pienryhmissä, jonka jälkeen ryhmät äänestivät muutostekijöittäin 3–4 tulevaisuustilasta, jotka ovat asiantuntijoiden näkemyksen mukaan
1) nykyistä trendiä tai kehitystä jatkavia
2) mahdollisia uusia, alalla vahvistuvia tavoitteellisia tulevaisuustiloja.
Kun äänestyksen tulokset laskettiin yhteen, voitiin rakentaa tulevaisuustaulukkomenetelmän tapaisia muutostekijät yhdistäviä tarinoita, joiden merkitystä arvioitiin tämän jälkeen
liikenne- ja logistiikka-alan yksityiskohtaisemmissa alatoimialaryhmissä19. Alatoimialoittaiset skenaariot pyydettiin muodostamaan liikenne- ja logistiikka-alan BAU- ja tavoitteellinen
tulevaisuus ‑skenaarioiden perustalta, mutta tarkentamaan skenaarioita alatoimialakohtaisten liiketoiminnan kehittämishaasteiden ja niiden toteutumista edellyttävän tuotantoverkostoyhteistyökuvauksen kautta.

19
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Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, logistiikka ja posti sekä moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto.
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Työpaja 1
Vaihe 1. Työpajaan osallistuvat jaettiin alatoimialakohtaisiin pöytiin.
Vaihe 2. Osallistujat kävivät läpi Delfoi-kyselyn muutostekijät (21 kpl) ja niissä kuvatut
tulevaisuustilat. Kullekin muutostekijälle valittiin kaksi tulevaisuustilaa (BAU ja tavoite)
pöytäkunnittain. Näkökulmana oli liikenne- ja logistiikka-alan kokonaisuus.
Vaihe 3. Osallistujat lisäsivät uusia muutostekijöitä, jotka heidän mielestään ovat olennaisia koko alan kannalta.
Vaihe 4. Kukin ryhmä äänesti jokaisen muutostekijän BAU- ja tavoitekehityksen tulevaisuustilaan merkitsemällä seinällä olevaan lakanaan punaisen (BAU) ja vihreän (tavoite)
tarran.
Vaihe 5. Äänet laskettiin ja tuloksen perusteella valikoitui jokaiselle muutostekijälle
BAU- ja tavoitetulevaisuustila. Nämä vaihtoehdot tulostettiin erikseen kuhunkin pöytään.
Vaihe 6. Seuraavassa vaiheessa siirryttiin alatoimialakohtaiseen työhön ja pyydettiin
valitsemaan alatoimialan näkökulmasta 5–10 keskeisintä muutostekijää. Näiden muutostekijöiden ja niiden tulevaisuustilojen perusteella muodostui perusta alatoimialakohtaiselle BAU- ja tavoiteskenaariolle.
Vaihe 7. Alatoimialan muutostekijöiden valinnan jälkeen ryhmiä pyydettiin pohtimaan,
miten kukin muutostekijä vaikuttaa alatoimialan liiketoiminnan kehittymiseen ja kehittämishaasteisiin (esim. markkinat, kuluttajakäyttäytyminen, tuotantoprosessi, teknologia yms.) Arvio pyydettiin BAU- ja tavoiteskenaarion näkökulmasta.
Vaihe 8. Alatoimialaryhmiä pyydettiin vielä pohtimaan alatoimialojen tuotantoverkoston ja siinä tapahtuvan yhteistyön kehittymistä BAU- ja tavoiteskenaarioiden näkökulmasta.

Tulokset koottiin työpajan jälkeen, ja ydin- ja asiantuntijaryhmää pyydettiin täydentämään
tuloksia sähköisesti.
Toisen työpajan alkuvaiheessa täydennettiin ensimmäisessä työpajassa luotuja alatoimialakohtaisia skenaarioita liiketoiminnan kehittämisestä ja tuotantoverkostoista. Tämän jälkeen
arvioitiin alatoimialojen työllisten määrän kehitystä sekä tehtävärakenteen muutosta.
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Työpaja 2
Vaihe 1. Jatkettiin ensimmäisessä työpajassa tuotettuja näkemyksiä muutostekijöiden
vaikutuksista liikenne- ja logistiikka-alan alatoimialojen liiketoimintaan ja tuotantoverkostoihin. Alatoimialojen liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä arvioitiin skenaarioittain
(BAU/tavoitteellinen tulevaisuus) alatoimialakohtaisissa pöydissä. Pöytiin oli jaettu
edellisen työpajan tulokset, joita pyydettiin täydentämään. Tämän jälkeen siirryttiin
jatkamaan vielä arvioita tuotantoverkoston muutoksista suhteessa liiketoiminnan
kehittämishaasteisiin eli minkä alojen kanssa ja millaista yhteistyötä liiketoiminnan
kehittämishaasteet edellyttävät. Lopuksi alatoimialaryhmät kiersivät läpi kaikkien
muiden alatoimialojen tuotantoverkostokuvaukset ja täydensivät näitä kuvauksia omilla
näkemyksillään.
Vaihe 2. Alatoimialakohtaista työllisten määrän kehitystä arvioitiin skenaarioittain.
Taustana työskentelylle toimi ennakkomateriaali Delfoi-kyselyn tuloksista ja tilastoista.
Tässä pyydettiin hyödyntämään erityisesti edellisen vaiheen työtä ja arvioimaan alatoimialoittain työllisten määrän kokonaiskehitystä vuosien 2014 ja 2027 välillä perusteluineen. Tämä vaihe toteutettiin alatoimialoittain.
Vaihe 3. Alatoimialojen tehtävärakenteen muutoksen arvioinnissa vuosina 2014–2027
pyydettiin hyödyntämään sekä vaiheiden 1 ja 2 tuloksia että ennakkomateriaalia alatoimialojen tehtävätasojen keskeisten ammattiryhmien työllisten määrän kehityksestä
vuosina 2010–2014. Ammattiryhmittelynä hyödynnettiin Opetushallituksen kokoamaa
ryhmittelyä (liite 5), koska se mahdollisti pidemmän aikavälin aikasarjan tarkastelun
ennakoinnin tukena. Tehtävätasoina käytettiin työpajassa seuraavia yleisesti käytössä
olevia perustasoja20
•
•
•
•

johto- ja asiantuntijatyö
ammattiosaajat
tukitoiminnot, reunatyövoima yms.
muut ammatit, jotka sisältävät myös mahdolliset uudet tehtävät.

Näille tehtävätasoille oli valittu määrällisesti merkittävimmät ammattiryhmät, koska
kaikkia ammattiryhmiä ei ole mahdollista arvioida aikaresurssien takia työpajassa.
Työpajassa arvioitiin edellisen vaiheen 2 tavoin työllisten määrän suhteellista muutosta
skenaarioittain vuosien 2014 ja 2027 välillä. Näkemyksistä pyydettiin perusteluja. Tämä
vaihe toteutettiin alatoimialoittain.
Vaihe 4. Työpajan päättäminen ja seuraavan työpajan teemojen esittely.

20

Työpajan jälkeen lähetettiin osaamistarpeiden kysely, jossa pyydetään arvioita skenaarioiden edellyttämistä osaamistarpeista. Kyselyä edelsi taustaselvityksen lähettäminen, jossa
oli kuvattu laaditut skenaariot sekä pilotoinnissa hyödynnettävää kvalifikaationäkökulmaa.
Lisäksi taustaselvityksessä oli koottu yhteen maahanmuuttajia koskevia tietoja koulutus20 Soveltaen esimerkiksi http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index.html
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rakenteesta ja työllisyydestä. Selvityksen tarkoitus oli esittää tietoja erityisesti liikenne- ja
logistiikka-alan työllisten määristä ammattiryhmittäin.
Osaamistarpeiden kyselyssä pyydettiin arvioimaan ennen työpajaa liikenne- ja logistiikkaalan alatoimialojen tavoiteltavan tulevaisuuden osaamistarpeita (kvalifikaatioita). Kysely
jakaantui kolmeen osaan:
1) Toimialarajat ylittävien osaamisten tunnistaminen.
2) Toimialaosaamisten tunnistaminen.
3) Ammattiryhmäkohtaisten osaamisten tunnistaminen. Kyselyyn valittiin alatoimialan
1–2 keskeistä ammattiryhmää, joiden osaamissisältöjä arvioitiin ammattiryhmän erityisosaamisten sekä toimiala- ja toimialarajat ylittävien osaamisten näkökulmista.
Kyselyssä pyydettiin ottamaan kantaa aiemmin eri kotimaisissa ja kansainvälisissä ennakointiselvityksissä tunnistettuihin osaamisiin (kvalifikaatioihin)21. Aiemmin tunnistettuja osaamisia arvioitiin sen perusteella, vahvistuvatko vai heikkenevätkö aiemmin osaamiset, jos tavoitteellisen tulevaisuuden toteutumiselle luotaisiin työvoiman osaamisella parhaat mahdolliset
edellytykset. Osaaminen sai arvon +/-, jos osaamisen merkitys pysyy ennallaan suhteessa
tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarioon. Jos osaamisen merkitys kasvoi, se sai arvon + tai
++ ja vastaavasti osaamisen merkityksen laskiessa – tai – –.
Vastaajia pyydettiin kirjaamaan myös sellaisia osaamiskokonaisuuksia, jotka vastaavat
tavoitteellisen tulevaisuuden osaamistarpeita, mutta eivät tulleet esille kyselylomakkeessa.
Avoimissa vastauskohdissa oli mahdollisuus tuoda esille arvioitavia osaamisia koskevia lisähuomioita tai lisätä osaamisia.
Osaamiskyselyyn saatiin yli 50 vastaajan näkemykset liikenne- ja logistiikka-alan osaamistarpeiden muutoksista, joita tarkennettiin kyselyn jälkeisessä työpajatyöskentelyssä. Jo
aiemmin tunnistettujen kvalifikaatioiden hyödyntämistä pidettiin pilotointiryhmän arvioiden
mukaan toimivana ratkaisuna. Kyselyn ja työpajan tuotoksena tuli mahdolliseksi raportoida
samanaikaisesti alatoimialojen määrällisiä työvoimatarpeiden muutoksia sekä laadullisia
osaamistarpeiden painotusten kehitysnäkymiä.
Kolmannessa työpajassa käsiteltiin alatoimialojen tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarioita
vastaavia osaamistarpeita, pilottialan työvoiman osaamistasoa koskevia tavoitteita sekä
alatoimialojen osaamista ja alustavaa pohdintaa koulutuksen kehittämistavoitteiden asettamiseksi. BAU-skenaariota ei enää käsitelty, sillä sen arvioitiin vastaavan jo tunnistettuja
osaamistarpeita ja niistä johdettuja toimenpiteitä. Osaamistarpeiden arvioinnin tukena olivat
kyselyn tulokset, joita täydennettiin työpajassa. Osaamistason analyysissa keskityttiin ilman
tutkintoa olevien suhteellisen osuuden kehitykseen suhteessa tavoitteellisen tulevaisuuden
skenaarioon. Tämän jälkeen arvioitiin alatoimialojen osaamisen ja koulutuksen kehittämishaasteita yleisesti sekä vielä yksityiskohtaisemmin alan nykyisten työllisten, toimialaa vaihtavien sekä alalta työttömäksi jäävien näkökulmista.

21 Aikaisempien liikenne- ja logistiikka-alan osaamistarpeiden ennakointiselvitysten koonti perustuu Gaia Consulting Oy:n projektille
laatimaan selvitykseen ja erityisesti C&Q Systems Oy:ltä (2016) hankittuun ammattiryhmä- ja toimialakvalifikaatiotietoon,
jota on muokattu pilotin tarpeisiin. Projektissa ei ole luonnollisesti pyritty kokoamaan kaikkia mahdollisia aikaisempia alan
ennakointiselvityksiä, vaan muodostamaan pääpiirteitä tunnistetuista kvalifikaatioista ja tuottamaan pilotointiprosessin myötä
uusia kvalifikaatioita.
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Työpaja 3.
Vaihe 1. Työpajaryhmät jaettiin aluksi alatoimialakohtaisiin pöytiin.
Vaihe 2. Orientoituminen työpajapäivään. Käytiin läpi työpajan tavoitteita ja fokusta.
Vaihe 3. KPMG esitteli alatoimialojen skenaarioiden keskeisen sisällön ja osaamiskyselyn tulokset.
Vaihe 4. Osaamistarpeiden ennakointi. Käytiin alatoimialakohtaisesti pöytäkunnittain
keskustelua osaamiskyselyn tuloksista toimialarajat ylittävien osaamisten, toimialaosaamisten ja alatoimialan ammattiryhmäkohtaisten osaamisten näkökulmasta. Tehtiin täydennyksiä ja priorisointeja keskeisimmistä kvalifikaatioista.
Vaihe 5. Asiantuntijapuheenvuorot. Mikko Huhtala (WinNova) kertoi ensi vaiheessa
näkemyksiään liikenne- ja logistiikka-alan koulutustarjonnan nykytilasta. Tämän jälkeen Antti Kauppi (Metodix Oy) esitteli uusia oppimisympäristöjä ja -verkostoja. Alustusten tavoitteena oli virittää iltapäivän keskustelua osaamisen ja koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.
Vaihe 6. Osaamistason nostotavoitteet. Alatoimialoittain käytiin keskustelua ilman
tutkintoa olevien määrän tavoitteellisesta kehityksestä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
Vaihe 7. Alatoimialan osaamista ja koulutuksen alustavia kehittämistavoitteita hahmoteltiin koulutusasteittain.
Vaihe 8. Alatoimialojen alustavia kehittämistavoitteita kohdennettiin työvoiman eri segmentteihin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
Vaihe 9. Käytiin yhteinen loppukeskustelu.

Projekti toteutti ennen neljättä valtakunnallista työpajaa kyselyn, jonka tarkoitus oli kartoittaa toimenpide-ehdotuksia ja ajatuksia koskien koulutuksen kehittämistä liikenne- ja logistiikka-alalla peilaten prosessin aikana tuotettuihin tuloksiin ja skenaarioihin.
Työpaja 4 toteutettiin ydinryhmää laajemmalle asiantuntijajoukolla 7.6.2017. Tilaisuuden
tavoitteena oli kutsua aikuiskoulutuksen toimijoita ja vaikuttajia keskustelemaan aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeita vastaavista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä. Tilaisuuden alun esitysten jälkeen oli vuorossa koulutusastekohtaisten kommenttipuheenvuoron
pitäjien näkemyksiä projektin alustavista tuloksista. Tilaisuus päätettiin osallistaan paneelikeskusteluun aikuiskoulutuksen kehittämishaasteista.
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Työpaja 4.
9.30–10.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00–10.15

Avaussanat
Johtaja Anni Miettunen, Opetushallitus

10.15–11.00

Työelämän ja osaamistarpeiden murros
Tulevaisuuden työn asiantuntija Esko Kilpi

11.00–11.30

Dynamo-pilotointi
Projektipäällikkö Samuli Leveälahti, Opetushallitus

11.30–12.15

Dynamo-aluepilotit esittäytyvät
Digitaaliset palvelut, kehityspäällikkö Marko Koskinen, Pirkanmaan
liitto
Biotalous, maakuntasuunnittelija Elina Ronkainen, Kymenlaakson liitto
Meriklusteri, erikoissuunnittelija Esa Högblom, Varsinais-Suomen liitto

12.15–13.00

Lounas

13.00–13.45

Kommenttipuheenvuorot pilotin tuloksista
Ammatillinen koulutus, yli-insinööri Timo Repo, Opetushallitus
Korkeakoulutus, erityisasiantuntija Lauri Kurvonen, OAJ
Työvoimakoulutus, erityisasiantuntija Tiina Polo, työ- ja elinkeino
ministeriö

13.45–14.15

Kahvitauko

14.15–15.00

Panelistit pohtivat pilotin antia ja toimenpiteitä
Paneelin puheenjohtajuudesta vastaa KPMG Oy
Panelistit:
Kehityspäällikkö Marko Koskinen, Pirkanmaan liitto
Neuvotteleva virkamies Markku Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö
Puheenjohtaja Olli-Pekka Juhantila, LOGY ry
Opetusneuvos Jukka Lehtinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät

15.00–15.30

Tulevaisuussanat
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

Pilotoinnin viimeisessä vaiheessa järjestettiin valtakunnallisen pilotin ja aluepilottien yhteistilaisuus yhteistyössä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan aluepilotin kanssa.
Tilaisuudessa käsiteltiin kaikkien aluepilottien tuloksia ja pohdittiin liikenne- ja logistiikka-alan kouluttajien kanssa yhdessä konkreettisia ehdotuksia osaamisen ja koulutuksen
kehittämistoimenpiteistä. Kaikki aluepilotin toteuttaneet alueet raportoivat tähän mennessä
prosessistaan, päätuloksistaan ja arvioistaan Dynamo-mallin hyödynnettävyydestä alueennakoinnissa.
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Valtakunnallisen ja aluepilottien yhteistilaisuus
10.00

Avaussanat
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu

10.05

Katsaus alan nykytilanteeseen ja lähitulevaisuuteen
Johtaja Ilkka Rytkölä, Wärtsilä Oyj

10.30

Dynamo-ennakointipilotin tulokset

11.00

Aluepilottien tulokset

12.20

Lounas

13.15

Kouluttajien näkökulmia ennakointituloksiin
Johtaja Olli-Pekka Juhantila, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Education Manager Eija Velin, Maritime Adult and Continuation Education,
Turun yliopisto
Erikoissuunnittelija Outi Korkiakoski, Pohjanmaan ELY
COB Ari Viitanen, Carinafour Oy

15.00

Loppusanat ja tilaisuuden päätös

3.3

Kvalifikaatioluokittelun hyödyntäminen
osaamistarpeiden ennakoinnissa

Projektin tavoitteena on rakentaa uudenlainen kvalifikaatioluokitusjärjestelmä, jolla voidaan koota ja analysoida työmarkkinoilla tapahtuvia laadullisia muutoksia myös määrällisestä näkökulmasta. Nykyiset työllisten määrää kuvaavat ammatti- ja toimialatilastot eivät
sisällä tietoa ammattien tai toimialojen laadullisista muutoksista, joilla saattaa olla työllisten
määrän kehitystä suurempi merkitys työvoiman osaamis- ja koulutustarpeiden tunnistamisessa. Tämä edellyttää sellaisen työelämässä tarvittavista taidoista, kvalifikaatioista, kootun
luokitusjärjestelmän kehittämistä, jolla voidaan analysoida ja tunnistaa laadullisten osaamistarpeiden merkityksen muutoksia määrällisin indikaattorein. Kvalifikaatiolla tarkoitetaan
tässä yhteydessä niitä suoritus-, pätevyys- tai ammattitaitovaatimuksia ja -tarpeita, joita tarvitaan eri tehtävätasoilla, toimialoilla ja toimialojen muodostamissa tuotantoverkostoissa.
Työelämäosaamisen keskeisimmät käsitteet ovat kvalifikaatio ja kompetenssi, sillä työelämäosaamista käsittelevä tutkimus ja kirjallisuus näyttävät jakautuneen valtaosin näiden
kahden pääkäsitteen mukaiseen ryhmään (Hanhinen 2010). Kompetenssi on tosin ollut viime
aikoina tutkimuksen kohteena huomattavasti useammin kuin kvalifikaatio (Hövels 1998; Vesterinen 2001; Väärälä 1995). Kompetenssi- ja kvalifikaatiokäsitteiden lisäksi kolmas tärkeä
työelämäosaamiseen liittyvä käsite on ammattitaito. Kvalifikaatio- ja kompetenssikäsitteitä
käytetään toistensa synonyymeinä, ja ne on ymmärretty sekä yksilön ominaisuuksina että
työtehtävien asettamina vaatimuksina. Molempia käsitteitä yhdistää ammattitaitokäsite,
johon liittyy kaksijakoisuus: se voi viitata joko työntekijän ominaisuuksiin tai työn vaatimuk-
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siin (Haltia 1995). Kompetenssi voidaan ymmärtää yksilön (tai kollektiivin) potentiaaliseksi
kapasiteetiksi käsitellä menestyksellisesti (jonkun tai joidenkin asettamien formaalisten tai
informaalisten kriteerien mukaan) tiettyjä tilanteita ja suoriutua tietystä tehtävästä tai työstä.
(Ellström 1994; Ruohotie 2005; Hanhinen 2010.)
Dynamo-mallissa on valittu tarkastelunäkökulmaksi kvalifikaatiot, jotka ovat työelämän suunnasta asetettuja työn vaatimuksia, joita työntekijän tulee hallita (Hanhinen 2010). Kvalifikaatio
on jaettu yleisesti kolmeen päätyyppiin: 1) tuotannolliset, 2) normatiiviset ja 3) innovatiiviset
kvalifikaatiot (Ollus ym. 1990; Haltia & Kivinen 1995; Helakorpi 1995; Pelttari 1997, 34–40).
• Tuotannolliset kvalifikaatiot tarkoittavat usein teknisesti painottuvia ammatillisia taitoja
ja tietoja, jotka ovat tarpeen työn välittömässä suorituksessa (vrt. ammattiryhmäkvalifikaatiot).
• Normatiiviset kvalifikaatiot ovat työntekijöiltä edellytettäviä henkilökohtaisia ominaisuuksia (vrt. geneeriset taidot). Ne kuvaavat sopeutumista työhön ja suostumista sen suorittamisen ehtoihin eli mukautumista työyhteisöön ja työn intensiteettiin tai kykyä sopeutua
työhön, jossa joudutaan kantamaan vastuuta ihmisistä. Ne kuvaavat myös joustavuutta
sekä kykyä ammattitaidon ja töiden laajentamiseen. Normatiivisilla kvalifikaatioilla
ymmärretään myös motivoitumista eli työntekijältä odotettavaa oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta, sitoutumista, lojaalisuutta, itsenäisyyttä, palvelualttiutta, yhteistyökykyä
jne. (Väärälä 1995; Pelttari 1997). Lisäksi normatiivisilla kvalifikaatioilla tarkoitetaan vuorovaikutustaitoja, sosiaalista kyvykkyyttä, työorganisaation tavoitteiden sisäistämistä ja
verkostoitumistaitoja (Pelttari 1997, 35–37; Väärälä 1995, 45–46.)
• Innovatiiviset kvalifikaatiot (vrt. toimialakvalifikaatiot) liittyvät työrutiinista poikkeaviin
toimintoihin, joissa työprosessin kehittäminen tulee keskeiseksi. (Väärälä 1995, 46.) Kehittävät kvalifikaatiot jaetaan yleisesti kahteen osaan: työntekijöiden itsensä kehittämisen
vaatimuksiin ja työprosessin kehittämisen kvalifikaatioihin. Ensinnäkin työntekijöiltä
odotetaan kykyä ja valmiuksia jatkuvaan oppimiseen, ammattitaidon täydentämiseen ja
kehittämiseen. (Ruohotie 2002). Toiseksi innovatiiviseksi kvalifikaatioksi käsitetään kyky
hahmottaa oma työtehtävä tuotanto- tai palveluprosessissa siten, että osaa arvioida kokonaisuuden muutostarpeita oman tehtävänsä kannalta ja nähdä mahdollisuudet muuttaa
omaa työtehtäväänsä ja toimialuettaan kokonaisuutta kehittävästi (mm. kyky työtoiminnan
reflektointiin ja työn analysointiin, ongelmanratkaisutaidot ja kyky toimia proaktiivisesti).
(Hanhinen 2010.)
Kvalifikaatioluokituksen tulee olla dynaaminen, jatkuvasti päivitettävissä oleva kokonaisuus,
joka mahdollistaa uusien kvalifikaatioiden lisäämisen, nykyisten täydentämisen tai tarkentamisen ja myös merkitysarvoltaan poistuvien kvalifikaatioiden tunnistamisen. Kvalifikaatiorakenteiden muutoksen analyysi eri tehtävätasoilla mahdollistaa uudenlaisen mahdollisuuden
määrällisen ja laadullisen ennakointitiedon yhteensovittamiseen kuten toimiala- ja ammattiryhmäluokittelusta irrallisten ”kvalifikaatiokimppujen” tunnistamiseen, mutta myös samanaikaisen määrällisen ja laadullisen ennakointitiedon koonnin ja analysoinnin.
Luokitusjärjestelmän rakentamiseksi tarvitaan hierarkiasuhteista järjestelmää. Nopeasti
muuttuva työelämä edellyttää kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmältä myös joustavuutta,
jotta luokitusjärjestelmällä voidaan tunnistaa työelämässä tapahtuvia muutoksia. Luokitusjärjestelmän on oltava tästä syystä rakenteeltaan looginen ja määritelty, että asiantuntijat ja
muut ryhmät voivat itse jatkuvasti päivittää ja laajentaa järjestelmän mukaan rakennettua
kvalifikaatioluokitusta uusilla kvalifikaatioilla (mukaillen Hanhinen 2010.)
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Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin tavoitteena on rakentaa käytännöllinen ja dynaaminen työelämän osaamisvaatimusten luokitusjärjestelmä, jonka avulla
työelämän osaamissisältöjä voidaan systemaattisesti jäsentää ja osaamisen muutosta
voidaan käsitellä, analysoida ja ennakoida laajassa mittakaavassa nopeasti muuttuvassa
työelämäkontekstissa. (Emt.) Olennaista on pystyä tarkastelemaan samanaikaisesti sekä
laadullisia että määrällisiä osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointituloksia esimerkiksi
eri tehtävätasoilla.

3.3.1

Geneeriset taidot

Geneerisillä taidoilla ei viitata niinkään tietoihin ja taitoihin vaan ennemminkin asenteisiin.
Asenteisiin vaikuttavat esimerkiksi valmius ajatella toisin, jakaa omaa asiantuntemustaan
ja kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Yleisiä osaamistarpeita ovat esimerkiksi verkosto-osaaminen, kansainvälisyys, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, teknologiaosaaminen,
ympäristöosaaminen ja palveluosaaminen. Joissakin tapauksissa yleinen osaaminen muodostuu useammasta kokonaisuudesta tai se sisältyy alakohtaiseen osaamiseen.
Näihin ns. ”pehmeisiin” taitoihin (soft skills) liittyy joukko luonteenpiirteitä, jotka kaikki taas
liittyvät tapaan, jolla ihminen suhtautuu toisiin ihmisiin. Näitä taitoja ovat esimerkiksi kommunikaatio- ja argumentaatiotaidot, yhteistyötaidot, sopeutumiskyky ja ongelmanratkaisutaidot22. Huhtalan (2013) selvityksessä yleisissä osaamistarpeissa tarkasteltiin erityisesti
seuraavia osaamistarpeita: verkosto-osaaminen, kansainvälisyys, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, teknologiaosaaminen, ympäristöosaaminen ja palveluosaaminen. Joissakin
tapauksissa yleinen osaaminen muodostuu useammasta kokonaisuudesta tai se sisältyy alakohtaiseen osaamiseen. Geneeristen taitojen ohella yhä tärkeämmäksi taidoksi muodostuvat
myös niin sanotut metataidot, joiden avulla työntekijä mukautuu muutoksiin. Liikenne- ja
logistiikka-alalla on ennakointiselvityksissä23 tunnistettu esimerkiksi seuraavia geneerisiä
taitoja ja työelämän metaosaamisia, joita tarvitaan lyhyellä aikavälillä (Gaia 2016)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asiakaspalvelutaidot
ekologisuus
elinikäinen oppiminen
henkilöstöosaaminen
kansainväliset valmiudet
kielitaidot
liiketoimintaosaaminen (palveluinnovaatiot)
organisointitaidot
kestävän kehityksen periaatteiden huomioon ottaminen työtehtävissä
asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen ja edistäminen
palveluosaaminen
suunnittelu- ja asiantuntijaosaaminen
teknologiaosaaminen
tietotekniset taidot
tiimityö
turvallisuusosaaminen
verkosto-osaaminen

22 https://aiesec.fi/soft-skills-polku-unelmauraasi/
23 Pirkanmaan ELY-keskus (2012), s. 12; Techvilla (2011), s.1; Kotonen, U. & Suomäki, A. (2012), s. 46; Takala, M. (2014), s. 68–70;
TE-palvelut (2016a); Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2016); Huhtala, Mikko (2013), s. 79–83
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• vuorovaikutustaidot
• ympäristöosaaminen (energiatehokkuus, taloudellisuus)
• yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen.

3.3.2

Ammattiryhmäkvalifikaatiot

Ammattiryhmäkvalifikaatiot ovat ammattien erityistaitoihin liittyviä tietoja ja taitoja. Ammattiryhmätason kvalifikaatiot kohdentuvat jo hyvin konkreettisiin osaamisiin kuten liikenneturvallisuus, sammutustaidot, työturvallisuus ja riskien hallinta. Ammattiryhmäkvalifikaatioissa
korostuu myös oman alan lainsäädännön tuntemus. Lähes kaikkien ammattiryhmätasojen
kvalifikaatioiden osalta on mainittu lisäksi melko geneerisiä osaamisia, kuten asiakaslähtöisyys, kielitaito sekä kyky työskennellä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa (liitteessä
4 aikaisemmin tunnistettuja liikenne- ja logistiikka-alan kvalifikaatioita). Esimerkkinä
ammattiryhmäkvalifikaatioista voidaan pitää esimerkiksi taitoja, jotka ajojärjestelijän tulee
hallita (C&Q Systems Oy 2016):
• tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, ICT-perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien
käyttötaidot
• organisaation omien tietojärjestelmien hallinta työtehtävän vaatimusten mukaisesti
• englannin kielen taito
• ajoreittien tunteminen
• alueen maantieteellinen paikallistuntemus, paikkakuntatietous
• asiakaspalvelutaidot
• paineensietokyky
• organisointi- ja järjestelytaidot
• yllättävien tilanteiden hallinta, organisointitaidot yllättävissä tilanteissa
• tietotekniikan kehityksessä mukana pysyminen, uusien ohjelmistojen ja teknologioiden
omaksuminen
• digitaalitekniikkaan ja digitaalisiin järjestelmiin liittyvä osaaminen.

3.3.3

Toimialakvalifikaatiot

Toimialakvalifikaatiot viittaavat osaamistarpeisiin, joita tarvitaan toimialojen eri ammattiryhmissä. Nämä osaamiset kuvaavat tyypillisiä toimialaa koskevia osaamisalueita, joita tarvitaan laajalti toimialan eri ammateissa. Ne voivat liittyä esimerkiksi teknologiaan, lainsäädäntöön tai muihin alatoimialan erityispiirteisiin. Aikaisempien ennakointiselvitysten perusteella toimialakvalifikaatioissa korostuvat useammalle alatoimialalle yhteiset osaamiset,
kuten osaamisen johtaminen, resurssien hallinta, sosiaaliset taidot, toiminnan suunnittelu,
verkosto- ja henkilöstöjohtamistaidot, viestintä- ja yhteistyötaidot, liiketoimintaosaaminen
ja globaali markkinatietoisuus. Toimialakvalifikaatioissa voi korostua myös omalle alalle
tyypillisen teknologian tuntemus; esimerkiksi vesiliikenteessä navigointijärjestelmät ja ilmaliikenteessä ilmailuteknologian osaaminen (liitteessä 4 aikaisemmin tunnistettuja toimialakohtaisia kvalifikaatioita). Ammattiryhmäkvalifikaatioiden tapaan toimialakvalifikaatioihin voi
sisältyä myös geneerisiä osaamisalueita.
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3.3.4

Klusterikvalifikaatiot

Ennakointia on toteutettu perinteisesti virallisten ammattiryhmä- ja toimialaluokitusten
mukaisesti. Tämä toisaalta lisää turvallisuutta ja ennustettavuutta, mutta toisaalta samaan
aikaan se eriyttää toimialojen ylimeneviä yhteisiä tarkasteluja. Uudet liiketoimintamallit ja
niiden työpaikat syntyvät kuitenkin yhä useammin toimialojen rajapinnoille. Esimerkiksi
älytalojen kehittäminen ja vanhustenhuolto edellyttävät uudenlaisia innovatiivisia tuote- ja
palveluratkaisuja, joiden tuottamaa arvonlisää ei voida suunnata yksiselitteisesti yhdelle
luokitellulle toimialalle. Työtehtäviin liittyykin yhä useammin geneeristen perustaitojen sekä
ammattiryhmä- ja toimialakvalifikaatioiden lisäksi toimialojen rajapintoihin sekä niiden muodostamiin tuotantoverkostoihin liittyviä osaamistarpeita. (OPH 2015.)
Pilotoinnissa onkin hyödynnetty ns. klusterikvalifikaatio-käsitettä kuvaamaan perinteiset
toimialarajat ylittäviä ja verkostoitumista tukevia yhteisiä koulutus- ja osaamistarpeita. Klusterilähestymistapa on ajankohtainen etenkin verkostokyvykkyyksien merkityksen kasvaessa
globalisoituneessa liiketoiminnassa24. Monessa ennakointihankkeessa tutkimusongelmana
ovat nopeasti muuttuva ympäristö ja sen tuomat uudenlaiset vaatimukset työelämälle. Toimintaympäristön muutoksen yllätyksellisyys, kompleksisuus ja dynaamisuus edellyttävät,
että työorganisaatioiden pitää olla rakenteiltaan joustavia ja verkostoituneita. Tästä on seurannut, että myös työtehtävien sisällöt ovat muuttuneet samaan aikaan osin ammatti- ja
tehtävärajat ylittäviksi kokonaisuuksiksi. Tätä ns. klusteriosaamista voi kuvata eri toimialojen
verkostoja läpäiseviksi osaamiskokonaisuuksiksi, jotka ovat kuitenkin olemukseltaan geneerisiä työelämän perustaitoja monimuotoisempia ja osin vaativampiakin (liitteessä 4 aikaisemmin tunnistettuja toimialarajat ylittäviä klusterikvalifikaatioita). Klusterikvalifikaatioiden
ennakointi ei sellaisenaan korvaa kuitenkaan toimialakvalifikaatioita, vaan täydentää sitä
tarkastelemalla osaamistarpeita moniulotteisemmalla tasolla.
Klusterikvalifikaatiot voidaan jakaa klusterikohtaisiin erityiskvalifikaatioihin ja yleisiin klusterikvalifikaatioihin. Erityiskvalifikaatiot koskevat vähintään kahden toimialan keskinäisiä rajapintaosaamisia. Yleiset klusterikvalifikaatiot ovat sen sijaan tärkeitä melkein missä tahansa
tuotantoverkostossa, alasta riippumatta. Kyseessä on etenkin verkottuvaan, uusiutuvaan ja
globaaliin liiketoimintaan liittyvät osaamistarpeet. Ne muistuttavat ns. ”yleistaitoja”, mutta
konkretisoituvat hieman eri painolla ja vivahteilla eri klustereissa. (Gaia 2016.) Ne voivat kytkeytyä esimerkiksi yritysten liiketoimintaprosesseihin, kuten tuotekehittelyyn, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen. Näitä ovat lisäksi esimerkiksi (Hautamäki ym. 2011):
• kyky tuottaa monikanavaista, erilaisia kuluttajaryhmiä puhuttelevaa viestintää
• kyky ohjata verkostoituvaa liiketoimintaa ja kumppanuussuhteita
• kyky käsitteellistää uusia ilmiöitä ja löytää niiden merkitykset yritysten toiminnan kehittämisessä.

24 Klusterinäkökulman on arvioitu soveltuvan erityisesti aikuisväestön osaamistarpeiden ennakointiin. Yritysten uusien
tuotteiden ja palveluiden kehittäminen perustuu yhä useammin innovaatiotoimintaan sisältyviin riskeihin ja kokeiluihin. Tämä
edellyttää työvoimalta valmiuksia erityisesti monialaiseen osaamiseen ja uuden oppimiseen sekä sellaista osaamista, jonka
työmarkkinakysyntä on vasta kasvamassa. Alojen rajapinnat ylittäviä osaamiskokonaisuuksia kehitettäisiin nuorille suunnatun
koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteistarkasteluna. Asiaa voitaisiin lähestyä esimerkiksi ns. klusteri-kvalifikaatioiden, eri
toimialoja edustavien verkostoituneiden yritysten yhteisinä osaamistarpeina. Klusteriosaamisen ennakoinnin ydin on ennakoida
niitä osaamisia, joita tarvitaan eri toimialoja edustavien organisaatioiden välisten palveluiden tai tuotteiden tuotanto- ja
kehittämisprosesseissa. Klusteritason osaamisten muutoksen tarkempaan analyysiin tarvitaan uutta ennakoinnin menetelmällistä
kehittämistä sekä ennakointitietoon perustuvaa tulevaisuusorientoitunutta kvalifikaatioluokitusta. Tämän luokituksen avulla
voitaisiin ennakoida klusteritason osaamisten kehitystä. Klusteriennakointia olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa erityisesti
valtakunnallisille kasvu- tai rakennemuutosaloille. (OPH 2015.)
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LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN
NYKYTILAKATSAUS

4.1

Katsaus liikenne- ja logistiikka-alan toimialojen
viimeaikaiseen kehitykseen

Suomen kotitaloudet käyttivät vuonna 2012 liikenteeseen 19,0 miljardia euroa, joka on
17 prosenttia kotitalouksien kulutusmenoista. Henkilöautoilun osuus kulutusmenoista oli
15,1 miljardia euroa. Suomessa liikennemenojen osuus on kansainvälistä keskiarvoa suurempi. Suomen liikennemenojen suuren osuuden taustalla on todennäköisesti keskimääräistä suurempi liikenteen määrä (pitkät etäisyydet), henkilöautoilun suurempi rooli ja tähän
liittyvä liikennepalvelujen pienempi osuus kulutuksesta. Logistiikkakustannusten osuus
kaupan ja teollisuuden yritysten liikevaihdosta oli puolestaan 13 prosenttia vuonna 2013.
Logistiikkamarkkinoiden koko oli noin 8,8 miljardia euroa ja yritysten itsensä järjestämät
logistiikkapalvelut ja varastoon sitoutunut pääoma mukaan laskien yhteensä 22,9 miljardia
euroa. Valtio ja kunnat käyttivät liikenneinfrastruktuuriin vuonna 2013 yhteensä 3,8 miljardia
euroa (Trafi 2015).
Liikenteen markkinoiden sääntelyä on vapautettu asteittain viime vuosikymmeninä. Markkinoiden vapauttaminen on lisännyt kilpailua muun muassa henkilöliikenteessä, mikä on
heijastunut edullisempina hintoina kotimaan kaukoliikenteessä ja kansainvälisessä lentoliikenteessä. Uudenlaiset toimintamallit, kuten PiggyBaggy, Kutsuplus ja Uber, haastavat
perinteisiä toimijoita ja uudistavat markkinoita muun muassa joukkoistamisen, digitalisaation
ja liikenne palveluna ‑ajattelun kautta. (Emt.)
Liikenteen markkinat ovat yhteydessä koko liikennejärjestelmään ja yhteiskunnan eri sektorien toimintaan. Trafin vuonna 2015 julkaisemassa selvityksessä Liikenteen markkinat Suomessa on esitetty liikenteen markkinoita (kuvio 5). Liikenteen eri osamarkkinat liittyvät henkilöiden ja tavaran liikkumiseen ja kuljettamiseen, liikenteen infrastruktuurin rakentamiseen
ja ylläpitoon sekä kulkuneuvoihin ja niiden käyttöön, mukaan lukien käyttövoimiin. Liikenteen
markkinoilla toimivien yritysten liikevaihto oli vuonna 2012 yhteensä 61,6 miljardia euroa.
Kaikkien Suomessa toimivien yritysten liikevaihto oli 395 miljardia euroa, joten liikenteen
markkinoilla toimivien yritysten osuus oli noin 15 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta.
(Emt.) Pilotoitavan ennakointiprosessin näkökulmana ovat erityisesti henkilöiden ja tavaran
liikkumiseen ja kuljettamiseen liittyvät osamarkkinat.
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KUVIO 5. LIIKENTEEN MARKKINOIDEN OSAMARKKINAT JA NIIDEN VÄLISET YHTEYDET
(TRAFI 2015).
Liikenteen markkinat ovat perinteisesti olleet hyvin säännellyt. Sääntelyä on viimeisten
reilun 20 vuoden aikana vapautettu muun muassa poistamalla tarveharkintamenettelyitä ja
yhtiöittämällä ja avaamalla aiemmin julkisen sektorin toimijoiden itsensä hoitamia toimintoja
kilpailulle. Osa liikenteen markkinoiden avautumisesta ja sääntelyn muutoksista on EU-lähtöistä. Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa Suomen tulevaisuuden visiona 2025 esitetään,
että Suomi on uudistuva ja yhdessä rakennettu; Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle
osaamiselle, kestävälle kehitykselle ja ennakkoluulottomalle uudistamiselle digitalisaatiota
ja kokeiluita hyödyntäen (VNK 2015). Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi on menettänyt
ketteryytensä ja samalla kilpailukykynsä liiallisella sääntelyllä ja hallinnoinnilla. Yritysten
toimintaedellytyksiin pyritään vaikuttamaan laajasti muun muassa rakenteellisin uudistuksin
ja hallituksen toimin normien ja sääntelyn purussa. (Kilpailuvirasto 2011.).
Liikenteen markkinoiden toimintaan vaikuttavat Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön
ja sen hallinnonalan virastojen lisäksi monet muut ministeriöt. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa liikenteen markkinoihin liittyvästä lainvalmistelusta, ohjauksesta ja palveluiden
ostosta. Liikennevirasto puolestaan vastaa väylänpidosta ja Finavia lentoasemien infrastruktuurista. Trafin tehtäviin kuuluvat viranomaistehtävät, kuten lupien, hyväksyntöjen ja muiden
päätösten antaminen, verotus- ja rekisteröintitehtävät sekä liikennemarkkinoiden valvonta.
Lisäksi Trafissa toimivan rautatiealan sääntelyelimen tehtävänä on huolehtia markkinoiden
toimivuudesta. Myös muun muassa Euroopan unionin tavoitteet yhteisistä sisämarkkinoista
ja kilpailun vapauttamisesta vaikuttavat liikenteen markkinoihin Suomessakin. Lisäksi kansainväliset tavoitteet vähäpäästöisemmän ja turvallisemman liikenteen edistämiseen vaikuttavat markkinoiden toimintaan.
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Suomessa yksityisten liikenne- ja logistiikka-alan toimijoiden etuja valvovat muun muassa
• vesiliikenteessä Suomen Varustamot ry
• maantieliikenteessä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
• moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupassa sekä korjauksessa
Autoalan Keskusliitto ry sekä Teknisen Kaupan Liitto
• posti- ja kuriiritoiminnassa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
• varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa Logistiikkayritysten Liitto ry
• ilmaliikenteessä Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (IATA).
Liikenne- ja logistiikka-ala on Suomessa merkittävä työllistäjä – noin 22 000 eri yrityksessä
(ml. kaikki kuljetusmuodot henkilö- ja rahtiliikenteessä) on noin 120 000 työntekijää, joka
on noin 6 prosenttia Suomen työllisten määrästä (Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
2016). Viime vuosina kuljetusalaa on rasittanut varsinkin maaliikenteen heikko kehitys (kuvio
6). Tähän on vaikuttanut kuljetuspalveluista riippuvaisten toimialojen heikosta kehityksestä
johtuva kuljetuspalveluiden vähentynyt kysyntä sekä kuljetuspalveluiden laskevat hinnat.
Haastava suhdannekehitys on vaikuttanut alalle tuloon, ja aloittaneiden yritysten määrä on
ollut laskussa jo useamman vuoden. Sekä maa- ja rautatieliikenteessä että varastoinnissa
ja liikennettä palvelevassa toiminnassa kasvua on syntynyt erityisesti nuorten, alle 5 vuotta
toimineiden yritysten kautta. Vesiliikenteen kasvuun on vaikuttanut puolestaan erityisesti
vanhojen, yli 5 vuotta toimineiden yritysten liikevaihdon kasvu (kuvio 6). (Suomen virallinen
tilasto 2015a.)

KUVIO 6. KULJETUKSEN JA VARASTOINNIN LIIKEVAIHDON TRENDI ERI
ALATOIMIALOILLA VUOSINA 2011–2015 (SUOMEN VIRALLINEN TILASTO 2015A).

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

47

Toisaalta PALTAn suhdannetarkastelun mukaan logistiikan alamäki on pysähtynyt posti- ja
kuriiritoimintaa lukuun ottamatta (PALTA 2016) (kuvio 7).

KUVIO 7. LOGISTIIKAN LIIKEVAIHDON KEHITYS 2005–2016 (PALTA 2016).
Euroopan unionin julkaisemassa liikennepolitiikan valkoisessa kirjassa on esitelty Euroopan
riippuvuuden vähentämistä tuontiöljystä. Tämän lisäksi on tavoitteena leikata kuljetussektorin hiilidioksidipäästöjä 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Myös puolet keskipitkien matkojen matkustajaliikenteestä on tarkoitus siirtää maanteiltä rautateille (European Comission
2011). Tulevaisuudessa perinteisen joukkoliikenteen ohelle ennakoidaan syntyvän uusia, tietoon perustuvia liikkumispalveluja sekä digitaalisia tapoja jakaa ja yhdistellä nykyistä tarjontaa uudella tavalla. Hieman kauempana tulevaisuudessa olevat keskustelevat ajoneuvot sekä
liikenteen automaation lisääntyminen edellyttävät suurten tietomassojen käsittelyä ja nopeaa
tiedonsiirtoa. Täysautomaattisten ajoneuvojen on saatava tietoja muun muassa liikennemerkeistä ja muusta liikenteen ohjauksesta, säästä ja tieolosuhteista sekä erilaisista vaaratilanteista tietoliikennejärjestelmien kautta. Lisäksi tienpitäjät ja liikenteen ohjauspalvelut
tarvitsevat jatkuvaa ajantasaista tietoa ajoneuvoista ja erilaisista infrastruktuuriin liittyvistä
sensoreista. (HE 161/2016.)

4.2

Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

Maaliikenne ja putkijohtokuljetus alatoimialana kattavat matkustajien ja tavaroiden kuljetuksen tilaus- ja linjaliikenteessä teitse, rauta- ja raitioteitse sekä metrolla. Lisäksi tähän luetaan mukaan kaasujen ja nesteiden kuljetus putkijohtoja pitkin.
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Maantieliikenne. Maantieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin tavaroiden kuin
ihmisten kuljetuksissa. Tarkasteltaessa kuljetusalaa matkustajaliikenteen näkökulmasta
voidaan todeta, että linja-auto on ylivoimaisesti käytetyin matkustajaliikenteen muoto julkisessa liikenteessä matkustajamäärien perusteella (kuvio 8). Yli 35 000 päivittäistä vuoroa ja
yli 20 000 pysäkkiä tarjoavat tiheän ja kattavan reittiverkoston. Linja-autoilla tehdään lähes
miljoona matkaa joka päivä. Linja-autoliikenteen osuus julkisen liikenteen matkustajista
maassamme on lähes 60 prosenttia. Joukkoliikenteessä linja-autojen osuus on pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta noin 85 prosenttia, mutta sielläkin valtaosa matkoista kuljetaan
linja-autoilla. (Linja-autoliitto 2016.)

KUVIO 8. JULKISEN LIIKENTEEN MATKUSTAJAMÄÄRIEN JAKAUTUMINEN
KULKUMUODOITTAIN VUODELTA 2013 (LIIKENNEVIRASTO 2015).
Taksialan kehittymiseen vaikuttaa lähitulevaisuudessa erityisesti hallituksen kaavailema
liikennekaari. Liikennekaaren tavoitteena on helpottaa taksialalle tuloa muun muassa sääntelyä väljentämällä sekä lisätä taksitoimijoiden vapautta kehittää omaa toimintaansa. Pyrkimyksenä on, että alalle syntyy entistä monimuotoisempaa yritystoimintaa ja palveluita, alan
työllisyys lisääntyy ja erityisesti maaseudulle syntyy nykyistä enemmän tarjontaa. (Liikennevirasto 2015.)
Tavaroiden kuljetuksen näkökulmasta kuljetusalan näkymät ovat myös positiiviset erityisesti
sähköisten järjestelmien hyödyntämisen lisääntyessä. Kuljetusala on viime vuosien aikana
heikentynyt (kuvio 9 ja 10), mutta näkymiä pidetään positiivisina erityisesti kuljetusyritysten
liiketoimintaa helpottavien, automatisoitujen prosessien ja seurantajärjestelmien yleistyessä. Myös rakennusalan kasvuun kääntyneet suhdannenäkymät ovat kasvattaneet kuljetuspalveluiden kysyntää. (SKAL 2016.)
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KUVIO 9. KUORMA-AUTOJEN TAVARANKULJETUKSET KOTIMAAN
LIIKENTEESSÄ NELJÄNNESVUOSITTAIN (SUOMEN VIRALLINEN TILASTO
2016A).

KUVIO 10. TAVARANKULJETUKSET TIELIIKENTEESSÄ 2001–2016 (SUOMEN
VIRALLINEN TILASTO 2016A).
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Tässäkö liikenteen tulevaisuus? Hyperloop yhdistettynä robottiautoihin: tunnissa
Ruotsiin ovelta ovelle (Tekniikan maailma 2017)
Itseajavien robottiautojen eli autonomisten ajoneuvojen yleistymisestä puhutaan
paljon, vaikka tekniikassa on vielä kehitettävää.
On kuitenkin melko todennäköistä, että autonomisuus tulee muuttamaan tulevaisuuden tieliikennettä muodossa tai toisessa. Samaan aikaan Nevadan autiomaassa Hyperloop One -niminen yritys testaa liikenneputkea, joka yhdistää raideliikenteen helppouden ja lentoliikenteen nopeuden. Sen magneettilevitoiva vaunu kulkisi alipaineistetussa
putkessa noin 1 200 kilometrin tuntinopeudella.
”Älyauto kulkee hyperrataa pitkin kohdekaupunkiin ja siirtyy sitten haluamaasi päämäärään – vaikka oven eteen.” Hyperloop on vasta varhaisessa testausvaiheessa,
mutta sellaisen rakentamista kaavaillaan jo melko tosissaan Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja ainakin suunnitelmien asteella myös Suomen ja Ruotsin välille.
Älykkäät ajoneuvot ja hyperliikenneputki versovat osittain samasta lähteestä, sillä
sekä älyliikennehankkeita kehittävän Teslan että Hyperloopin idean taustalla on sama
mies, Elon Musk. Siksi ei ole yllättävää, että Hyperloop One -yhtiö selvittää parhaillaan
mahdollisuuksia yhdistää autonomiset ajoneuvot ja hyperrataliikenne. Asiasta kertoo
The Verge, jolle suunnitelmista oli vihjattu aikaisemmin tässä kuussa CES-messuilla.
Hyperloop One on käynyt neuvotteluja myös it-teknologiajättien Intelin ja Nvidian sekä
autovalmistaja McLarenin kanssa selvittääkseen yhtiöiden kiinnostusta älyliikenteeseen. Neuvotteluissa ollaan The Vergen mukaan liikkeellä ”ihan tosissaan”.
Ajatuksena siis olisi, että tulevaisuudessa tilaat älypuhelimella autonomisen auton
ovellesi ja auto ajaa lähimmälle hyperloop-liityntäpisteelle. Siellä se siirtyy hyperloop-vaunuun, joka kulkee hyperrataa pitkin kohdekaupunkiin ja siirtyy sitten haluamaasi päämäärään – vaikka oven eteen.
Kun suunnitelmien mukaan Helsingistä pääsisi Tukholmaan 28 minuutissa, robottiautojen avustuksella pääsisit Helsingissä sijaitsevan kotisi ovelta Ruotsissa asuvan
serkun kotiovelle alle tunnissa.

Raideliikenne. Raideliikenne kattaa henkilö- ja tavaraliikenteen rautateillä. Henkilöliikenteessä on matkustajamäärien kehityksessä havaittavissa pitkän ajan trendi rautatie- ja
metroliikenteen matkustajamäärien kasvussa (kuvio 11). Tähän lienee vaikuttanut valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa asetettu tavoite rakentamisen keskittämisestä ratojen
varrelle erityisesti Helsingin seudulla. (Ympäristöhallinto 2000.) Kehityksen voidaan olettaa
edelleen jatkuvan muun muassa Länsimetro-hankkeen myötä.
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KUVIO 11. MATKUSTAJAMÄÄRIEN KEHITYS KULKUMUODOITTAIN VUODESTA 1997
(LIIKENNEVIRASTO 2015).
Henkilöliikenteessä kaukoliikenteen matkojen lukumäärässä on nähtävissä pientä vähenemistä edellisten vuosien ajan (kuvio 12). Yhtenä syynä tähän saattaa olla hintakilpailun
koveneminen erityisesti linja-autoliikenteen kanssa ja uusien toimijoiden tulo kaukoliikenteen markkinoille. Lähiliikenteen matkat ovat hienoisessa nousussa, mikä saattaa johtua jo
edelläkin mainitusta aluekehityksestä ja rakentamisen kohdentamisesta erityisesti radan
varsille.
Rautateiden tavaraliikenteessä on havaittavissa kuljetusmäärien väheneminen jo pidemmällä aikavälillä (kuvio 13). Kuljetuspalveluiden kysyntään on vaikuttanut teollisten toimialojen heikko kehitys vuoden 2008 jälkeen. Lisäksi raidelogistiikalla ei aina pystytä vastaamaan
kuljetustarpeeseen, jolloin kuljetukset ohjautuvat kumipyörille. Myös kilpailun puute niin
kotimaan sisäisessä kuin itäisessä yhdysliikenteessä haittaa Suomen rautatiekuljetusten kilpailukykyä ja palvelujen saatavuutta. Suomessa rautateiden rooli elinkeinoelämän kuljetuksissa on kuitenkin säilynyt verrattain vahvana pitkien välimatkojen ja teollisuuden rakenteen
vuoksi.

52

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

KUVIO 12. HENKILÖLIIKENTEEN MATKAT VUOSINA 2006–2015 (LIIKENNEVIRASTO 2016A).

KUVIO 13. TAVARALIIKENTEEN TONNIT VUOSINA 2006–2015 (LIIKENNEVIRASTO 2016A).
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Rautateiden henkilöliikenteen kysyntään vaikuttavat vahvasti energiankulutus ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet. Liikenteen kestävän kehityksen mukainen kehittäminen on
mahdollisuus liikenteen tehostamiseen ja ympäristöystävällisempään liikkumiseen. Rautateiden henkilöliikenteen tulevaisuuteen vaikuttavat myös muun muassa kuluttajien arvot,
muiden liikennemuotojen kehityskaaret ja hintakilpailukyky sekä yleinen asenne joukkoliikennettä kohtaan. Samaan aikaan väestön painopiste siirtyy kaupunkivyöhykkeisiin, ja kasvukaupunkiseutujen ympärille syntyy liikkuvuutta. Myös päätös rautatieliikenteen vapauttamisesta luo isoja muutoshaasteita, mutta myös mahdollisuuksia alan kehittämiseen (Ympäristöministeriö 2015).

Rautatieliikenteen kilpailun vapauttaminen (VR-Group 2017)
Vaikka rautatieliikenteessä kilpailu on vasta alkamaisillaan, VR Group kilpailee jo
monissa liiketoiminnoissaan. VR Track toimii avoimesti kilpailluilla infrarakentamisen
markkinoilla.
VR Transpointin maantielogistiikka ja Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenne toimivat
kovasti kilpailluilla markkinoilla, ja esimerkiksi linja-autoliikenteessä hintakilpailu
kiristyy entisestään.
Matkustajaliikenteen kilpailu puolestaan tulee nähdä laajasti. Vaikka Suomessa ei
toistaiseksi ole muita matkustajajunaliikenteen toimijoita, juna kilpailee jo nyt muiden
liikennemuotojen, erityisesti henkilöautoilun kanssa. Kilpailu pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä avautuu vuonna 2021. Liikenteen kilpailutus käynnistyy kuitenkin jo pari
vuotta tätä aiemmin.
Suomessa junamatkustuksen osuus kaikesta matkustuksesta on vain noin 5 prosenttia
henkilökilometreissä mitattuna, mikä on hieman vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin.
Henkilöauton osuus Suomessa on noin 85 prosenttia, ja autoilu on jatkanut kasvuaan.
Myös junamatkustus on lisääntynyt maltillisesti, kun taas lento- ja bussimatkustaminen on vähentynyt jonkin verran. Toisaalta lentoliikenteen kova hintakilpailu vaikuttaa
myös junamatkustukseen ja VR:n toimintaan.
Tavarakuljetuksissa Suomi kilpailee muiden kuljetusreittien ja muun muassa Baltian
satamien kanssa.
Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja VR:llä on sopimus, joka antaa VR:lle yksinoikeuden
rautateiden kansallisessa matkustajaliikenteessä niillä rataosilla, joilla VR jo harjoittaa
matkustajaliikennettä. Sopimus on voimassa vuoteen 2024 saakka. Vastineeksi yksinoikeudesta ministeriö on asettanut VR:lle matkustajaliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen ja edellytyksen mittavista kalustoinvestoinneista.
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4.3

Vesiliikenne

Vesitse kulkee valtaosa (noin 80 % tonneista) Suomen ulkomaankaupasta. Rannikko- ja
sisävesialuksilla sekä uittaen kuljetetaan pieni osuus kotimaan tavarankuljetuksista
(n. 3 % tonneista). Merikuljetuksissa korostuu Itämeren alue, jonka äärellä ovat Suomen tärkeimmät kauppakumppanit, Venäjä, Saksa ja Ruotsi. Vesikuljetusten tulevaisuuden kysyntää
määrittävätkin suurelta osin talouden ja erityisesti Suomen teollisuustuotannon kehittyminen. Ulkomaan merikuljetusten määrä on tasaisessa kasvussa (kuvio 14). Kappaletavaran
viennin suhteellinen osuus on pienentynyt, kun taas tuonti on lisääntynyt. (Utriainen 2013.)

KUVIO 14. SUOMEN ULKOMAAN MERILIIKENTEEN KEHITYS VUODESTA 2000 (UTRIAINEN
2013).
Kotimaan vesiliikenteessä kuljetettavan tavaramäärän kehitys on kokonaisuudessaan laskusuhdanteinen. Kotimaan vesiliikenne jakautuu tavara- ja matkustajaliikenteeseen. Tavaraliikenteeseen kuuluvat alusliikenne ja uitto. Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä oli vuonna
2015 kaikkiaan 5,82 miljoonaa tonnia, josta aluskuljetusten osuus oli 5,39 miljoonaa tonnia
(93 %) ja uiton 0,43 miljoonaa tonnia (7 %) (kuvio 15). (Liikennevirasto 2016b.)
Vesiliikenteessä kuljetettavan tavaramäärän kehitys on kokonaisuudessaan laskusuhdanteinen (kuvio 16). Erityisesti vuoden 2010 määrät ovat pudonneet merkittävästi. Uiton määrä
on ollut voimakkaassa laskussa vuodesta 1985 lähtien ja näyttää vakiintuneen noin puoleen
miljoonaan tonniin vuositasolla.
Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä rannikolla ja sisävesillä oli vuonna 2015 yhteensä
4,2 miljoonaa. Matkustajamäärä nousi 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Rannikon osuus matkustajamäärästä oli 3,96 miljoonaa (95 %) ja sisävesien 0,23 miljoonaa (5 %). Sisävesien mat-
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kustajamäärä on ollut viimeiset kymmenen vuotta alle puoli miljoonaa ja rannikon noin neljä
miljoonaa vuosittain. Lisäksi Ahvenanmaan ja mantereen välillä kulki 595 000 matkustajaa
vuonna 2015, mikä on 41 000 matkustajaa edellistä vuotta enemmän. (Liikennevirasto 2016b.)

KUVIO 15. UITON JA ALUSLIIKENTEEN OSUUS KOTIMAAN VESILIIKENTEEN
TAVARANKULJETUKSISTA, 2015 (LIIKENNEVIRASTO 2016B).

KUVIO 16. KOTIMAAN VESILIIKENTEEN TAVARAMÄÄRÄ 1980–2015 (LIIKENNEVIRASTO
2016B).
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Autonomiset laivat (Helsingin Sanomat 2.2.2017)
Autonomiset laivat vähentävät työpaikkoja merellä. Valvontakeskuksen työntekijät ohjaavat useita laivoja samanaikaisesti. Laivojen kehittäjien mielestä ihmisten
työolot paranevat. ”Merenkulun työt eivät lopu, mutta tulevat olemaan erilaisia ja
houkuttelevampia nuoremmille sukupolville”, sanoo kuivalasteja kuljettavan ESL
Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen. Turvallisuus paranee ainakin teoriassa.
Laivaa ohjaava ihminen joutuu yhä harvemmin olemaan keskellä myrskyjä ja muita
ongelmia.
Autonomisen laivan eduksi katsotaan myös se, että laiva kevenee. Miehistön tilat
esimerkiksi vähenevät tai jäävät pois. Samalla polttoaineen kulutus vähenee, mikä
vuorostaan merkitsee päästöjen vähenemistä. Aluksi kaupalliset alukset kulkevat
lyhyitä matkoja, yhden tai kahden valtion merialueella. Autonomiset laivat on ensin
lisättävä merien lainsäädäntöön. Lyhyille matkoille riittää yhden tai kahden valtion
lupa. Valtameret ovat kuitenkin autonomisten laivojen aluetta.
Yhdysvaltojen laivaston Sea Hunter pystyy liikkumaan merellä ilman miehistöä
tuhansia kilometrejä. Brittiläinen autonominen Mayflower-alus purjehtii suunnitelmien mukaan Britanniasta Yhdysvaltoihin vuonna 2020. Silloin tulee kuluneeksi
400 vuotta siitä, kun maahanmuuttajia vienyt purjealus Mayflower purjehti Amerikkaan. Mayfloweria ovat tehneet brittiläinen sukellusveneenrakentaja MSubs ja
Plymouthin yliopisto yhteistyötahoineen. ”Seuraan Mayfloweria innokkaana. Alan
rakenteet murtuvat vain, jos riittävän moni lähtee tähän mukaan”, Tenovuo sanoo.
Kontit ja laivat lisäksi keskustelevat kohta keskenään, missä ollaan ja minne seuraavaksi mennään. Kontit voivat tehdä päätöksiä ihmisen antamissa rajoissa ja itse
järjestää kuljetuksen määränpäähän. Suomalainen Kouvola Innovation rakentaa tietotekniikkajätti IBM:n kanssa kuljetusketjua, jossa kontit viestivät laivojen kanssa.
Hurja visio voi olla totta hyvin pian, yhtiön lohkoketjuasiantuntija Mika Lammi sanoo.
Lammi on keskittynyt muun muassa esineiden internetiin. Lohkoketjuissa tietoa jaetaan peräkkäisiin ja rinnakkaisiin lohkoihin. Jokainen osapuoli ylläpitää koko ketjua
ja valvoo, että uudet tiedot ovat aitoja. Lohkoketjun uskotaan lisäävän luotettavuutta
ja turvallisuutta. Lohkoketjut muuttavat maailmaa kannattajiensa mukaan yhtä
paljon kuin internet. Kuljetukset ovat yksi sovelluksista. Kontit etsivät itse parhaan
kuljetustavan ja lastausaikataulun. Sitten ne ostavat itselleen kuljetuksen.
Samaan aikaan laiva ostaa satamapalveluista polttoainetta ja varaa lastauspalvelut.
”Sitä mukaa kun rahtiyksiköitä saapuu, lastaaminen etenee. Kaikki osapuolet pitävät
toisensa ajan tasalla ja päivittävät suunnitelmaa jatkuvasti”, jatkaa Lammi. Kun lastaus on päättynyt, laiva lähtee ja ilmoittaa määräsatamaan tiedon kyydissä olevista
rahtiyksiköistä.
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4.4

Ilmaliikenne

Ilmaliikenteen alatoimialaan lasketaan kuuluvaksi kotimaisten liikenne- ja ansiolentoyritysten harjoittama tavaroiden ja matkustajien kuljetus ilmateitse (ml. liikennelentokoneet,
pienkoneet, helikopterit yms.). Toimialaan kuuluu myös kuljetuspalvelujen kiinteänä osana
harjoitettu ravitsemis- ja myyntitoiminta lentokoneissa, lentoyhtiöiden myyntitoimistojen toiminta kotimaassa ja ulkomailla sekä tavara- ja matkustajaliikenteen markkinointi ilmakuljetuspalvelujen osana. Lentoliikenne toimialana on kasvanut tasaisesti (kuvio 17). Vuonna 2015
lentoasemiemme kautta kulki yli 20 miljoonaa matkustajaa. Kansainvälisessä vertailussa
Suomen lentoliikenne on kasvanut nopeammin kuin esimerkiksi Ruotsissa, mihin on vaikuttanut Helsinki-Vantaan rooli välietappina Aasiaan (kuvio 18). Lentoliikenteen kehitykseen
vaikuttavat kiristyvä kilpailu reiteistä ja matkustajista, maailmanpoliittiset tapahtumat sekä
globaali toimintaympäristö. (Finavia 2016.)

KUVIO 17. KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN MATKUSTAJALIIKENNE FINAVIAN
LENTOASEMILLA 2004–2014 (FINAVIA 2016).
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KUVIO 18. HELSINKI-VANTAAN MATKUSTAJALIIKENTEEN KEHITYS AASIAAN 2005–2014
(FINAVIA 2016).
Suomen kansainvälisestä, lentoteitse hoidettavasta tavaraliikenteestä kulkee HelsinkiVantaan kautta 95 prosenttia. Tavaraliikenteessä on nähtävissä selkeä kasvu vuoden 2009
jälkeen (kuvio 19), mihin lienee vaikuttanut verkkokaupan ja edelleen kuljetettavien kappaletavaramäärien voimakas kasvu. (Emt.)

KUVIO 19. TAVARALIIKENNE 2005–2014 (FINAVIA 2016).
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Miehittämättömissä ilma-aluksissa kasvupotentiaalia (LVM 2015)
Viime vuosina ilmailu miehittämättömillä ilma-aluksilla ja sen yhteiskunnallinen sekä
taloudellinen merkitys on kasvanut nopeasti. Euroopan komission vuonna 2009 aloittaman prosessin tuloksena kesäkuussa 2013 Pariisin ilmailunäyttelyssä julkaistiin
”European RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) Roadmap”. Yleiseurooppalaisena
tavoitteena on muun muassa asteittain integroida miehittämättömät ilma-alukset valvottuun ilmatilaan alkaen vuodesta 2016.
Miehittämättömien ilma-alusten markkinapotentiaalia on vaikea ennustaa ja teknologian kasvumahdollisuudet sisältyvät tukitoimintana muiden palveluiden kehitysmahdollisuuksiin. Euroopan komissio on tiedonannossaan arvioinut, että miehittämättömien ilma-alusten teknologia- ja palvelumarkkinat kasvaisivat nykyisestä noin
5,2 miljardista USD:sta 11,6 miljardiin USD:iin vuoteen 2023 mennessä. Kasvupotentiaaliin sisältyy merkittäviä taloudellisen kasvun ja uusien työpaikkojen kehittämiseen
liittyviä mahdollisuuksia.
Liikenne- ja viestintäministeriön kehittämislinjaukset:
•

Suomen ilmatilaan luodaan edistyksellinen toimintaympäristö miehittämättömien
ilma-alusten kehittämiselle ja käytölle.
• Miehittämättömän ilmailun ja ilma-alusten kansainvälinen ja kansallinen sääntelytoiminta on dynaamisessa vaiheessa. Miehittämättömistä ilma-aluksista on muodostumassa merkittävä ilmailun osa-alue, jolle on muotoutumassa merkittäviä koulutustarpeita. Kansalliselle miehittämättömän ilmailun koulutukselle tulee olemaan
kysyntää. Kehittyminen kannattavaksi toiminnaksi edellyttää tutkimusta ja EU:n
tutkimustoiminnan aktiivista seuraamista. Tutkimustoiminnan tavoitteet ja painopistealueet on selvitettävä.
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4.5

Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta

4.5 VARASTOINTI JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA

Tähän alatoimialaan lasketaan kuuluvaksi kuvion 20 mukaiset toiminnot.

Tähän alatoimialaan lasketaan kuuluvaksi kuvion 20 mukaiset toiminnot.
Henkilö- tai tavaraliikennettä
palvelevat toiminnot, kuten tavaroiden
(ml. kontit) ammattimaisesti
harjoitettu lastaaminen, purkaminen
ja varastointi

Liikenteen tukitoiminnot, kuten
liikenteen infrastruktuurin toiminta
(esim. lentokentillä, satamissa,
tunneleissa, silloilla)

Varastointi ja
liikennettä palveleva
toiminta

Matkustaja- ja rahtiterminaalien
toiminta

Kuljetusvälitys ja lastinkäsittely

KUVIO 20. Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta.
KUVIO 20. VARASTOINTI JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA.

Suomessa toimivia huolintayrityksiä on arviolta noin 350–380 kappaletta. Suomen suurimpia
huolinta- ja logistiikka-alan yrityksiä ovat muun muassa Schenker Oy, DHL Freight (Finland) Oy,
Suomessa
toimivia
on arviolta
noin
kappaletta.
Suomen
DSV Road
Oy, huolintayrityksiä
Nurminen Logistics
Services
Oy,350–380
Oy Kuehne
+ Nagel
Ltd, suurimpia
Varova Oy, Oy
huolinta- ja logistiikka-alan yrityksiä ovat muun muassa Schenker Oy, DHL Freight (Finland)
Beweship Ab, United Parcel Service Finland Oy (UPS), Posti Oy ja PostNord Oy. (Suomen
Oy, DSV Road Oy, Nurminen Logistics Services Oy, Oy Kuehne + Nagel Ltd, Varova Oy, Oy
Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry 2016.)
Beweship Ab, United Parcel Service Finland Oy (UPS), Posti Oy ja PostNord Oy. (Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry 2016.)

Huolintaliikkeet ovat asiakkaiden toiminnan muuttuessa yhä kansainvälisemmäksi laajentaneet
palveluverkostoaan. Huolintaliikkeet ovat verkottuneet monin eri tavoin kotimaassa ja
Huolintaliikkeet ovat asiakkaiden toiminnan muuttuessa yhä kansainvälisemmäksi laajenkansainvälisesti
muun Huolintaliikkeet
muassa liittymällä
yhteistyöverkostoihin
ja kotimaassa
solmimalla erillisiä
taneet
palveluverkostoaan.
ovat verkottuneet
monin eri tavoin
yhteistyösopimuksia
maissaliittymällä
toimiviin paikallisiin
huolintaliikkeisiin.
Tämä erillisiä
on mahdollistanut
ja kansainvälisesti
muunerimuassa
yhteistyöverkostoihin
ja solmimalla
kuljetusasiakkaille eri
monipuoliset
kuljetusja logistiikkapalvelut
käytännössä
erimahdollistapuolille maailmaa.
yhteistyösopimuksia
maissa toimiviin
paikallisiin
huolintaliikkeisiin.
Tämä on
myös edesauttanut
yhtenäisten toimintamallien,
ja
nutVerkostoituminen
kuljetusasiakkaille on
monipuoliset
kuljetus- ja logistiikkapalvelut
käytännössäkommunikointieri puolille
maailmaa.
Verkostoituminen
on
myös
edesauttanut
yhtenäisten
toimintamallien,
kommunitoimintatapojen luomista sekä paikallistuntemuksen hyödyntämistä, jotta asiakkaiden
kointija toimintatapojen
luomista
sekä paikallistuntemuksen
hyödyntämistä,
jotta asiakkaikansainväliset
tarpeet on
mahdollistettu.
(Logistiikan Maailma
2016.)
den kansainväliset tarpeet on mahdollistettu. (Logistiikan Maailma 2016.)

Huolinta-alan liikevaihdossa, kuten koko kuljetusalalla, tapahtui notkahdus vuonna 2008 (kuvio

Huolinta-alan
kuten koko
kuljetusalalla,
tapahtui
notkahdus vuonna
2008kuljetusala.
21), mutta liikevaihdossa,
liikevaihto on elpynyt
finanssikriisin
jäljiltä
ehkä nopeammin
kuin muu
(kuvio
21), mutta
on elpynyt
finanssikriisin
jäljiltä ehkä
nopeammin kuin
muu
Tähän
lieneeliikevaihto
vaikuttanut
merikuljetusten
(tuonnin)
lisääntyminen
2010-luvulla
(esim.
kuljetusala.
Tähän
lienee
vaikuttanut
merikuljetusten
(tuonnin)
lisääntyminen
2010-luvulla
Merimiesliitto 2017). Liikevaihdon elpymisestä huolimatta alan henkilöstön määrä on ollut
(esim. Merimiesliitto 2017). Liikevaihdon elpymisestä huolimatta alan henkilöstön määrä on
tasaisessa laskussa vuodesta 2008 alkaen (kuvio 22). Vähäisempään henkilöstötarpeeseen ovat
ollut tasaisessa laskussa vuodesta 2008 alkaen (kuvio 22). Vähäisempään henkilöstötarpeevaikuttaneet toiminnan tehostuminen ja edistyneempien teknologioiden käyttöönotto, jonka
seen ovat vaikuttaneet toiminnan tehostuminen ja edistyneempien teknologioiden käyttöönansiosta
esimerkiksi
vientiselvitykset
ovat nopeutuneet
ja tehostuneet.
Saman kehityksen
otto,
jonka ansiosta
esimerkiksi
vientiselvitykset
ovat nopeutuneet
ja tehostuneet.
Saman voidaan
olettaa jatkuvan
satamatoimintojen
automatisoitumisen
myötä. (Tikka 2016.)
kehityksen
voidaan muun
olettaamuassa
jatkuvan
muun muassa satamatoimintojen
automatisoitumisen
myötä. (Tikka 2016.)
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KUVIO 21. HUOLINTA-ALAN LIIKEVAIHDON KEHITTYMINEN VUOSINA 2003–2013 (SUOMEN
HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY 2016).

KUVIO 22. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS HUOLINTA-ALALLA 2003–2013 (SUOMEN
HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY 2016).
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Logistiikka-alan kehityspiirteitä (DHL 2016)
Logistiikka-ala etsii jatkuvasti keinoja nopeuden ja tehokkuuden maksimoimiseksi.
Esiin on noussut myös toinen trendi: joustavuus löytää asiakkaan kysymykseen oikea
vastaus. Päättäjät ja mielipide-vaikuttajat ovat keskusteluissa tulleet yhteiseen johtopäätökseen, että logistiikan superverkon – Logistics Supergrid – konseptilla sekä
siihen liittyvillä aihealueilla, kuten Logistics-as-a-Service, Supply Chain on Demand
sekä logistiikan markkinapaikat, on potentiaalia tulevaisuuden liiketoimintamalleiksi.
Logistiikan superverkon reaaliaikainen mukautumiskyky mahdollistaisi samaan aikaan
sekä joustavan yhteistyön, palvelumoduulien organisoinnin että parhaan mahdollisen
tehokkuuden. Lähestymistapa on kieltämättä mullistava ja vaatisi logistiikkayrityksiltä
usean vuoden ponnistukset, kun ne rakentaisivat standardoituja palvelumoduuleja ja
kehittäisivät tietojärjestelmiään, jotta logistiikkakumppanien hallittu yhteen kytkeminen ja irrottaminen kulloisenkin tilanteen mukaan tulisi mahdolliseksi.
Laajojen ja monimutkaisten tietolähteiden hallinnasta on tullut erottautumisen väline
logistiikka-alalla. Alan markkinajohtajat ovat alkaneet hyödyntää edistyksellisiä tietokantojen käsittelymahdollisuuksia, kuten ennakoivaa analytiikkaa ja reaaliaikaista
tapahtumien käsittelyä, ja poimia järjestelemättömästä tietomassasta materiaalia hyödynnettäväksi. Big data on alkanut saada jalansijaa logistiikkapalveluissa – valtavista
tietomassoista on tullut voimavara, jota hyödyntämällä toiminnan tehokkuutta voidaan
parantaa. Big data ei enää ole pelkkää hypetystä; big data on logistiikan uusi työkalu.
Sitä hyödynnetään muun muassa ennakoivaan verkosto- ja kapasiteettisuunnitteluun,
riskien arviointiin, toimitusketjujen joustavuuden ja kestävyyden kehittämiseen, reaaliaikaiseen reittioptimointiin sekä joukkoistettuihin nouto- ja jakelu-kuljetuksiin.
Verkkokaupan jatkuva kasvu on kasvattanut myös asiakkaiden odotuksia: tilaukset
halutaan saada yhä nopeammin, jopa samana päivänä, ja yksilöllisille toimitusvaihtoehdoille on kysyntää. Logistiikassa joukkoistaminen eli Crowd Sourcing on poikinut
tavara-kimppakyytikokeiluja, joita edusti muun muassa DHL:n Ruotsissa pilotoima
DHL MyWays, ja se vaikutti vaihtoehdolta, joka tulisi lisäämään suosiotaan monilla
markkina-alueilla. Näiden toimintamallien edistysaskeleet eivät lopulta kuitenkaan ole
saaneet kovin paljoa huomiota – taksi-markkinoiden kuljetusverkostopalvelu Uberia
lukuun ottamatta. Aivan toisenlaista kohinaa ja keskustelua ovat herättäneet miehittämättömät lennokit, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). Yksi esimerkki näistä on DHL:n
pakettikopteri, jota on testattu Saksassa viimeksi Baijerin Alpeilla; pakettikopteri nouti
ja toimitti paketit erityisesti tarkoitusta varten kehitettyihin pakettiautomaatteihin
täysin automaattisesti.
3D-tulostuksen vaikutus logistiikka-alaan on ollut, ja on edelleen, kuuma aihe. Joillakin aloilla, kuten autoteollisuudessa ja lääketieteen alalla, arvioitiin 3D-tulostuksesta
tulevan täydentävä valmistustapa muun muassa prototyyppi-, testaus- ja huoltotarkoituksiin. Tämä toisi uuden ulottuvuuden toimialojen logistiikan hallintaan, kun sekä
perinteisesti että 3D-tekniikalla valmistettujen tuotteiden logistiikkavirrat pitäisi
järkevällä tavalla integroida. Uusia liiketoimintamalleja arvioidaan syntyvän kaikilla
toimialoilla, mistä avautuisi myös logistiikkatoimijoille mahdollisuuksia laajentaa arvoketjuaan integroimalla 3D-tulostusmahdollisuuksia kokonaisvaltaisiin logistiikkapalveluihinsa.
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Kulutuselektroniikan tekniset kehitysaskeleet ovat tuoneet uusia sovellusmahdollisuuksia myös logistiikkaan. Augmented Reality – laajennettu todellisuus tai lisäketodellisuus – voisi aidosti tuoda hyötyjä sisälogistiikkaan muun muassa helpottamalla ja
nopeuttamalla tarkkoja hands-free-toimintoja. Sitä mukaa kun kuluttajamarkkinoille
on tullut yhtä enemmän älykkäitä asusteita – silmälaseja, kelloja ja jopa älytekstiilejä
– on myös logistiikkaan löydetty lisäketodellisuuden sovellusmahdollisuuksia kohtuullisin kustannuksin. Logistiikan automaatiohankkeet ovat hyötyneet erilaisten kulutuselektroniikkaa varten suunniteltujen edullisten anturien massatuotannosta. Tulevaisuudennäkymissä onkin, että pian logistiikka-yritykset voivat käyttää 3D-antureita
kuljetettavan tavaran volyymin tai yksittäisen kollin ääriviivojen mittaamiseen. DHL
Freight on testannut tämän tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia menestyksekkäästi.
Logistiikkayritysten on myös ennustettu ottavan käyttöön edullista anturiteknologiaa
trailerien automaattisen lastaamisen ja purun valvontaan sekä volyymeihin perustuvaan lajitteluun ja hinnoitteluun. Lisäominaisuuksia – kuten liike-, ele-, kasvo- ja äänitunnistus tai sijainnin ja ympäristön seuranta – tullaan lisäämään moniin logistiikan
prosesseihin, mikä tulee tuomaan merkittävästi uusia mahdollisuuksia prosessiautomaatioon.
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4.6

Posti- ja kuriiritoiminta

Posti- ja kuriiritoimintaan kuuluvat posti- ja kuriiripalvelut, kuten kirjeiden ja pakettien nouto,
kuljetus ja toimitus erilaisten sopimusten perusteella, sekä paikallinen jakelu ja lähettipalvelut. Posti- ja kuriiripalvelut ovat olleet suurten muutosten keskellä verkkokaupan yleistyttyä voimakkaasti viime vuosina. Vuodesta 2009 lähtien verkkokaupasta viimeisten kolmen
kuukauden aikana ostaneiden tai tilanneiden 16–74-vuotiaiden osuus on kasvanut lähes puolitoistakertaiseksi (Suomen virallinen tilasto 2014). Viiden vuoden aikana suomalaisten verkko-ostokset ovat lisääntyneet liki viidenneksen. (TNS-Gallup 2015.)
Verkkokaupan myötä kasvanut pakettiliikenne on vaikuttanut Posti Oy:n toimintaan. Sekä
omien postitoimipisteiden että asiamiespostien lukumäärä on laskenut 2010-luvulla (kuvio
23). Sen sijaan SmartPost-pakettiautomaattien määrä on kasvanut merkittävästi (Suomen
Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry 2016). Joukkoistetut tavarankuljetukset tekevät tuloaan, ja
niiden voidaan olettaa vaikuttavan ns. perinteisten yritysten tuottamiin jakelupalveluihin.
Joukkoistetuilla kuljetuksilla tarkoitetaan kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista avoimella
markkinapaikalla, joka järjestetään tehokkaasti informaatiotekniikkaa hyväksikäyttämällä.
Itse kuljetus voi tapahtua kimppakyytinä kuljettajan oman reitin varrella tai erillisenä ajona,
jonka kuljettaja tekee omista kulkemisistaan riippumatta. Suomessa esimerkiksi PiggyBaggy-palvelu sovittaa kuljetuspyynnöt ja -tarjoukset tilaajan ja kuljettajan välillä mobiilisovellusta ja pilvipalvelua hyödyntämällä. (Waris & Paloheimo 2015.)

KUVIO 23. POSTIN TOIMIPISTEET (VIESTINTÄVIRASTO 2016).
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4.7

Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä
korjaus

Autoalan ja autonvalmistuksen klusterin liikevaihto oli vuonna 2014 noin 17 miljardia euroa.
Myös autoalalla on nähtävissä selkeä notkahdus vuoden 2008 jälkeen (kuvio 24). Kuitenkin jo
vuonna 2010 autoalan kehitys lähti kuitenkin nousuun. Vuoden 2012 alun myyntipiikki ja sen
jälkeinen romahdus johtui autoveron muutoksesta.
Tulevaisuudessa verkossa tapahtuva myynti tulee olemaan yhä vahvemmin automyynnissä
mukana. Verkkopalveluiden avulla voidaan asiakkaille etsiä esimerkiksi parhaita huoltotarjouksia tai kilpailuttaa autoliikkeitä uuden auton hankinnassa. (Metalliliitto 2016.)

KUVIO 24. AUTO-, TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHDON TRENDISARJAT (TOL
2008) (SUOMEN VIRALLINEN TILASTO 2016B).
Autokauppa ja korjaamotoiminnot työllistävät noin 27 000 henkilöä (kuviot 25 ja 26). Huippuvuosien 2006–2008 yli 28 000:n henkilöstömääristä luku on laskenut vain hieman pysyen
viime vuodet lähes samana. (Autoalan Tiedotuskeskus 2016a.)
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KUVIO 25. AUTOALAN TYÖLLISTÄMIEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ VUONNA 2014 (AUTOALAN
TIEDOTUSKESKUS 2016A).

KUVIO 26. AUTOKLUSTERIN TYÖLLISYYDEN KEHITYS VUOSINA 2006–2014
(HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ) (AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS 2016A).
Autoalaan on viime vuosina vaikuttanut erityisesti sähkö- ja hybridiautojen määrän kasvu.
Hybridiautojen suosion kasvu on ollut selkeästi sähköautoja voimakkaampaa. Viimeisen
seitsemän vuoden aikana henkilöautoja on rekisteröity selvästi vähemmän kuin ennen taantuman alkamista vuonna 2008. Ensirekisteröintien määrää on kuitenkin lisännyt hienoinen
talouskasvu sekä autoveron aleneminen vuoden 2016 alussa (kuvio 27). (Autoalan Tiedotuskeskus 2016a.)
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KUVIO 27. HENKILÖAUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT (AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS
2016A).

Autokaupan muutostrendejä (Ylisalo-Mäki 2016)
•
•
•
•
•
•

Ala kondolisoituu, jälleenmyyjien määrä vähenee.
Kiinteistöjen tarve vähenee digitalisoinnin myötä.
Alalle tulevat uudet showroom-konseptit, BrandStoret.
Auto ja autoon liittyvät palvelut ostetaan kuukausieränä.
Alalle tulee uusia liikkumisen MaaS-palveluoperaattoreita.
Verkkopalvelu nousee suuremmaksi palvelukanavaksi kuin perinteinen kivijalkakauppa.
• Autojen huoltaminen vähenee.
• Autokaupan ammatit muuttuvat (prosessien digitalisointi).
• Kilpailu kiristyy ja alalle odotetaan uusia toimijoita.
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5

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN
KOULUTUSTARJONTA

5.1

Johdanto tilastokatsaukseen

Tässä koosteessa on ollut tavoitteena kuvata ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opiskelija- ja
tutkintomääriä sekä liikenne- ja logistiikka-alan alatoimialoihin kytkeytyvien keskeisten koulutusten sisältöjä25. Koosteen tarkoitus on tukea liikenne- ja logistiikka-alan pilotin tuloksista
johdettavien johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten laadintaa.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka kattaa tie-, meri- ja ilmailuliikenteen kuljetukseen, ylläpitoon,
huoltoon, korjaukseen ja palveluihin liittyviä toimintoja. Osassa ammateista on noudatettava
kansainvälisiä säädöksiä. Alalla työskennellään koneiden ja laitteiden huoltojen, korjausten,
myynnin tai tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen liittyvissä tehtävissä. Alan ammattilaiset
sijoittuvat auto- ja autotarvikeliikkeiden, korjaamoiden, kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, lentoyhtiöiden, lentoasemien, ilmavoimien, laivayhtiöiden sekä satamien palvelukseen.
(Opintopolku 2017.)
Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ja lentoasemapalvelujen osaamisalaan sekä
lentokoneasennuksen perustutkintoon ja merenkulkualan perustutkintoon on määritelty erityisiä vaatimuksia terveydentilasta. (Emt.)
Liikenne- ja logistiikka-alalle voi kouluttautua kaikilla koulutusasteilla perustutkinnosta
yliopistossa suoritettavaan maisterin tai jopa tohtorin tutkintoon asti. Koulutusta on tarjolla
nuorille ja aikuisille. Kuljetusalalle voi kouluttautua myös oppisopimuksella. Ammatillisen
perustutkinnon tai lukion suorittaneet voivat jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa, teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa. Kuljetusalalle voi kouluttautua myös aikuiskoulutuksen kautta näyttötutkinnoilla.

5.2

Uudet opiskelijat ja tutkinnot

Uusien opiskelijoiden ja tutkintojen tiedot on kerätty Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta (Vipunen 2017).
Ammatillinen koulutus sisältää tässä tarkastelussa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon. Tarkastelujakso on 10 vuoden jakso vuosilta 2005–2015.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoalalla uusien opiskelijoiden määrä ja suoritettujen tutkintojen määrä on hiljalleen kasvanut vuosina 2005–2015 (kuvio 28). Uusien opiskelijoiden
määrän ja tutkintojen suhteellisessa tarkastelussa tutkintojen määrä on kasvanut uusien
opiskelijoiden määrää enemmän.

25 Kartoituksessa on keskitytty liikenne- ja logistiikka-alan määrällisesti merkittävimpien ammattialojen koulutuksen kuvaukseen.
Pilottiprosessin toimenpide-ehdotuksissa on otettu kantaa myös laajemmin eri koulutusalojen ja -asteiden koulutusten määrään ja
sisältöön.
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Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden määrä on
vuosina 2005–2015 kasvanut noin 2 000 opiskelijalla (kuvio 29). Vuosien välillä on ollut vaihtelua, eniten uusia opiskelijoita oli vuonna 2008, noin 8 500 opiskelijaa. Samalla tarkastelujaksolla myös tutkintojen määrä on kasvanut noin 2 000 tutkinnolla. Tutkintojen määrän kehitys
on ollut tarkastelujaksolla tasainen.
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KUVIO 28. AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSIEN
OPISKELIJOIDEN JA TUTKINTOJEN MÄÄRÄN SUHTEELLINEN MUUTOS 2005–2015
(INDEKSIVUOSI 2005). (VIPUNEN 2017.)
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KUVIO 29. AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSIEN
OPISKELIJOIDEN JA TUTKINTOJEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2005–2015. (VIPUNEN
2017.)
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Tarkastelujakson alussa vuonna 2005 ajoneuvo- ja kuljetustekniikan uusista opiskelijoista
71 prosenttia aloitti ammatillisen perustutkinnon, 24 prosenttia ammattitutkinnon ja 4 prosenttia erikoisammattitutkinnon. Tutkintotyypeittäin tarkasteltuna vuosittain aloittavien
uusien opiskelijoiden määrä on 2005–2015 kasvanut eniten ammatillisessa perustutkinnossa
ja erikoisammattitutkinnoissa. Vain ammattitutkinnon aloittaneiden opiskelijoiden määrä on
hieman laskenut. Vuonna 2015 uusista opiskelijoista 82 prosenttia aloitti ammatillisen perustutkinnon, 12 prosenttia ammattitutkinnon ja 4 prosenttia erikoisammattitutkinnon (kuvio 30).
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KUVIO 30. AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDET
OPISKELIJAT VUOSINA 2005–2015 (VIPUNEN 2017).
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan tutkintojen suorittaneista vuonna 2005 ammatillisen perustutkinnon suoritti 75 prosenttia, ammattitutkinnon 22 prosenttia ja erikoisammattitutkinnon
noin 2 prosenttia (kuvio 31). Tutkintotyypeittäin tarkasteltuna suoritettujen tutkintojen määrä
on vuosina 2005–2015 kasvanut ammatillisissa perustutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa, mutta suoritettujen ammattitutkintojen määrä on samassa ajanjaksossa vähentynyt.
Vuonna 2015 ajoneuvo- ja kuljetustekniikan tutkinnoista 82 prosenttia suoritti ammatillisen
perustutkinnon, 10 ammattitutkinnon ja 7 prosenttia erikoisammattitutkinnon.
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KUVIO 31. AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKAN AMMATILLISEN TUTKINNON
SUORITTANEET VUOSINA 2005–2015 (VIPUNEN 2017).
Ammattikorkeakoulutus sisältää tässä tarkastelussa ammattikorkeakoulututkinnon ja
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Tarkastelujakso on 10 vuoden jakso 2006–2016, sillä
vuoden 2016 tilastotieto on saatavilla tämän tilaston osalta.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoalalla uusien opiskelijoiden ja tutkintojen määrän kehitystä tarkasteltaessa on otettava huomioon opintoalan pieni koko, jolloin heilahtelut voivat
olla suuria. Uusien opiskelijoiden ja tutkintojen määrän kehitys on ollut vuosien 2006–2016
aikana tasaista (kuvio 32). Uusien opiskelijoiden määrä on tarkasteluajanjaksolla vähentynyt,
tutkintojen määrä pysynyt melko tasaisena ja määrissä on ollut pientä kasvua. Suhteellisesti
tarkasteltuna tutkintojen määrä on kasvanut suhteessa uusien opiskelijoiden määrään.
Uusien opiskelijoiden määrä on laskenut vuosien 2005–2015 aikana noin 100 opiskelijalla
(kuvio 33). Tutkintojen määrä on samana ajanjaksona kasvanut 60 tutkinnolla.
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KUVIO 32. AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUKSEN
UUSIEN OPISKELIJOIDEN JA TUTKINTOJEN MÄÄRÄN SUHTEELLINEN MUUTOS 2006–2016
(INDEKSIVUOSI 2006). (VIPUNEN 2017.)
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KUVIO 33. AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUKSEN
UUSIEN OPISKELIJOIDEN JA TUTKINTOJEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2006–2016.
(VIPUNEN 2017.)
Tarkastelujakson alussa vuonna 2006 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon aloittaneista
ei ole tilastomerkintää. Vuonna 2007 ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoalan uusista opiskelijoista 93 prosenttia aloitti ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen ja 7 prosenttia ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen (kuvio 34). Tutkintotyypeittäin tarkasteltuna uusien opiskelijoiden määrä on vähentynyt vuosina 2007–2016 sekä
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ammattikorkeakoulututkinnoissa että ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. Vuonna
2016 uusista opiskelijoista 96 prosenttia aloitti ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen ja 4 prosenttia ylempään ammattikorkeakouluun johtavan koulutuksen.
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KUVIO 34. AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKAN AMK-KOULUTUKSEN UUDET
OPISKELIJAT VUOSINA 2006–2016 (VIPUNEN 2017).
Vuosilta 2006–2009 ei Vipusessa ole tilastoitu ajoneuvo- ja kuljetustekniikan tutkinnon suorittaneita tutkintotyypeittäin. Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneista vuonna 2010 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 84 prosenttia suoritti
ammattikorkeakoulututkintoon johtavan nuorten koulutuksen, 11 prosenttia ammattikorkeakoulututkintoon johtavan aikuiskoulutuksen ja 4 prosenttia ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen (kuvio 35). Tutkintojen määrät ovat pysyneet melko tasaisina,
tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tutkintojen määrät ovat hiukan nousseet ja tutkintoon
johtavan nuorten koulutuksen tutkintojen määrät puolestaan laskeneet. Vuonna 2016 ajoneuvoja kuljetustekniikan tutkinnoista 79 prosenttia suoritettiin ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa nuorten koulutuksessa, 17 prosenttia tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa ja
4 prosenttia ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa.

74

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

600
500
400
300
200
100
0
2006

2007

2008

2009

2010

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

KUVIO 35. AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKAN AMK-TUTKINNON SUORITTANEET
VUOSINA 2005–2015 (VIPUNEN 2017).
Yliopistokoulutus sisältää tässä tarkastelussa alemman korkeakoulututkinnon ja yliopistotutkinnon. Tarkastelujakso on 10 vuoden jakso 2006–2016. Yliopistokoulutuksen tarkasteluun
on otettu kone-, metalli- ja energiatekniikan koulutusohjelman uudet opiskelijat ja suoritetut
tutkinnot (kuvio 36).
Sekä uusien opiskelijoiden että tutkintojen määrä on tarkasteluajanjaksona kasvanut kone-,
metalli- ja energiatekniikan alalla (kuvio 37). Suhteellisessa tarkastelussa alan uusien opiskelijoiden määrä on pysynyt tasaisena, mutta suoritettujen tutkintojen määrä on kasvanut
melko paljon.
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KUVIO 36. YLIOPISTON KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN
UUSIEN OPISKELIJOIDEN JA TUTKINTOJEN MÄÄRÄN SUHTEELLINEN MUUTOS 2006–2016
(INDEKSIVUOSI 2006). (VIPUNEN 2017.)
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KUVIO 37. YLIOPISTON KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN
UUSIEN OPISKELIJOIDEN JA TUTKINTOJEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2006–2016.
(VIPUNEN 2017.)
Tarkastelujakson alussa vuonna 2006 kone-, metalli- ja energiatekniikan koulutusohjelman
alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa aloitti 86 prosenttia ja ylempään
korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 14 prosenttia alan kaikista uusista opiskelijoista (kuvio 38). Uusien opiskelijoiden määrä on kasvanut vuosina 2006–2016 hiukan vain
ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa.
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KUVIO 38. YLIOPISTON KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN
UUDET OPISKELIJAT VUOSINA 2006–2016 (VIPUNEN 2017).
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KUVIO 39. YLIOPISTON KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN
TUTKINNOT VUOSINA 2006–2016 (VIPUNEN 2017).
Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon sekä lisensiaatin tutkinnon suorittaneiden
määrä on noussut tarkasteluajanjaksolla 2006–2016 (kuvio 39). Tilastoinnissa esiintyy ongelmia tarkastelujakson alkuvuosina, mutta viimeisen viiden vuoden ajan tarkastelu 2001–2016
osoittaa, että alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on laskenut ja ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on noussut. Vuonna 2001 kaikista kone-, metallija energiatekniikan tutkinnoista 53 prosenttia suoritti alemman korkeakoulututkinnon,
44 prosenttia ylemmän korkeakoulututkinnon, 2 prosenttia tohtorintutkinnon ja alle prosent-
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tia lisensiaatintutkinnon. Vuonna 2016 alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
oli 49 prosenttia, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 46 prosenttia, tohtorintutkintojen osuus 4 prosenttia ja lisensiaatintutkintojen osuus alle prosentti.
Työvoimakoulutuksena järjestettävän kuljetustyöntekijät-tavoiteammatin koulutuksen
määrä on ollut melko vakiintuneella tasolla 2010-luvulla 26 (kuvio 40). Viime vuosina koulutuksessa on ollut pientä pudotusta. Koulutuksessa oli noin 3 600 henkilöä vuonna 2016, mikä
on noin viidennes vähemmän kuin vuonna 2014. (TEM 2017.) Esimerkkejä työvoimakoulutuksena toteutettavista kuljetusalan koulutuksista.
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KUVIO 40. KULJETUSTYÖNTEKIJÄT-TAVOITEAMMATIN TYÖVOIMAKOULUTUSTA
SUORITTANEIDEN, KOULUTUKSEN ALOITTANEIDEN JA KOULUTUKSEN PÄÄTTÄNEIDEN
MÄÄRÄT VUOSINA 2010–2016 (TEM 2017).

26 Tavoiteammattitietoon ennen vuotta 2014 tulee suhtautua varauksella, koska TE-hallinto alkoi hyödyntää vuonna 2014
ammattiluokituksessa pohjoismaisen tavoiteammattiluokituksen sijaan ISCOa. Ammattiryhmien uudelleenluokituksen yhteydessä
jopa kolmasosa ammateista siirtyi tuntemattomien luokkaan, koska niille ei löytynyt vastaavuutta vanhan ja uuden luokituksen
välillä. Tästä seuraa, että vuosien 2010–2013 osalta tiedot voivat olla todellisuudessa oheista tilastoa suuremmat. (TEM 2017.)
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5.3

Autoalan koulutus

Autoalan perustutkintoon kuuluvat autokorinkorjauksen osaamisala, automaalauksen osaamisala, automyynnin osaamisala, autotekniikan osaamisala, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala ja varaosamyynnin osaamisala (Opintopolku 2017).
Autoalan ammattitutkintoja ovat ajoneuvoalan ammattitutkinto, ajoneuvonosturinkuljettajan
ammattitutkinto, autokorimekaanikon ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018), auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018), automaalarin ammattitutkinto (poistuu
31.7.2018), automyyjän ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018), henkilöautomekaanikon ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018), kuljetusalan ammattitutkinto, lastinkäsittelyalan ammattitutkinto, linja-autonkuljettajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2017), metsäkoneasentajan
ammattitutkinto, pienkonemekaanikon ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018), puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto (poistui 31.12.2017), raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto
(poistuu 31.7.2018), rengasalan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018), varaosamyyjän ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018) sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto (poistui
31.12.2017). (Emt.)
Autoalan erikoisammattitutkintoja ovat autoalan myyjän erikoisammattitutkinto, autoalan
työnjohdon erikoisammattitutkinto, autokorimestarin erikoisammattitutkinto, automaalarimestarin erikoisammattitutkinto, automekaanikon erikoisammattitutkinto, lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto, liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto ja liikenneopettajan
erikoisammattitutkinto. (Emt.)
Esimerkiksi liikenneopettajan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä autokoulussa henkilöauton ajo-opettajana. Lisäksi tutkintoon kuuluvat valinnaiset osat antavat
valmiuksia toimia muun muassa tutkinnon vastaanottajana, moottoripyörä- tai raskaampien
ajoneuvoluokkien opettajana. Tutkinto on laajuudeltaan 100 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää yleensä 1,5 vuotta. (Kuljetusala.com 2017.)
Lisäksi tavaraliikenteen tai linja-autoliikenteen kaikilta uusilta kuljettajilta vaaditaan ammattipätevyyden peruskoulutuksen suorittamista. Sen pituus on iästä riippuen 140 tai 280 tuntia.
Kuljettajien, jotka ovat saaneet linja-auton ajo-oikeuden (D1-, D- tai DE-ajokortti) ennen
10.9.2008 tai kuorma-auton ajo-oikeuden (C1-, C- tai CE-ajokortti), ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Kaikkien tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutusta 35 tuntia viidessä vuodessa. Jatkokoulutus on tarkoitettu
ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi. Ammattipätevyyden osa-alueita ovat
muun muassa ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit, ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla,
ensiapukoulutukset (EA1, EAII, Hätäensiapu), kuljettajan toiminta ympäristön suojelemiseksi,
tieturva 1, turvallinen ja taloudellinen ajotapa, digipiirturi, työhyvinvointi kuljetusalalla, työturvallisuus kuljetusalalla ja ADR-koulutukset. (Työtehoseura 2017.)
Myös Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 3 000 varusmiestä C1-, C-, PVC-, CE- ja
D-luokan ajoneuvojen kuljettajiksi. Puolustusvoimien kuljettajakoulutus tuottaa Puolustusvoimien käyttöön sotilaskuljettajia sijoitettavaksi joukkotuotantotehtäviin. Kuljettajakoulutus
toteutetaan osittain ulkopuolisilta palveluntuottajien tuottamina palveluina, sillä Puolustusvoimien omat resurssit eivät riitä kokonaisuudessaan koulutuksen antamiseen. (Puolustusvoimat 2016.)
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Liikennealan insinööri (AMK) tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta. Liikennealan insinöörin koulutusohjelma koostuu liikennesuunnittelun, liikennejärjestelmien kehittämisen, liikenneturvallisuuden, liikennetelematiikan,
liikenteen ympäristövaikutusten arvioinnin ja johtamisen opinnoista. Koulutusohjelmassa
voidaan suorittaa myös yrittäjyysopintoja. Opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan liikennealan
suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin kotimaisille tai kansainvälisille työmarkkinoille. (Hämeen
ammattikorkeakoulu 2017; Aikuiskoulutus.fi 2017.)
Kuljetusalalla on lisäksi useita erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia kuten tavaraliikenteen
yrittäjäkurssit, erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus ja ADR-ajolupakoulutus (SKAL
2017).

Esimerkkejä alan tutkintoperusteisen koulutuksen sisällöistä:
Ammatillisten perustutkintojen perusteet:
Autoalan perustutkinto
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1536551/ops/tiedot
Ammattitutkintojen perusteet:
Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/111028_linja_autonkuljettaja_ammattitutkinto.pdf
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/111170_yhdistelma_ajoneuvonkuljettaja_ammattitutkinto.pdf
Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/167904_354315_Auto_ja_kuljetusalan_tyonjohdon_ammattitutkinto_2015.pdf
Autokorimekaanikon ammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/167875_354302_Autokorimekaanikon_ammattitutkinto_2015.
pdf
Automaalarin ammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/167868_354307_Automaalarin_ammattitutkinto_2015.pdf
Automyyjän ammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/110930_automyyja_ammattitutkinto.pdf
Rengasalan ammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/144140_Rengasalan_at2012_lr.pdf
Erikoisammattitutkintojen perusteet:
Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/110922_autoalan_myyja_erikoisammattitutkinto.pdf
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Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/110923_autoalan_tyonjohto_erikoisammattitutkinto.pdf
Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/167870_357301_Autokorimestarin_erikoisammattitutkinto_2015.pdf
Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/167869_357302_Automaalarimestarin_erikoisammattitutkinto_2015.pdf
Automekaanikon erikoisammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/110929_automekaanikko_erikoisammattitutkinto.pdf
Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/49298_Liikenne-esimiehen_erikoisammattitutkinto_2009.pdf
Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/156396_Liikenneopettajan_erikoisammattitutkinto_8_011_2014.
pdf
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5.4

Merenkulkualan koulutus

Merenkulkualan koulutusta järjestetään toisen asteen ammatillisena koulutuksena sekä
ammattikorkeakoulutasoisena koulutuksena. Koulutus järjestetään rinnakkaisesti sekä tulevalle miehistölle että päällystölle. Koulutusta on tarjolla Raumalla, Turussa ja Kotkassa sekä
Maarianhaminassa Ahvenanmaalla. Raumalla ja Kotkassa opetuskieli on suomi, Turussa ja
Maarianhaminassa ruotsi. Merenkulun koulutus on suunnattu sekä nuoriso- että aikuisopiskelijoille. (Merimiesunioni 2017.)
Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon
kansi- ja konekorjauksen osaamisalalla, kansipäällystön osaamisalalla, konepäällystön osaamisalalla tai sähkökäytön osaamisalalla. Tutkinnon voi suorittaa kansi- ja konekorjaukseen
suuntautuen, jolloin tutkintonimike on korjaaja. Kansipäällystöön suuntautuen tutkintonimike
on vahtiperämies, ja koulutus luo edellytykset navigoida ja ohjata alusta sekä vahdissa ollessa
hoitaa muun muassa meriradioliikennettä. Konepäällystöön suuntautuen tutkintonimike on
vahtikonemestari, joka antaa valmiudet myös tietyntyyppisiin laivoihin konemestarin tehtäviin.
Sähkökäyttöön suuntautuen tutkintonimike on laivasähköasentaja, joka huoltaa ja kunnossapitää aluksen sähköntuotantojärjestelmää ja sähkölaitteita. (Opintopolku.fi 2017.)
Aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen
(166/2013) mukainen talousapulaisen pätevyys voidaan saavuttaa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon pakollisen tutkinnon osan (Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen) lisäksi suorittamalla valinnaisista tutkinnon osista Laivatalous- tutkinnon osa sekä
merenkulkualan perustutkinnosta Turvallisuus- ja turvakoulutus- tutkinnon osa. Laivakokin
pätevyys voidaan saavuttaa suorittamalla edellisten tutkinnon osien lisäksi ruokapalvelun
osaamisalan pakolliset tutkinnon osat (Lounasruokien valmistus ja Annosruokien valmistus).
(Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset, e-perusteet.)
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon ruokapalvelun osaamisalan suorittanut
kokki osaa toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin
toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat,
henkilöstöravintolat, ravintolat, catering-alan yritykset, suurkeittiöt ja juhla- ja pitopalveluyritykset sekä lasti- ja matkustajalaivat. Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa
sen esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Toimiessaan ruoanvalmistuksen
ja asiakaspalvelun tehtävissä hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden
turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän toimii työssään kestävän toimintatavan,
hygieniavaatimusten ja anniskelumääräyksien mukaisesti sekä noudattaa muita alan sopimuksia ja säädöksiä.
Laivojen taloushenkilöstöltä edellytetään lisäksi merenkulkualan turvallisuuskoulutusta
(Basic Safety Training), jonka saa merenkulkualan oppilaitoksista. Rahtialusten taloushenkilöstö toimii usein ns. yleistoimessa, jolloin edellytetään myös kansivahtimiehen pätevyyttä.
(Ammattinetti 2017.)
Perustutkinnot voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu
joustava tutkinnon suorittamistapa.
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Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.
Vesiliikenteen ammattitutkintona on merenkulkualan ammattitutkinto, joka tulee voimaan
1.1.2018.
Vesiliikenteen erikoisammattitutkintona on laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto.
Kaikki koulutukset, jotka johtavat merenkulkualan tutkintoon ja ammattipätevyyteen, perustuvat kansainväliseen sopimukseen (STCW-yleissopimus; Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Merenkulkualan tutkinto ja ammattipätevyys eivät välttämättä aina
tarkoita samaa asiaa. Miehistön koulutus johtaa seuraaviin ammattipätevyyksiin (Merimiesunioni 2017):
•
•
•
•

vahtimies kansi ja/tai kone (STCW II/4, III/4)
matruusi tai konemies (STCW II/5, III/5)
korjausmies kansi tai kone (STCW II/5, III/5)
laivasähkömies (STCW III/7).

Korjausmiehen pätevyys saavutetaan tutkinnon suorittamisen sekä riittävän meripalvelun
jälkeen.
Ammattikorkeakoulutasolla merenkulun koulutusohjelmasta valmistuu merikapteeneja ja
merenkulkualan insinöörejä. Merikapteeni (AMK) voi toimia aluksen perämiehenä tai päällikkönä rajoittamattomassa liikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja
koulutustehtävissä. Yliperämiehellä on yleensä merikapteenin koulutus. Ammattikorkeakoulussa voi opiskella merenkulkua myös merenkulkualan insinööriksi suuntautuen. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK). Tutkinto luo edellytykset
toimia muun muassa konemestarien tehtävissä ja konepäällikön tehtävissä. Jos tutkinnon
suorittaa sähkötekniikkaan suuntautuen ja suorittaa lisäksi riittävän turvallisuus- ja hätätilannekoulutuksen, voi muut pätevyyskirjavaatimukset täytettyään pätevöityä toimimaan
sähkömestarina aluksella. Sähkömestari vastaa konepäällikön alaisena suuritehoisella sähkökäytöllä varustetun aluksen sähköjärjestelmistä yksin tai tarvittaessa laivasähkömiehen
avustamana. (Esimerkiksi Studentum.fi 2017 ja Ammattinetti.fi 2017.)
Esimerkkejä alan koulutuksen sisällöistä:
Ammatillisten perustutkintojen perusteet:
Merenkulkualan perustutkinto (voimaantulo 1.8.2017)
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2202320/ops/tiedot
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1352660/ops/tiedot
Erikoisammattitutkintojen perusteet:
Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/153596_Laivasahkomestarin_
erikoisammattitutkinto_37_011_2013.pdf
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5.5

Lentoliikenteen koulutus

Lennonjohdon perustutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen toisen asteen ammatillinen
perustutkinto, ja se antaa valmiudet toimia lähi- ja lähestymislennonjohtajana. Lentokoneasennuksen perustutkintoon kuuluvat avioniikan osaamisala ja lentokoneasennuksen
osaamisala. Koulutuksesta valmistuneet saavat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta lennonjohtajan lupakirjan, minkä jälkeen he voivat hakea Finavian lentoasemilla avoinna olevia
lennonjohdon tehtäviä. Tutkinto avaa ovet myös kansainvälisiin lennonjohtajan tehtäviin. Lennonjohdon perustutkinto poistuu rakenteesta 31.12.2017 (Opintopolku 2017; Finavia 2015.)
Liikennelentäjä on liikennelentokoneen ohjaaja. Lentäjä aloittaa uransa perämiehenä, jonka
tehtävänä on avustaa kapteenia ja toimia omalla vuorollaan myös koneen ohjaajana. Saatuaan riittävästi kokemusta perämies voi hakeutua kapteeniksi. Viranomainen määrittelee
liikennelentäjäksi hakevan ja työssä olevan lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset. Ne noudattavat yhteiseurooppalaisia JAR-määräyksiä ja ovat julkisia. Liikennelentäjiä koulutetaan
muun muassa Porissa sijaitsevassa Suomen Ilmailuopistossa27. (Suomen Ilmailuopisto 2017.)
Ilmaliikenteen ammattitutkintoja ovat lentoasemapalvelujen ammattitutkinto ja lentokonetekniikan ammattitutkinto.
Ilmaliikenteen erikoisammattitutkintona on lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto.
Esimerkkejä alan koulutuksen sisällöistä:
Ammatillisten perustutkintojen perusteet:
Lennonjohdon perustutkinto
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1718930/ops/tiedot
Lentokoneasennuksen perustutkinto
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1718931/ops/tiedot
Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1180230/ops/tiedot
Ammattitutkintojen perusteet:
Lentoasemapalveluiden ammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/49411_lentoasemapalvelujen_ammattitutkinto_2009.pdf
Lentokonetekniikan ammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/158372_Lentokonetekniikan_ammattitutkinto_21_011_2014.pdf

27 Suomen Ilmailuopisto on Porin lentoaseman yhteydessä sijaitseva ammatillinen erikoisoppilaitos. Opiston päätehtävänä
on kouluttaa lentäjiä Suomessa toimivien lentoyhtiöiden palvelukseen. Vuosittain koulutettavien lentäjien määrä pyritään
mitoittamaan Suomessa toimivien lentoyhtiöiden tarpeen mukaan. Ammattilentäjän koulutus Suomen Ilmailuopistossa täyttää
ilmailualan kansainväliset säännökset, Suomen lainsäädännössä asetetut vaatimukset sekä lentoyhtiöiden ja valtion koulutukselle
asettamat vaatimukset. (Suomen ilmailuopisto 2017.)
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Erikoisammattitutkintojen perusteet:
Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/158373_Lentokonetekniikan_
erikoisammattitutkinto_22_011_2014.pdf

5.6

Logistiikka-alan koulutus

Logistiikan perustutkinnoksi voi valita kuljetuspalvelujen osaamisalan, lentoasemapalvelujen osaamisalan tai varastopalvelujen osaamisalan. (Opintopolku 2017.)
Lisäksi trukkikortti antaa lain vaatiman pätevyyden eri trukkimalleilla työskentelyyn. Trukkikortti on voimassa viisi vuotta.
Varastoalan ammattitutkinto poistuu 31.12.2017.
Logistiikka-alan erikoisammattitutkintona on varastoalan erikoisammattitutkinto.
Logistiikan insinöörin (AMK) yhteiset perusopinnot muodostuvat työelämävalmiuksien ja
luonnontieteiden opintokokonaisuuksista. Yhteiset ammattiopinnot pitävät sisällään teknologisten perusteiden sekä talouden ja johtamisen opintokokonaisuuksia. Logistiikan
tutkinto-ohjelmasta saa valmiudet logististen toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja
johtamiseen. (JAMK 2017a.) Ammattikorkeakouluissa ei ole samanlaista käytäntöä tutkinnon
perusteista kuin toisella asteella. 1.1.2014 lähtien jokaisen ammattikorkeakoulun toimilupapäätöksessä ilmoitetaan, mitkä ovat sen koulutusvastuut tutkintoina. Kun kyseessä on
insinöörikoulutus (Insinööri, AMK), toimiluvassa täsmennetään alat, joita koulutusvastuu
koskee. Aloja on yhteensä kymmenen kappaletta, joista logistiikka on yksi, pienehkö oma
alansa28. (Salmi 2015.)
Logistiikan alan tradenomiksi (AMK) voi valmistua ammattikorkeakoulun liiketoiminnan
logistiikan koulutusohjelmasta. Logistiikkaan erikoistuneet tradenomit voivat työskennellä
ostotoiminnan, varastoinnin, kuljetuksen tai kansainvälisen kaupan ammattilaisina. Ammattinimike voi olla esimerkiksi ostaja, ostopäällikkö, vientiassistentti, myyntisihteeri tai kuljetuspäällikkö. Koulutusohjelma on laajuudeltaan 210 opintopistettä, joista noin 40 opintopistettä on logistiikan opintoja. Tutkinnon suorittaminen vie yleensä 3,5 vuotta. (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2017.)
Logistiikan ylempi AMK-tutkinto (60 op) soveltuu insinööreille (AMK), jotka toimivat esimerkiksi tuotantopäällikön, logistiikkapäällikön, kuljetuspäällikön tai varastopäällikön työtehtävissä. Usein logistiikan YAMKia suorittavat toimivat teknologiateollisuudessa tai logistiikka-alan yrityksissä. (JAMK 2017b.)
Yliopistoissa logistiikkaa on mahdollista opiskella joko pää- tai sivuaineena. Teknillisissä
korkeakouluissa ja yliopistoissa voi suorittaa diplomi-insinöörin ja maisterin tutkinnon,
jotka antavat pätevyyden tehdä töitä kuljetusalan vaativissakin suunnittelu-, kehittämis-,

28 1.1.2014 voimaan astuneissa toimiluvissa vain neljällä ammattikorkeakoululla Suomessa on Insinööri (AMK):n koulutusvastuun
täsmennyksinä logistiikka. Nämä koulut ovat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK),
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (KyAMK) sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). (Salmi 2015.)
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asiantuntija- ja johtotehtävissä. Myös logistiikan lehtori on peruskoulutukseltaan insinööri
tai maisteri. (Kuljetus.com. 2017). Logistiikkaa lähellä on myös tuotantotalouden oppiaine.
Opintoihin kuuluu tyypillisesti logistiikan ja logistiikan johtamisen opintoja, yritystaloutta,
kuljetuksiin, materiaalinkäsittelyyn ja varastointiin liittyviä opintoja sekä logistisen ketjun
hallintaa. Opintojen sisällöt kuitenkin vaihtelevat koulutusohjelman ja oppilaitoksen mukaan.
Logistiikka-alan akateeminen koulutus antaa pätevyyden kuljetusyritysten työnjohtotehtäviin
ja muihin alan johto- ja asiantuntijatehtäviin. Valmistuneet voivat työskennellä myös johdon
konsultteina tai itsenäisinä yrittäjinä. (Yliopistokoulutus.fi 2017.)
Esimerkkejä alan koulutuksen sisällöistä:
Ammatillisten perustutkintojen perusteet:
Logistiikan perustutkinto
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742261/ops/tiedot
Ammattitutkintojen perusteet:
Varastoalan ammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/111159_varastoala_ammattitutkinto.pdf
Erikoisammattitutkintojen perusteet:
Varastoalan erikoisammattitutkinto
http://www.oph.fi/download/111160_varastoala_erikoisammattitutkinto.pdf
Insinööri (AMK), logistiikan tutkinto-ohjelma (240 op)
https://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/opinto-opas-amk/tutkinto-ohjelmat-ja-opintotarjonta/suomenkieliset-opsit/2017-2018/logistiikka/
Liiketoiminnan logistiikan koulutus (AMK), liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (210 op)
http://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/6818
Insinööri (ylempi AMK), logistiikan tutkinto-ohjelma 2017 (60 op)
https://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/Opinto-opas-yamk/tutkinto-ohjelmat-ja-opintotarjonta/Suomenkieliset-opsit/2017-2018/logistiikka/
Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta)
http://studyguides.aalto.fi/sci/2016-kand/tuotantotalous/tutkinto.html
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LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN
MUUTOSILMIÖISTÄ SKENAARIOIDEN
LAADINTAAN

6.1

Huomioita aikaisemmista liikenne- ja logistiikka-alan
muutosilmiöiden kartoituksista

Liikenne- ja logistiikka-ala elää voimakkaan murroksen kautta, mikä on tärkeää tunnistaa
alan ennakointityössä sekä osaamistarpeita pohtiessa. Muutos on nopeaa erityisesti teknologisen kehityksen saralla. Näin ollen joitakin vuosia sitten laaditut skenaariot saattavat
selvityksen laatimishetkellä näyttääkin ennemmin nykytilaa kuvaavilta kuin rohkeasti tulevaisuuteen suuntaavilta.
Liikenne- ja logistiikka-alan pilotissa tarkasteltavien toimialojen työllisten määrä on toimialojen kokonaistarkastelussa vuosien 2010 ja 2014 välillä vähentynyt noin 6 000 työllisellä.
Eniten työllisten määrä on vähentynyt maaliikenne ja putkijohtokuljetuksen ja posti- ja kuriiritoiminnan toimialoilla. Ainoastaan liikennettä palveleva toiminta -toimialalla työllisten
määrä nousi samana ajanjaksona (taulukko 2).
TAULUKKO 2. TYÖLLISTEN MÄÄRÄ LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN TOIMIALOILLA
VUONNA 2010–2014 (TILASTOKESKUS 2017).
2010

2011

2012

2013

2014

76 371

76 066

73 915

72 943

70 801

–4

14.2 Vesiliikenne

8 152

8 124

8 162

7 817

7 747

–5

14.3 Ilmaliikenne

4 607

4 644

4 590

4 504

4 254

–7

14.4 Liikennettä palveleva toiminta

27 268

29 100

29 796

28 628

30 066

1

15.1 Posti- ja kuriiritoiminta

24 850

22 544

22 860

21 444

20 001

–13

18.3 Muut tekniset palvelut

1 908

1 911

1 870

–2

18.1 Kiinteistöjen rakennuttaminen ja
vuokraus sekä muu vuokraus

3 638

3 671

3 617

–1

11 Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa

13 922

13 788

13 459

–3

12 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa

14 283

14 587

14 281

0

173 074

169 293

166 096

–4

14.1 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

Yhteensä

Muutos
2012–2014 (%)

Liikenne- ja logistiikka-ala on ala, jolle maahanmuuttajat ovat voineet työllistyä, ja käytettävissä olevat tilastoaikasarjat osoittavat, että ulkomaalaistaustaisten määrän tasaista kasvua
on ollut viime vuosinakin ja määrän voidaan ennakoida kasvavan myös tulevaisuudessa.
Kaikilla alatoimialoilla (ilmailu, vesiliikenne, maaliikenne, logistiikka) on työntekijälle eduksi,
että hänellä on kielitaitoa ja eri kulttuurien tuntemusta, joita ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä lähtökohtaisesti on. Vuonna 2014 ulkomaalaistaustaisista työllisistä 11,3 prosenttia
työskenteli muun maaliikenteen henkilöliikenteen toimialalla (sisältää kaiken maissa tapahtuvan henkilöliikenteen pl. rautateiden kaukoliikenne). Vieraskielisten työllisten ammat-

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

87

tiryhmistä kolmanneksi suurin ryhmä on rahdin käsittelijät ja varastotyöntekijät vuosina
2010–2014. Seuraavaksi suurin ryhmä on linja-auto- ja raitiovaunukuljettajat, jotka sijoittuvat
erityisesti pääkaupunkiseudulla oleviin työpaikkoihin. Vuonna 2014 kuljetustyöntekijät-pääammattiryhmässä (Ammattiluokitus 2010, TK) ulkomaalaistaustaisia työllisiä oli noin 5 000.
Viiden vuoden aikana kasvua oli noin 1 000 työllistä. Osassa liikenne- ja logistiikka-alan
ammattiryhmistä ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrän kasvu on pientä, mutta määrät
ovat kasvavia lähes kaikissa ryhmissä. Alan kaikki ulkomainen työvoima ei näy tilastoissa,
koska osa alan työvoimasta ja tehtävästä työstä kirjautuu yrityksen kotimaan mukaan (vuokratyövoima, ulosliputus, kabotaasi jne.) (Tilastokeskus 2017.)29
Trafin tutkimuksen mukaan liikenteen markkinat ovat muutoksessa. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kilpailun vapautuminen ja kiristyminen, digitalisaation mahdollistamat uudet toimintatavat, liikenteen ympäristövaatimusten tiukentuminen sekä sääntelyn
purkaminen. Toisaalta liikenteen markkinoiden uusiutuminen on hidasta ja kustannukset
suurten muutosten tekemiseen ovat korkeat. (Pöllänen ym. 2015.)
Lähivuosien tavoitteena on koota liikennemarkkinoiden sääntely yhtenäiseksi laiksi, liikennekaareksi tai vastaavaksi kokonaisuudeksi. Liikennekaaren keskeisenä tavoitteena on luoda
edellytykset liikennepalvelujen tarjoamiselle asiakaslähtöisesti sekä luoda edellytykset
liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille ja yrittäjyydelle. Tavoitteena on
järjestää julkisesti tuetut henkilökuljetukset entistä tehokkaammin muun muassa digitalisaatiota, kuljetusten yhdistämistä ja erilaisia kalustotyyppejä hyödyntämällä. Tehostamalla
kuljetuksia voidaan saavuttaa myös ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Tehostamisen edellytyksenä ovat tietojärjestelmien yhteentoimivuus sekä avoimet rajapinnat. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2016a.)
Kuljetus- ja logistiikka-ala on murrosvaiheessa muun muassa ympäristövaatimusten, uusien
energiamuotojen, elektroniikan ja sähkötekniikan sekä informaatio- ja viestintätekniikan
mukanaan tuomien osaamistarpeiden myötä (Pirkanmaan ELY-keskus 2012). Liikenne- ja
viestintäministeriön (2014) selvityksen mukaan käynnissä oleva liikenteen ja siihen liittyvän
infra-alan ja logistiikan tutkimus keskittyy etenkin logistiikkaan ja kuljetusketjuihin sekä
ympäristöasioihin liittyviin tutkimusteemoihin, joita ovat muun muassa energiatehokkuus,
vaihtoehtoiset polttoaineet ja vihreä logistiikka. Lisäksi nousevia suosittuja teemoja ovat ajoneuvoihin ja infraan integroitu ICT palveluineen, kuten avoimen datan hyödyntäminen, älykäs
liikkuminen ja sähköinen liikenne sekä tulevaisuuden tutkimus. Huoli tutkimusosaamisen
katoamisesta on suurin väyliin liittyvässä tutkimuksessa (väylärakentaminen ja -tekniikka,
väylänpito, liikenne- ja väyläsuunnittelu) sekä liikennemuotokohtaisilla tutkimusalueilla, erityisesti meri-, raide- ja lentoliikenteessä. (Jauhiainen et al. 2013.)
Liikenne- ja logistiikka-alaan vaikuttavat useat globaalit megatrendit. Toimintaympäristöstä voidaan tunnistaa erilaisia megatrendejä ja niiden vaikutuksia, kuten väestönkasvua ja
kaupungistumista, väestön ikääntymistä ja mahdollista eriarvoistumista sekä ympäristön
saastumista ja ilmastonmuutosta. Nämä vaikuttavat erityisesti logistiikkapalveluiden tarpeeseen, kun logistiikka nähdään muita toimintoja mahdollistavana tekijänä (Lahtinen 2016).
Megatrendejä on tarkasteltu muun muassa Liikenneviraston selvityksessä ”Automaatio ja
digitalisaatio logistiikassa – Kehitysnäkymiä Suomessa ja maailmalla”. (Pöyskö et al. 2016.)
Selvityksessä mainitaan seuraavat alan kannalta keskeiset megatrendit:

29 Tiedot perustuvat opetusneuvos Hannele Saviojan laatimaan julkaisemattomaan raporttiluonnokseen maahanmuuttajien
työllisyydestä ja koulutuksesta. Viimeistelty raportti julkaistaan vuoden 2018 aikana projektin www-sivuilla.

88

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

•
•
•
•
•
•
•

digitalisaatio
globalisaatio
ilmaston muutos ja luonnonvarojen niukkuus
jakamistalous
ikääntyminen ja eliniän kasvu
kaupungistuminen
palveluvaltaistuminen.

Digitalisaatiolla tarkoitetaan älykkäiden ratkaisujen ja teknologian integroitumista eri toimialoille ja näiden liiketoimintaan sekä ihmisten arkeen (emt). Liikenne- ja logistiikka-alalla
digitalisaatio merkitsee, että äly lisääntyy logistisen ketjun kaikissa osissa ja niiden välisessä
rajapinnassa jatkuvasti. Esimerkiksi tiedon välitys yritysten välillä muuttuu sähköiseksi,
tilaukset automatisoituvat, liikenne on älykästä ja tiedottaa muun muassa sääolosuhteista ja
onnettomuuksista. Lähes kaikki liikkuva kalusto on reaaliaikaisessa seurannassa. Tulevaisuudessa RFID on kuljetuksissa arkipäivää. Yksittäiset tuotteet ovat tunnistettavia, ja niihin kytkeytyy älyä internetin kautta. Logistiikkajärjestelmät reagoivat välittömästi virheisiin ja ongelmatilanteisiin ja auto-ohjautuvat tai avustavat korjautuviin toimenpiteisiin. (Aaltonen 2011.)
Älykkyys ja tunnistettavuus ja reaaliaikainen seuranta mahdollistavat yhä paremman
optimoinnin, ennakoinnin ja simuloinnin. Yhä kompleksisempia kokonaisuuksia voidaan
simuloida paremman seurantatiedon, kasvavan laskentatehon ja kehittyvien analyysimenetelmien avulla. Palvelutaso ja esimerkiksi toimitusvarmuus paranevat, sillä erilaiset ongelmatilanteet on etukäteen simuloitu ja toimintasuunnitelmat ovat olemassa. Kuluttajat ostavat
internetin kautta paljon, mutta tavaravirrat pitää hoitaa keskitetysti ja tehokkaasti. Kotiin tai
lähelle asiakasta suoritettava jakelu vähentää henkilöliikennettä. (Emt.). Digitalisaatio vaikuttaa logistisiin ja jakelutoimintoihin lisäksi seuraavasti:
• Varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan osalta tehtävänkuvat laajentuvat: Esimerkiksi kodinkoneita ostetaan entistä enemmän verkosta, kuljettajan tehtäviin kuuluu
laitteen kuljettaminen, asentaminen ja vaikkapa käyttökoulutus asiakkaalle. Kuljettaja
on kuluttajan ainoa ihmiskontakti koko tilausketjussa. Erilaisia palvelukokonaisuuksia ja
innovaatioita kehitetään jatkuvasti kuljetusalalla, jolloin työnkuva muovautuu mutta itse
työpaikka säilyy. (Prologistiikka 2014.)
• Posti- ja kuriiritoiminnan osalta pakettivolyymit kasvavat, jolloin varastologistiikan ja
lähijakelun kysyntä kasvaa. Postitoimijoille luonnollinen laajentumissuunta on hoitaa laajemminkin verkkokauppojen logistiikkaratkaisuja, kuten varastointia ja toimitusketjujen
hallintaa. (Haataja & Passi 2013.)
• Jakelu- ja logistiikkasektorin asiantuntijoiden ja työntekijöiden tarve lisääntyy muun
muassa verkkokaupan kasvun myötä (UK Commission for Employment and Skills 2014).
Alalla tullaan tarvitsemaan lisää tekijöitä erityisosaamista vaativiin kuljetustehtäviin (esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetukset, erikoiskuljetukset ja metsäteollisuuden puunhankintakuljetukset) ja jakelukuljetuksiin (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016).
Lisäksi digitalisaation edesauttaman jakamistalouden myötä kuka tahansa voi toimia kuljettajana esimerkiksi toimimalla kuljettajana omien asiointimatkojen yhteydessä. (Pöyskö
et al. 2016.)
• Verkkokaupan kasvun myötä tarvitaan lisää jakelu- ja logistiikkasektorin asiantuntijoita ja
työntekijöitä sekä enemmän ohjelmoinnin osaajia ja data-analyytikkoja sekä IT-alan osaajia varastointiin ja logistiikkaan. (UK Commission for Employment and Skills 2014.)
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Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskaupan osalta perinteistä myyntihenkilöstöä tarvitaan vähemmän vähittäiskaupan siirtyessä verkkoon. Vähittäiskaupan myyjien tehtävänä on
tulevaisuudessa tarjota henkilökohtaisia ostoselämyksiä lisääntyvässä määrin kerättävään
asiakkuusdataan perustuen. Vihreän kulutustrendin myötä myös myyjien tulee ymmärtää
tuotteiden ekologiset tekijät. (Emt.)
Edellä mainittujen lisäksi robotisaatio kytkeytyy tiiviisti osaksi liikenne- ja logistiikka-alan
tulevaisuuden ratkaisuja. Se on automaation osa-alue, ja sillä viitataan automaatiojärjestelmiin, joilla on ainakin osin autonominen kyky erilaisten tehtävien suorittamiseen (Liikenne- ja
viestintäministeriö 2016b). Käytännössä robotti on kone, joka suorittaa jonkin työtehtävän
automaattisesti, kuten autonominen ajoneuvo. Robotisaatioon liittyviä muutostekijöitä ovat
muun muassa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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henkilöautoliikenteen ja tavaraliikenteen automatisointi
lähivalmistus ja teollisen rakenteen murros
kaupan ja palveluiden virtualisoituminen
lähiruoka ja funktionaalinen ravinto
etäläsnäolo ja työkalujen kauko-ohjaus
oppimisen ja opastuksen yksilöllistyminen
toimintakykyä tukeva omatoimisuus ja yksilöllinen terveydenhuolto
toimintakyvyn lisääminen toimintakykynsä menettäneille
tietoisuutta toimintaympäristöstä lisäävät välineet
toiminnalliset materiaalit ja uudet materiaaliteknologiat
tavaran älykkyyden toiminnalliset lisäarvot
kestävän kehityksen energiateknologiat
raaka-aineet hyödyntämättömiltä alueilta ja avaruudesta
viihteen, kulttuurin ja vaikuttamisen osallistuvat muodot
maanpuolustus ja terrorismin torjunta
tilojen ja rakenteiden toiminnallistuminen
itseorganisoituvat yhteisölliset toimintatavat
identiteettien ja sosiaalisten rakenteiden virtualisoituminen
demokratia, vapaus ja sosiaalinen koheesio.
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6.2

Tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten kartoitus

Varsinainen Dynamo-ennakointiprosessi alkoi alkuvuodesta 2017 eDelfoi-kyselyllä, jonka
avulla tunnistettiin ennakointialaan vaikuttavat keskeisimmät ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön muutostekijöistä. Ennen varsinaista liikenne- ja logistiikka-alan ennakoinnin
työpajavaihetta pilotoinnissa toteutettiin Delfoi-tekniikkaan perustuva asiantuntijakuuleminen. Ennakointiprosessissa tarvitaan tietoa ennakointialan sisäisiin muutostekijöihin keskittyvän taustaselvityksen lisäksi yhteiskunnan ja työelämän tulevaisuuden kannalta keskeisistä ulkoisen toimintaympäristön muutosvoimista30.
Dayn ja Schoemakerin (2006) mukaan avointa ja tarkkailevaa eli skannaavaa toimintaympäristön seurantaa pidetään tärkeänä etenkin nopeasti ja yllättävästi muuttuvissa turbulenteissa toimintaympäristöissä, joissa odottamattomat muutokset tai heikot signaalit voivat
realisoitua lyhyelläkin aikavälillä. Vakailla ja hitaammin muuttuvilla toimialoilla seurannan
kohteet voivat olla helpommin määriteltävissä historiasta nousseeseen kokemukseen perustuen. Toimintaympäristön muuttuessa dynaamisemmaksi ja kompleksisemmaksi epävarmuus puolestaan lisääntyy, ja kokemusperäinen seurannan kohdentaminen voi osoittautua
hankalaksi (Johnson ja Scholes 1999).
Ennakointiprosessin alkuvaiheessa teetettiin Metodix Oy:llä koonti ennakointialaan vaikuttavista muutostekijöistä31. Tämä tarkoitti ennakointialaan mahdollisesti vaikuttavien heikkojen
signaalien, villien korttien, trendien ja megatrendien koontia. Tavoitteena on koota kattava
listaus edellä mainituista muutostekijöistä, joiden todennäköisyyttä, merkittävyyttä ja muutoksen luonnetta ydin- ja taustaryhmät arvioivat ennakointiprosessin myöhemmän vaiheen
Delfoi-kyselyssä.
Tulevaisuudentutkimuksen terminologia tukee monitasomallia, jossa toimintaympäristön
”maisemaa” (landscape) kuvataan megatrendien ja ajurien (driving forces) avulla (kuvio 41).
Vallitsevaa ja vakiintunutta sosioteknistä toimintatapaa (regiimi) edustavat vakiintuneiden toimialojen toimintaa kuvaavat indikaattorit ja trendit. Niche-ilmiöiden kimppuun käydään tulevaisuusteesien, heikkojen signaalien ja villien korttien avulla. Monitasomallin ja tulevaisuudentutkimuksen terminologian mukaan Delfoi-paneeliin on rakennettu kolme kyselyä, joissa
havainnoidaan kutakin systeemin tasoa. Ylimmällä tasolla vaikuttavat ”maisemavoimat”, joita
ovat megatrendit (megatrends) ja driverit (driving forces). Regiimiä kuvaavat trendit (trends) ja
miche-tason ilmiöitä ovat heikot signaalit (weak signals) ja villit kortit (wild cards). (Metodix Oy
2017.)

30 Ulkoisella toimintaympäristöllä (makroympäristöllä) tarkoitetaan erilaisia pilottialan kannalta merkityksellisiä ympäristöjä, kuten
yhteiskunnallista, poliittista, ekologista tai teknologista ympäristöä. Näihin muutostekijöihin ei voida vaikuttaa itse. Organisaatioiden
sisäisen toimintaympäristön seurannan keskiössä ovat esimerkiksi organisaation tuotteet, palvelut, tuotanto, henkilöstö ja strategia.
Organisaation sisäinen toimintaympäristö on kuitenkin niin yritys- ja toimialakohtainen, ettei sen valtakunnallinen ennakointi ole
mielekästä tai resurssien näkökulmasta mahdollista. Tässä ennakointiprosessissa keskitytäänkin sisäisen toimintaympäristön
uloimpaan tasoon eli ennakointialan tuotantoverkostoympäristöön. Tuotantoverkostoympäristöllä tarkoitetaan verkoston toimialoilla
vaikuttavien avainkilpailijoiden, avainasiakkaiden ja muiden avainsidosryhmien välisistä suhteista ja niiden muutoksista muodostuvaa
mikrotoimintaympäristön ulointa tasoa (McGonagle & Vella 1996). Ennakointitarkastelun ulkopuolelle jätetään näin ollen pilottialan
yksittäisten yritysten näkökulma, jotta toimintaympäristön seurannan haasteista, mahdollisuuksista ja kehittämiskohteista olisi
mahdollista keskustella yleisluonteisemmin ja sitoutumatta liikaa yrityskohtaisuuteen.
31 Muutostekijä on määritelty esimerkiksi Opetushallituksen valtakunnallisessa osaamistarpeiden ennakointimallissa (VOSE)
seuraavalla tavalla:
−− Muutostekijällä tarkoitetaan merkittävää asiaa tai tekijää, joka tulee käynnistämään jonkin tapahtumaketjun tai yksittäisen ison
tapahtuman tutkittavalla aikavälillä ja antamaan sille kehityssuunnan.
−− Muutostekijä laittaa asiat liikkeelle. Muutostekijä voi olla yksittäinen seikka, mutta yleensä se sisältää runsaasti muitakin
tekijöitä.
−− Lähteissä saatetaan muutostekijä-sanan synonyyminä käyttää myös ilmaisuja muutosvoima, muutosajuri, ajuri, driveri,
draiveri, driver, driving force.
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KUVIO 41. TULEVAISUUKSIEN TUTKIMUKSELLINEN KÄSITEMALLI, JOTA KÄYTETÄÄN
PILOTISSA (METODIX 2017).
Trendi (trend) on havaittava ja tunnistettava suuntaus, kehityssuunta tai muutoksen kaava.
Trendiltä edellytetään ajallista kestoa, jonka puitteissa se alkaa, loppuu, nousee, laskee,
vaihtelee, ”sahaa” tai ”aaltoilee”.
Megatrendi (megatrend) on kehityksen suuri aalto tai linja, useiden trendien tunnistettava
ja historian omaava yhtenäinen kokonaisuus, jolla on selkeä kehityssuunta. Megatrendeille
on ominaista laaja-alaiset ja usein tulevaisuudessa vahvistuvat vaikutukset moniin muuten
toisistaan riippumattomiin ilmiöihin. Megatrendin suuntaa ei voida määritellä pelkästään
tarkastelemalla yksittäisiä toimijoita tai tekijöitä, vaan megatrendi on makrotason ilmiöiden ja tapahtumakuvausten kokonaisuus, joka sisältää useita erilaisia ja jopa toisilleen
vastakkaisia alailmiöitä ja tapahtumaketjuja. Silti niistä muodostuvalla ilmiölle voidaan
nähdä pääkehityssuunta, jonka uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa. (Emt.)
Ajuri (driving force, driver) on aineeton voimatekijä (idea, uskomus, mindset, tavoite, päämäärä), joka vauhdittaa tai jarruttaa ilmiön tai ilmiöiden kehkeytymistä. Ajurit ovat näin käsitettyinä seurauksia megatrendeistä ja kuvaavat pyrkimyksiä ratkoa niiden luomia kehityshaasteita. Kaikkien trendien ja megatrendien takaa löytyy niitä tukevia tai vastustavia tietoisia
tai tiedostamattomia pyrkimyksiä, jotka suuntaavat päätöksentekoa ja valintoja, mutta jotka
eivät välttämättä jatku tulevaisuudessa samassa mielessä kuin ”trendit” ja ”megatrendit”.
Läpinäkyvimmillään ne ovat päätöksiä, normeja ja virallisia tavoitteita (ajurityyppi 1), joita
yhteisöt formaalisti tekevät. Toinen ajurimuoto on idea, keskustelu, konsepti tai toimintatapa
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(ajurityyppi 2), joka johtaa haluttuihin seuraamuksiin ja siksi yleistyy. Kaikki ideat ja toimintamallit eivät ole näkyviä ja tiedostettuja vaan esiintyvät piiloisesti ihmisten ja yhteisöjen perususkomuksina (ajurityyppi 3), mikä ei vähennä niiden voimaa ja vaikuttavuutta. Kun toimintaa
ohjaavia ideoita ei ilmaista ääneen tai kirjallisesti, niitä ei myöskään kyseenalaisteta. Megatrendeistä ajurit eroavat siinä, että niillä on aina inhimillinen alkuperä, mutta jokainen ajuri on
sijoitettavissa johonkin, ellei useampaan megatrendikimppuun. (Emt.)
Heikko signaali (weak signal, emerging issue) on sellainen yksittäinen ilmiö tai tapahtuma tai
toisiinsa liittyvien erillisten ilmiöiden tai tapahtumien joukko, joka ei välttämättä tapahtuessaan vaikuta tärkeältä tai ole laaja, mutta jolla on tulevaisuuden muodostumisen kannalta
tärkeä tai jopa ratkaiseva merkitys. Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta –
tulevan laajemman muutoksen ensioire – tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei useinkaan voida perustella tilastollisesti uskottavalla jatkuvuudella kuten historiallisella aikasarjalla. Heikkojen signaalien jäljittäminen ja erilaisten ilmiöiden ymmärtäminen heikoiksi
signaaleiksi muodostaa yhden haastavimmista tulevaisuudentutkimuksen osa-alueista.
Heikon signaalin jäljitys edellyttää useiden erilaisten ilmiöiden tai ilmiöalueiden tuntemusta
ja tarkastelua, jossa on erotettava subjektiivisesti ja objektiivisesti uudet ilmiöt. (Emt.)
Villi kortti (wild card) on yllättävästi ilmaantuva muutostekijä, joka muuttaa tapahtumisen
kehityskulun epävarmaksi. Villin kortin ominaisuuksiin kuuluu se, että sen tapahtumisen
todennäköisyys on pieni, mutta jos tai kun se tapahtuu, sen vaikutukset tulevaan kehitykseen
ovat huomattavat. Villillä kortilla ei ole historiaa eli sen tapahtumista ei voida ennakoida minkäänlaisten historiallisten tai aikasarjoihin liittyvien ilmiöiden tai lainomaisuuksien avulla.
(Emt.)
Delfoi-kysely avattiin 16.1.2017 ja suljettiin 27.1.2017 Kyselyyn saatiin yhteensä 133 vastaajaa.
Pilotoinnin ydinryhmään nimetyistä henkilöistä vain kaksi ei vastannut kyselyyn. Delfoi-prosessi eteni seuraavasti:
1) Täsmennettiin muutosilmiön keskeiset käsitteet ja ennakoinnin operationaaliset voimatekijät. Määrittely tehdään toimialariippumattomasti.
2) Tuotettiin muutosilmiön arviointiin ja analyysiin tarvittava geneerinen taulukko (tietokanta), jota voidaan käyttää laadullisessa ennakoinnissa.
3) Poimittiin liikenne- ja logistiikka-alan muutosilmiöön vaikuttavia voimia Delfoi-kyselyn
perustaksi: (A) 8–12 megatrendiä, (B) 8–12 driveria (driving forces), (C) 8–12 yleistä liikenne- ja logistiikkadriveria, (D) 8–10 kauppaan (11–12: tukku- ja vähittäiskauppa) liittyvää
trendiä, (E) 8–10 liikennealaan (14: kuljetus) liittyvää trendiä ja (F) 8–10 viestintäalaan
(15: posti- ja televiestintä) liittyvää trendikysymystä. Lisäksi tuotettiin 4–8 kysymystä,
jotka kohdistuvat heikkoihin signaaleihin (weak signals) ja tulevaisuuden ”jokerikortteihin” (wild card). Tulevaisuuskysymykset olivat PESTE-luokiteltuja.
4) Toteutettiin kolmivaiheinen eDelfoi-koulutus, jonka ensi vaiheessa koulutettavat vastasivat orientoivaan muutosilmiö-kyselyyn, jonka kautta he saavat panelistikäsityksen eDelfoi-ohjelman käytöstä ennakointikontekstissa, toisessa vaiheessa toteutettiin Opetushallituksen tiloissa live-koulutus, jossa perehdytettiin ohjelmiston managerikäyttöön, ja kolmannessa vaiheessa tuetaan ohjelmiston käyttöönottoa verkon (online ja offline) kautta.
5) Toteutettiin kierrokseton Delfoi-prosessi verkossa (Real-Time Delphi), jonka manageroinnista ja panelistituesta Metodix vastaa. Tuloksista toimitetaan raakaraportti tilaajan
käyttöön. Paneeli ja tulokset olivat paneelina, tietokantana ja malleina käytettävissä jatkotyöskentelyyn.
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6) Analysoitiin tulokset ja muodostettiin aineiston pohjalta tulevaisuustaulukko, joka on
perusta skenaarioiden rakentamiselle. Taulukon rakentamisessa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan myös alueellisia alatoimialojen (mm. logistiikka ja vähittäiskauppa,
biotalous, meriklusteri, digitaaliset palvelut, matkailu, maantie- ja rataliikenne) pilotteja.
7) Dokumentoitiin prosessitulokset painottaen geneerisiä tuloksia: muutosilmiöiden kuvaus
ja käyttö, kysymysten ja kyselyjen rakenne, analyysit, seuranta ja systeemiset analyysit.

6.2.1

Liikenteen ja logistiikan megatrendit

eDELPHI.org-paneeliin oli valittu oheiset megatrendit32. Jokaisen megatrendin osalta asiantuntijoiden piti arvioida, heikkenevätkö vai voimistuvatko kyseiset megatrendit kahtena ajankohtana suhteessa nykytilaan. Arvioidut ajankohdat olivat vuodet 2022 ja 2032.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ilmastonmuutos, luonnonvarojen niukkuus (ILM)
globalisaatio, keskinäisriippuvuus (GLO)
kaupungistuminen, keskittyminen (KAU)
yksilöityminen, hajautuminen (YKS)
pitkäikäistyminen, ikääntyminen (IKÄ)
palveluistuminen, palveluvaltaistuminen (PAL)
digitalisaatio, dataistuminen (DIG)
automaatio, robotisaatio (AUT)
tekoälyistyminen, koneälyistyminen (ÄLY)
jakamistalous, yhteistoiminta (JAK).

Megatrendeistä oli johdettu myös alan ajurit eli draiverit. Niiden osalta pyydettiin myös
todennäköisyysarvioita vuosille 2022 ja 2032. Asteikkovastauksen lisäksi toivottiin perusteluja eli argumentteja omalle valinnalle. Kaikissa kysymyksissä panelisteilla oli mahdollisuus
kommentoida toisten kommentteja. Perehtyminen muiden näkemyksiin saattoi synnyttää
tarpeen tarkistaa omaa alkuperäistä kantaa, mikä olikin mahdollista koko kyselykierroksen
ajan. Viimeisessä kysymyksessä pyydettiin arvioimaan, mikä on klusterin suhde muihin toimialoihin.
eDELPHI.org-paneeliin oli valittu seuraavat ajurit eli draiverit. Jokaisen ajurin osalta asiantuntijoiden piti arvioida heikkenevätkö vai voimistuvatko kyseiset ajurit kahtena ajankohtana
suhteessa nykytilaan. Arvioidut ajankohdat olivat vuodet 2022 ja 2032.
1)
2)
3)
4)
5)

politiikkavetoinen energiamuutos (uusiutuva energia) (ILM)
turvallisuushakuisuus (eriarvoistuminen) (GLO)
kaupunkikulttuuristuminen (eriytyminen) (KAU)
design-hallinto, palveluorganisoituminen (räätälöityminen) (YKS)
sosiaali- ja terveyspalvelun ohjaavuus (resurssi ja kustannus) (IKÄ)

32 Liikenne- ja logistiikka-alan Dynamo-pilotoinnissa tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten kartoitusta tehtiin ”eDELPHI.
org”-keskustelu- ja oppimisalustalla. eDELPHI.org on internetissä toimiva tulevaisuuksien tutkimuksen Delfoi-sovellus,
joka mahdollistaa yhteisöllisen tulevaisuuden muutosten arvioinnin ja niistä käytävän keskustelun. eDELPHI.org:n käyttöä,
tulevaisuuden muutosilmiöiden valitsemista, tulevaisuusväitteiden muotoilua ja Delfoi-prosessin managerointia konsultoivat
Dynamo-pilotissa Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy:stä.
eDELPHI.org:in perusperiaate on esittää ennakoitavan aihepiirin asiantuntijoille tulevaisuusväitteitä. Asiantuntijat ottavan
väitteisiin kantaa esimerkiksi arvioimalla niiden toteutumistodennäköisyyttä tai toivottavuutta ja perustelemalla oman
kannanottonsa. Keskeistä on, että anonyymisti annettuihin kannanottoihin ja perusteluihin voivat kaikki paneeliin osallistuvat
asiantuntijat ottaa edelleen kantaa. Näin syntyy vasta-argumentteja ja puoltavia kannanottoja. Sovellus mahdollistaa myös
monenlaisen raportoinnin panelistien ajattelusta ja keskustelusta.
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6)
7)
8)
9)
10)

outcome economy, uusi arvonmuodostus (PAL)
avoin big data (virtuaalistuminen) (DIG)
3D-tulostus (tuotannon uudelleenorganisoituminen) (AUT)
deep learning (koneoppiminen, machine learning) (ÄLY)
alustatalous, kimppaistuminen (digitaaliset alustat) (JAK).

Asiantuntijapanelisteilta pyydettiin tämän jälkeen kustakin megatrendien pohjalta muotoillusta draiverista toteutumisen todennäköisyysarvioita vuosille 2022 ja 2032 (kuvio 42) perusteluineen. Toteutumisen todennäköisyyksien jakauma tuotti kullekin draiverille eräänlaisen
ajoituksen, jolla kyseisen ilmiön odotetaan toteutuvan. Edellä luetellun numeroinnin mukaisesti kustakin draiverista oli muotoiltu tulevaisuusväite seuraavasti:
1) Uusiutuvien energialähteiden (vesi, aurinko, tuuli, bio ja jätteet) osuus kaikesta sähköntuotannosta on yli 60 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 45 prosenttia.
2) Schengen-sopimus on purettu ja rajatarkastukset palautettu maiden rajoille.
3) Maailmalla on syntynyt ylikansallisia kaupunkiliittoutumia (smart cities), jotka hakevat
verkostosta brändi-, talous- ja kulttuurihyötyjä.
4) SOTE-uudistus syntyi yhdeltä osalta vanhentuneena, kun heti sen voimaantulon jälkeen
fyysisten keskusten tarve on vuosi vuodelta vauhdilla vähentynyt. Jonoja ei enää ole yksityisillä eikä julkisilla.
5) Puolet liikenteen ja logistiikan palveluista on siirtynyt OUTCOME ECONOMY ‑hinnoitteluun, joka perustuu käyttäjän saamaan ja kokemaan mitattavaan tulokseen ja arvonlisään.
6) Automatisoidut kuskittomat bussit (self-driving vehicles) ovat käytössä suurissa kaupungeissa ja niiden välillä.
7) Deep learning ja laajemmin koneoppiminen on mahdollistanut täysin automaattiset
data-ohjautuvat logistiset systeemit.
Puuttuvien järjestysnumeroiden mukaiset tulevaisuusväitteet jätettiin jatkoarvioinnista pois,
koska niitä ei pidetty voimistuvina ilmiöinä.
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KUVIO 42. LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN MEGATRENDIT JA DRAIVERIT.

6.2.2

Liikenteen ja logistiikan työllisyystrendit

eDELPHI.org-paneeliin oli valittu arvioitaviksi trendeiksi eräiden liikenteen alatoimialojen
työllisten määrän trendit sekä eräitä muita trendejä. Tilastoihin perustuva historiatrendi esitettiin asiantuntijoille viivadiagrammina, jota heidän piti jatkaa tulevaisuuteen. Panelistien piti
siis arvioida esimerkiksi, kasvaako vai supistuuko alan työntekijöiden lukumäärä. Arvioidut
ajankohdat olivat vuodet 2022, 2027 ja 2032. Arvioitavat alatoimialojen työllisyystrendit ja
muut määrälliset trendit olivat seuraavat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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maaliikenteen työntekijöiden määrä
vesiliikenteen työntekijöiden määrä
ilmaliikenteen työntekijöiden määrä
liikennettä palvelevan toiminnan työntekijöiden määrä
postitoiminnan työntekijöiden määrä
moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskaupan sekä korjauksen työntekijöiden määrä
ilmaliikenteen matkustajamäärä
rautatieliikenteen matkustajamäärä
meriliikenteen matkustajamäärä
ulkomaan meriliikenteen rahdin määrä.
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6.2.3

Liikenteen ja logistiikan signaalit

Kolmannessa ja viimeisessä kyselyssä esitettiin joukko tulevaisuusväitteitä (14), joihin pyydettiin ottamaan kantaa asteikolla. Kaikkien teesikysymysten muotoilu on viimeistä lukuun
ottamatta sama kuten sekin, että ne kohdistuvat ilmiöihin, jotka saattavat mullistaa suoraan
tai epäsuorasti liikenne- ja logistiikkaklusterin tulevaisuutta. Osa teeseistä perustuu heikkoihin, osa jo vahvistuviin tulevaisuussignaaleihin. Pari kysymystä kuvaa yllättävää muutostapahtumaa, jolla ei ole historiaa mutta toteutuessaan sen sijaan iso vaikutus tulevaisuuteen
(villi kortti). Asteikkovastauksen lisäksi toivottiin perusteluja omalle vastausvalinnalle.
Muiden asiantuntijoiden kommentteja pystyi vastavuoroisesti kommentoimaan koko kyselykierroksen ajan, ja nämä päivittyvät reaaliaikaisesti panelistien käyttöön. Perehtyminen
muiden näkemyksiin voi synnyttää tarpeen tarkastella omaa kantaa uudelleen.
eDELPHI.org-paneeliin oli valittu seuraavat oheisen luettelon mukaiset signaalit. Asiantuntijapanelisteilta pyydettiin kustakin signaalista toteutumisen todennäköisyysarvioita vuosille
2022 ja 2032 perusteluineen. Toteutumisen todennäköisyyksien jakauma tuotti kullekin signaalille eräänlaisen ajoituksen, jolla kyseisen ilmiön odotetaan toteutuvan. Kukin signaali oli
muotoiltu tulevaisuusväitteeksi seuraavasti:
1) TALSINKI – Helsingin ja Tallinnan välisen rautatietunnelin rakentaminen on käynnistynyt.
2) NELIKOPTERIT – Miehittämättömät lennokit (nelikopteri, drone) hoitavat 25 prosenttia
postin noutopistekuljetuksista. Kuluttajien noutopisteitä ovat muun muassa lähipalvelupisteet kauppojen ja kioskien yhteydessä.
3) RAJATON VERKKOKAUPPA – Verkkokauppaan on kehittynyt samanlainen globaali kauppa-alusta kuin Facebook on mediassa, Booking matkavarauksissa, Airbnb majoituksessa
ja Uber kuljetuksissa.
4) TULEVAISUUDEN TEHDAS – Yli puolet uusista tehtaista on ns. mikrotehtaita, jotka sijaitsevat lähellä tuotteiden kuluttajia. Niiden toiminta perustuu 3D-tuotantoon ja robotisaatioon.
5) SULAVA KESKILUOKKA – Keskiluokka on kutistunut puoleen, kun sekä matalapalkkaiset
että korkean tuottavuuden työt ovat olleet pitkään kasvussa.
6) KOILLISKAAPELI – Koilliskaapeli on tehnyt Suomesta tärkeimmän Aasian ja Euroopan
välisen tietoliikenteen solmukohdan eli hubin, joka kerää ympärilleen IT-yrityksiä ja
investointeja.
7) MERKITYSMARKKINAT – Suomessa on kehittynyt työmarkkinoiden rinnalle merkitystoiminnan ”markkinat”, joiden kautta perinteinen työttömyys on kokonaan marginalisoitunut.
8) OPERAATTORIVETOINEN MaaS (Mobility as a Service) – Suomi tunnetaan MaaS-ajattelun
kotimaana, jonka innovatiivisia liikkumispalveluita kopioidaan ja benchmarkataan yhtä
paljon kuin suomalaista peruskoulua.
9) VIRTUAALITODELLISUUS (AR) – Logistiikkatyöntekijöiden perustyökaluihin kuuluvat virtuaalilasit, joiden kautta reaaliaikainen informaatio prosessista ja varastoista välitetään
käyttäjän näkökenttään.
10) INSOURCING & RESHORING – Ulkoistamisen trendi on kääntynyt päinvastaiseksi ja valtaosa yrityksistä sisäistää (insourcing vs. outsourcing) palvelujaan ja palauttaa monissa
tapauksissa myös tuotantoaan takaisin kotimaahan (reshoring vs. offshoring) ns. halvan
työvoiman maista.
11) KABOTAASIKULJETUKSET – Puolan ja Baltian maiden kuljetusyrittäjät ovat muun
muassa kabotaasitoiminnan kautta saadun tehostamisen ansiosta valloittaneet 25 prosenttia Suomen maanteiden tavaraliikenteestä.
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12) HYPERLOOP – Helsingin ja Tukholman välille on rakenteilla huippunopea Hyperloopyhteys.
13) KIERTOENERGIA – Kierrätysenergiaa esiintyy kaikkialla ja se leikkaa merkittävästi
(2–5 %) muuta energiantarvetta.
Signaaliväitteiden lopuksi panelisteilta kysyttiin näkemystä eräiden liikennevälineiden ja työtekijäryhmien osuudesta tulevaisuudessa vuosina 2022 ja 2032:
1) Henkilöautojen osuus kaikista autoista? (2016: 81,6 %)
2) Paketti-, kuorma- ja linja-autojen osuus kaikista autoista? (2016: 13,8 %)
3) Yhteis- ja yritysomistuksessa olevien henkilöautojen osuus kaikista henkilöautoista?
(2015: 19,5 %)
4) Uusiutuvaa energiaa (sähkö, bio, vety ym.) käyttävien autojen osuus kaikista autoista
(2016: 0,26 %)
5) Itseohjautuvien autojen osuus kaikista autoista? (2016: 0 %)
6) Maahanmuuttajien osuus klusterin työvoimasta?
7) Matalapalkkaisten työntekijöiden osuus klusterin työvoimasta?

KUVIO 43. LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN SIGNAALIT33.

33 Kuvassa tulevaisuusteesit on kuvattu keltaisella värillä. Kaikille niille on yhteistä se, että niihin liittyy tulevaisuuteen kohdistuvia
epäjatkuvuuksia, joita ei trenditarkasteluin voi vangita.
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6.3

eDELPHI.org-paneelin näkemys tulevaisuudesta

6.3.1

Panelistien näkemykset megatrendeistä ja ajureista

Kaikki megatrendit ja valtaosa draivereista koettiin pitkään jatkuviksi ja voimakkaiksi. Kiistanalaisimpia ovat yksityistyminen ja jakamistalous, joiden kriitikot tulivat todennäköisesti
paneeliston eri siivistä. Yksityistymisen vastatrendi tunnistettiin jo nyt vahvaksi ja edelleen
vahvistuvaksi. Jakamistalous on joidenkin panelistien mielestä vain syrjähyppy kulutusyhteiskunnan pitkässä marssissa. Yleiskuva on se, että megatrendit eivät laimene tarkastellulla aikavälillä. Pari panelistia ihmettelikin sitä, ettei mukana ollut yhtään sellaista megatrendiä, jonka voima laantuisi tulevina vuosina.
Megatrendien ja ajureiden arviointi tuotti useita syvämietteisiä, laaja-alaisia ja systeemisiä
tulevaisuuskuvauksia, joiden varaan voisi rakentaa vaikuttavia skenaarioita. Kaksi akuutisti
ajankohtaista asiaa välittyy paneeliin monessa kohdassa. Toinen on orastava taloudellinen elpyminen, jonka varaan moni laskee lähitulevaisuuden kehityksen. Toinen on Trumpin
räväkkä presidenttikauden alku ja EU:n eroosio. Poliittinen turbulenssi leikkaa optimismia ja
synkentää tulevaisuusodotuksia.
Taloudellisen ja poliittisen integraation vastatrendi on vahvistumassa, ja useimmiten se
tulkitaan negatiiviseksi. Positiivista taas on se, että moni kyselyissäkin esiin nostettu kehityskulku mahdollistaa, ellei jopa ohjaa lokaaleihin ratkaisuihin. Uusi yhteiskunta vaihtelee
orwellilaisen dystopian tai ”dream societyn” välillä. Monet asettavat toivonsa jakamismaailmaan, jossa omistamisen merkitys kutistuu.
Urbanisaation uskotaan vahvistuvan, jopa kiihtyvän. Kaupunkiliittoutumat lisääntyvät sekä
kulttuurisin että taloudellisin perustein. Huima on yhden visionäärin kaukotulevaisuus, jossa
kaupunkiseudut korvaavat nykymuotoisen valtion. Paljon lähempää tulevaisuutta tarkastellaan sote-uudistuksen kautta. Joillakin usko on lujilla, kun ennustetaan 30-vuotista sotea,
yksille teknologia on pelastava ”endlösung” ja toisille osaratkaisu.
Toiminnan organisoituminen asiakas- ja kansalaiskokemuksen ohjaamana on useille vielä
outo, ja siksi sitä on vaikea sijoittaa myöskään tulevaisuuteen. Sitä kokemusta on kuitenkin
useimmilla, että raha ratkaisee kaikkina aikoina. Tutumpi uusilmiö on kuskiton auto, josta on
tullut median ja sijoittajien lempilapsi. Kehitys on nopeaa ja tekniset osaratkaisut siirtyvät
yhtä nopeasti jokamiehen kulkuvälineisiin. Tekno-optimistit ennakoivat autopilotoinnin lähestyvän viitosen täyskypsyyttä jo 15 vuoden päästä. Pessimistit varautuvat paljon pitempään
ajanjaksoon. Kaikki kuitenkin luottavat siihen, että tekniikka menee ”päätyyn asti”.
Tekoäly on yhtä lailla kuin automaattiauto tullut jäädäkseen. Suhtautuminen siihen muistuttaa kuitenkin asennoitumista ydinvoimaan. ”Deep learning” saattaa olla niin väkevä voima,
että se karkaa keksijänsä hallinnasta. Merkittävä osa panelisteista suosii siksi varovaisuusperiaatetta. Paljon sellaista hyvää voi tapahtua, jolla vähennetään inhimillisiä virheitä,
kuten myös luodaan entistä saavutettavampaa asiantuntemusta, joka ei ole kuin välillisesti
riippuvaista ihmisaivoista. Jakamistalous sen sijaan palautuu ihmismieleen, jonka kaikista
ohjaavimpien ideoiden muutoksesta siinä on kyse. Muutama vuosikymmen kommunismin
kaatumisen jälkeen jotain siitä hiipii takaovesta sisään. Kenties yksityisomistus ja sen taustavoimana kilpailu ei olekaan se ajuri, jonka mukaisesti toiminta organisoituu. Epäilijöitä toki
on monin maustein. Moni megatrendi kuitenkin näyttää vauhdittavan tätä kehitystä.
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Kahden megatrendin tulevaisuusteesi ei mahtunut ajuri-kyselyyn sen vuoksi, että niitä
lähelle tulevia kysymyksiä tuli signaaliosioon. Design-hallinnossa on kyse joustavasta julkisesta hallinnosta, joka vastaa paitsi yhteiskunnan koheesiosta myös sen voimavarojen
(yksilöt, perheet, yhteisöt, yritykset) yksilöllisestä voimavaraistamisesta. Suomessa kuten
Pohjoismaissa yleisemminkin on jo lähtökohtana korruptoimaton ja reilu hallintojärjestelmä
ja virkamiehistö, joilla on potentiaalia kehittyä kokoavaksi resurssiksi, kun yhteiskuntaa
uudistetaan. Avoimeen hallintoon kuuluu myös big data -ilmiön hyötyjen jakaminen kaikkien
käyttöön.
Energiamuutokseen suhtaudutaan keskimäärin luottavaisesti. Tarkasteluajanjaksolla ”uraani
halkeaa” enemmän kuin koskaan, mutta moni uskoo myös uusiutuvan ja paikallisen energian
tuottamisen lisääntymiseen virallisia tavoitteita nopeammin. Niitäkin on, joiden mielestä
”sähkö ja öljy ovat vielä 50 vuotta ykköset”. Turvallisuus tai ehkä paremmin turvattomuus on
lähivuodet merkittävä ajuri, joka voi avata ja sulkea rajoja. Kansojen vaellustakin povataan
kaukotulevaisuudessa, ja silloin toiminnan ohjaavat ideat muuttuvat kaikkialla. Ilmastonmuutoksen seurauksesta Pohjolaan voi kohdistua moninkertainen pakolaispaine aikaisempaan
verrattuna.

6.3.2

Panelistien näkemykset trendeistä

Trenditarkastelussa näkyy selkeimmin lähi- ja keskipitkän aikavälin jännitteinen suhde,
jossa asiantuntijuus ja asianosaisuus kohtaavat tai ohittavat toisiaan. Aikamittarit kertovat
sekä lineaarisista että käyräviivaisista kehityskuluista. Trendien päätrendi on laskeva, vaikka
poikkeuksiakin on. Liikenne- ja logistiikkaklusterin työpaikat ovat vähenemässä. Ehkä vielä
suurempi muutos on kuitenkin tapahtumassa työpaikkojen laadussa ja niiden osaamisvaatimuksissa.
Maaliikenne on kuumin trendiarvioinnin kohde, jossa kehitys kuvataan käyräviivaisena.
Megatrendit ja niitä vahvistavat ajurit syövät pohjaa määrällisestä kehityksestä. Taustalla
vaikuttaa murroskehitys, jolla on teknologinen (automaatio) alkuperä mutta sosiaalinen
(jakelutalous) toteutus. Työvoiman määrä vähenee samoin kuin autojenkin määrä, vaikka
suurin pudotus onkin odotettavissa henkilöautoissa. Autopilotit valtaavat ajanjakson jälkipuoliskolla työpaikkoja ihmiskuskeilta.
Ilmaliikenteessä sama muuttuja (ympäristötekijä) voi olla sekä puolesta että vastaan. Enimmäkseen kuitenkin vastaan, mikä näkyy kilpailuasetelmassa etenkin raide- ja meriliikenteessä, joita pidetään olennaisesti ympäristöystävällisempinä kulkumuotoina. Rautatien
otaksutaan kilpailevan yhä enemmän myös nopeudella. Ehdoton kilpailuvaltti sillä on jo nyt
työkäyttöön soveltuva formaatti. Merimatkustamisen valtti on soveltuvuus viihdekäyttöön.
Kaikissa liikkumisen tavoissa vaikuttavat voimakkaat megatrendit, joiden alkuperä on joko
luonnossa tai ihmisessä. Ajan kuluessa vahvistuvat sellaiset ajurit, joita itse olemme laittaneet liikkeelle uusina innovaatioina ovat ne sitten teknologisia tai sosiaalisia uudelleenorganisoitumisia.
Postia ei taida klusterin kannalta pelastaa enää mikään. Nimittäin jos strategian muutos palveluihin onnistuu, tapahtuu samalla siirtymä toiseen klusteriin. Toki postia tulevaisuudessakin kuljetetaan, mutta kuljetusmäärät, -muodot ja -välineet kokevat ison muodonmuutoksen.
Konekauppa säilyy monen panelistin käsityksen mukaan vahvana, lisääntyyhän konepopulaatio paljon ihmisiä nopeammin, mutta tässäkin alatoimialassa on odotettavissa profession
laadullinen muutos. Myynti menettää työpaikkoja ja huolto sekä muu palvelutoiminta lisää.
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Merirahti jakaa panelistit kuten muutkin trendikehitykset. Sille ennustetaan kasvua, kuihtumista, heiluntaa ja murrosta uusiin teknologioihin, joista mainittakoon automaattilaivat ja
purjelaivojen paluu tuuliroottoripurjeen muodossa.
Vuoteen 2022 asti muodostetun trendiarvion mukaan lähitulevaisuuteen kohdistuu talouskasvun odotus, jota ei trendien osalta varjosta edes populistipoliittiset ristiaallokot. Uhatuillakin alatoimialoilla enemmistö toivoo vielä maltillisia kasvun vuosia, vaikka trendi ”kaukotulevaisuudessa” kääntyykin laskuun. Lähitulevaisuuden suhteen erot panelistien välillä
korostuvat, mikä kertonee intressitahojen vaikutuksesta.
Vuoteen 2032 ulotetun pidemmän aikavälin trendiarvion mukaan murrostulevaisuus ehtii
jo 15 vuodessa kehkeytyä ja se välittyy myös arvioihin määrällisestä kehityksestä. Paneeli
tuottaa kattavan määrän argumentteja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä, joista osa on
tosin vaikutuksiltaan vastakkaisia. Toki niin, että ristiaallokko on runsaampaa, terävämpää ja
kuormittavampaa lähitulevaisuudessa.

6.3.3

Panelistien näkemykset signaaleista

Signaalit-kyselyssä on enimmäkseen kyseessä jo tunnistetut signaalit, joita ei voi enää luonnehtia heikoiksi määritelmänsä mielessä. Jokainen tarkasteltava ilmiö on jo teknologiana tai
mahdollisuutena olemassa. Kyse on vain siitä, missä määrin ja milloin se vaikuttaa liikenneja logistiikkaklusterin tulevaisuuteen. Kaikkien signaalikysymysten tulevaisuus on avoin.
Talsinki ei käynnisty viiden vuoden sisällä. Tilanne muuttuu täysin, kun tulevaisuustähtäintä
siirretään kymmenen vuotta kauemmas. Tallinna-tunneli houkuttelee varsinkin, kun nopea
raideyhteys Keski-Eurooppaan valmistuu. Tunnelin rakentamisen seurausvaikutukset ovat
laaja-alaisesti taloudellisia ja kulttuurisia. Kytkentä muihin mammuttihankkeisiin tehdään
myös. Koillisväylä ja Aasian lentoliikenteen hubi lopettavat puheet Euroopan pussinperästä.
Nelikoptereihin liittyy sekä liikenteellisiä että etenkin logistisia odotuksia, joille jo olemassa
oleva teknologia ja kokeilut antavat vahvan perustan. Vailla perusteita eivät ole nekään asiantuntijat, jotka marginalisoivat koko drone-ilmiön. Siitä ei heidän mukaansa ole merkittäväksi
kuljetusvälineeksi kuin erityistilanteissa. Tulevaisuusodotuksia kuvaavassa diagrammissa
erottuu korkea nelikopteri-uskovaisten tolppa, jota ei näy vielä viiden vuoden päässä.
Verkkokaupan evoluutioon kuuluu mitä ilmeisemmin keskittyminen joko de facto -monopolin
tai suurten kilpailun kautta. Molemmissa kehityskuluissa Suomea voi pitää voittajana kehittymättömän oman verkkokaupan takia. Pienetkin toimijat pääsevät globaaleille markkinoille.
Brexitin ja Trumpin vaikutus toki näkyy tässäkin signaalissa – moni tekee protektionismi-varauksen muuten optimistisiin tulevaisuuspohdiskeluihinsa. Viidessätoista vuodessa sekin
uhka on ohitettu, ja tarkasteluajan puitteissa verkkokauppa voi ulottua klusterin sisälle kulkuvälineiden verkkokaupan myötä.
Sitä kukaan ei ennusta, että tulevaisuuden (paikallis)tehtaissa valmistettaisiin autoja, mutta
paljoa muuta kyllä. Mitä etäämmäs tulevaisuuteen mennään, sitä rohkeammiksi tulevat
arviot ilmiön disruptiivisuudesta. Automatisoidut ja etäohjattavat tehtaat 3/4D-printtereineen hoitavat paikallisen kysynnän ja muutenkin kuin metaforisesti voidaan palata ”takaisin
1800-luvulle, jolloin kaikki tarvittavat asiat valmistettiin kotona”. Tähän eivät luonnollisesti
kaikki usko, mutta hekin pitävät todennäköisenä, että robotiikka ja 3D-tuotanto ovat tärkeitä
tekijöitä esimerkiksi varaosateollisuudessa.
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Sulava keskiluokka-ilmiö on monen mielestä jo menossa. Siitä viestii populististen liikkeiden
suosio. Keskiluokan ohentumisesta seuraa yhteiskunnallista polarisaatiota, jota verrataan
teollisen vallankumouksen murrokseen. Eliitin ja valtaväestön elinolosuhteet ja ”tarinat
kulkevat eri suuntiin”. Kyseessä on monen panelistin mielestä yhteiskunnallisen kehityksen
”vaaran paikka”, joka korostuu, kun ”nykyiset keskiluokkaisiksi luokitellut työtehtävät tulevat
katoamaan automaation johdosta, mutta ihmiset eivät.” Silloin siitäkään ei ole ratkaisuksi,
että teollisuutta kotiutetaan takaisin halvan työvoiman maista.
Koilliskaapelin yhteydessä puhutaan myös Koillisväylästä, kuten hyvin sopiikin. Molemmat
hankkeet olisivat Suomelle tärkeitä, joskin muutama panelisti asettaa vähemmän tunnetun
kaapelin ehdottomasti etusijalle merkittävyyden ja toteutettavuuden osalta. Klusterin kannalta kaapeli ilmeisesti jäi sen verran sivuun, että sen kommentointi jäi laimeaksi.
Sama koskee myös merkitysmarkkinoita, joskin osan panelisteista se houkuttelee syvälliseen pohdiskeluun. Tuleva yhteiskuntavaihe ei voi perustua sellaiselle työn eetokselle, joka
nyt vallitsee. Nykyisessä hallitusohjelmassa jo luonnostellaan ”uudistuvaa, välittävää ja turvallista maata, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä.” No, tiedämme kyllä, että
tuo ohjelma perustuu vielä ihmistyölle, kun tavoitteena on nostaa työllisten määrä usealla
prosentilla 72 prosenttiin. Sekin ohjelma on kuitenkin joidenkin asiantuntijoiden mielestä
tulossa, jossa ihmisen arvostus nousee muista arvoista, kun automaatio ja robotisaatio
korvaa ihmistyötä kuten aikaisemmissa tulevaisuuspohdiskeluissa on jo todettu. Enemmistö
vastaajista uskoo kuitenkin työn merkityksen säilyvän seuraavat 15 vuotta, vaikka kannatus
ajan kuluessa laimenee ja kannatus perustulo-tyyppisille ratkaisuille lisääntyy.
Suomi on MaaS-ajattelun kotimaa. Kuitenkin paneelin suhtautuminen siihen on neutraalisti
ilmaistuna kriittistä. Enemmistö ei usko laaja-alaiseen systeemimuutokseen vielä 15 vuoden
päästäkään. MaaS koetaan ennen muuta tiheiden metropolialueiden ratkaisuksi. Toinen
keskeinen vastustava argumentti johdetaan ihmisen syvästä suhteesta kulkuneuvoon, on
se sitten hevonen tai auto. Siitä ei haluta luopua. Puoltavat MaaS-perustelut ovat taloudellisia (yhteiskäyttö säästää), ekologisia (päästöt vähenevät) ja kulttuurisia (nuori sukupolvi on
valmis irtaantumaan omistuskeskeisyydestä). Jos MaaS lähtee liikkumisen mahdollistamisesta, virtuaalitodellisuus saattaa dystooppisella kehityspolulla johtaa liikkumisen dramaattiseen vähenemiseen. Vielä dramaattisempi on yhden panelistin ajatus siitä, että seuraava
vaihe ”saattaakin olla, että ihmisen tilalle puikahtaa robotti, johon kaikenlaista anturit ja
aistit on helpompi rakentaa jo hihnalla”. Informaatiota jakavat virtuaalilasit eivät tällaisten
tulevaisuudennäkyjen jälkeen hetkauta yhtäkään panelistia, vaikka osa painottaakin esimerkkien kautta, kuinka verkkaisesti teknologiat laajenevat kulutuskäyttöön.
Trumpin valinta ja valinnat ovat ajankohtaistaneet protektionismin kautta ”insourcing & reshoring”-toiminnan. Suomalaisissa oloissa muut eli teknologiset syyt painavat enemmän.
Kehitys kulkee väitteen suuntaan, joskin on todennäköistä, että väitteen kaksi erillistä ilmiötä kulkevat eri suuntiin. Samaan aikaan ne eivät toteudu ehkä koskaan, kuten eräs panelisti toteaa. Esimerkiksi palvelut hajautuvat edelleen, kun taas tuotanto lokalisoituu, kuten
tulevaisuuden tehtaan yhteydessä argumentoitiin. Muualtakin löytyi kannatusta sille, että
”ulkoistamisen suurtrendi jatkuu silmänkantamattomiin”. Rajojen avaamisesta on kyse myös
kabotaasikuljetuksissa, jotka tekevät ongelmalliseksi sen, että EU-maiden palkat ja hinnat
ovat eri tasolla eri maissa. Kovin suurena ongelmaa ei pidetä ja silloinkin kun pidetään, sen
oletetaan laimenevan ajan myötä.
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Hyperloop on futuristinen hanke, jonka teknologiaan uskotaan muttei sen kaupalliseen realistisuuteen. Suhteessa matkustusvolyymiin ja -kysyntään yksikköhinta nousee aivan liian
suureksi. Tallinnan tunneliin uskotaan enemmän. Kiertoenergia ”tuntuu aika kummalta
näpertelyltä mutta mieli saattaa muuttua, kun tunnistetaan mihin kaikkeen vähäkin riittää”.
Lopuksi arvioitiin henkilö- ja hyötyajoneuvojen suhteita, uusiutuvan energian ja kuskittomien
autojen osuutta koko autokannasta. Lisäksi paneeli otti kantaa työntekijöihin kahden ominaisuuden (maahanmuuttajien ja matalapalkkaisten osuus) kautta.
Lisäksi eDELPHI.org-asiantuntijapaneelissa kysyttiin osallistujien näkemystä siitä, mitkä
ovat liikenne- ja logistiikkaklusterin keskeisimmät rajapinnat tulevaisuudessa. Asiantuntijoita
pyydettiin siirtämään hiirellä viisi liikenne- ja logistiikkaklusterin kannalta tärkeintä ja viisi
vähiten tärkeää toimialaa omiin kategoriaryhmiinsä erikseen vuonna 2022 ja vuonna 2032.
Toimialojen asettelussa kärki on vuonna 2022 1) metsätalous- ja teollisuus, 2) tukku- ja vähittäiskauppa, 3) rakentaminen, 4) matkailu-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut sekä 5) elintarvikkeiden kuljetus. Samat viisi ovat kärjessä vielä vuonna 2032, mutta järjestys on muuttunut.
Asemiaan on nostanut matkailu, kun kaikkien muiden kärkitoimialojen suhteellinen osuus on
vähentynyt. Vähäiset yhteydet liikenne- ja logistiikkaklusteriin on 1) maanpuolustuksella, 2) julkisella hallinnolla, 3) pankki- ja vakuutusalalla, 4) maataloudella ja 5) liike-elämän palveluilla.
eDELPHI.org-työskentelyn lopuksi asiantuntijoita pyydettiin lisäksi ehdottamaan uusia tulevaisuuden muutosilmiöitä, jos paneelin työskentelyalustalta tuntui puuttuvan jotakin tärkeää.
Ne ehdotukset, joita asiantuntijoilta saatiin, liitettiin jatkotyöskentelyyn työpajoissa.

6.4

Tulevaisuuden muutosten arvottaminen skenaarioiksi

Koko eDELPHI.org delfoi-prosessin tuottama ajatusmassa istutettiin tulevaisuustaulukkoon,
jossa kukin tulevaisuusväite muodosti oman autonomisen rivinsä. Kullekin riville (tulevaisuusväitteelle) muodostui useita toisistaan eroavia tulevaisuustiloja. Toisin sanoen panelistien argumenteista muodostettiin muutamia vaihtoehtoisia näkemysten tai mielipiteiden
kokonaisuuksia. Kullekin riville muotoutui 3–5 tulevaisuustilaa. Metodix Oy:n konsultointi oli
tässä vaiheessa ratkaisevan tärkeää.
Dynamo-pilotoinnin Delfoi-ydinryhmä kokoontui verkkotyöskentelyn lisäksi kahteen koko
päivän kestävään työpajaan, jossa tulevaisuustaulukkoon muokattua eDELPHI.org-työskentelyn tulosta työstettiin eteenpäin. Tämän työskentelyn tuloksia selostetaan tämän selvityksen seuraavissa osioissa. Todettakoon kuitenkin, että tulevaisuustaulukon useat tulevaisuustilat kiteytettiin lopulta kahdeksi skenaariovaihtoehdoksi. Skenaarioiden raamitus perustui
toisaalta vaihtoehtoon, jossa kaikki jatkuu suurin piirtein niin kuin tähänkin saakka on jatkunut (Business as usual, BAU) ja toisaalta vaihtoehtoon, joka nähtiin tavoiteltavana. Molempia
skenaarioita jäsennettiin seuraavalla temaattisella ryhmittelyllä:
•
•
•
•
•

infra
tieto- ja viestintäteknologia, digitalisaatio ja robotiikka
väestö
ympäristö- ja kestävä kehitys
talous.
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Taulukossa 3 tiivistettynä BAU-skenaarion ja tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarioiden
pääviestit.
TAULUKKO 3. BAU-SKENAARION JA TAVOITTEELLISEN TULEVAISUUDEN SKENAARIOIDEN PÄÄOLETUKSET.
Muutostekijät

BAU

Tavoitteellinen tulevaisuus

Infra

Liikenteen rajoitukset, koska ruuhkat ja
ympäristölle aiheutuvat ongelmat ovat
lisääntyneet
MaaS-palvelut otettu rajoitetusti käyttöön
Itä-Euroopan kuljetusyrittäjät vallanneet
kuljetusmarkkinat
Suunnitelmia Helsingin ja Tallinnan välisen
rautatietunnelin rakentamiseksi

Uudet puhtaat teknologiset ratkaisut ja
palvelut eivät aseta rajoituksia liikenteelle tai
kuljetuksille
Suomesta MaaS-palveluiden globaali
markkinajohtaja
Kabotaasikuljetuksia säädellään
Helsingin ja Tallinnan välisen rautatietunnelin
rakennus aloitettu

Tieto- ja
viestintäteknologia,
digitalisaatio ja
robotiikka

Robottiautokokeiluja
Big dataa hyödynnetään laajasti erityisesti
merikuljetuksissa ja laivojen kunnossapidossa
Tekoälyn hyödyntäminen etenee hitaasti
Nelikopterien suosio ei ole merkittävästi
kasvanut
Mikrotehtaissa käytössä 3D-tuotantolinjat

Automatisoidut ja kuskittomat ajoneuvot ovat
käytössä rajoitetusti henkilöliikenteessä
Teollinen internet on luonut alustan
yhteistyölle toimialojen, liiketoiminnan ja
yksityisten kuluttajien välille
Nelikoptereita hyödynnetään laajalti
kuljetusjärjestelmien osana
Kuluttajat hyödyntävät omia 3D-biopohjaisia
tulostuksia

Väestö

Turvallisuusuhat aiheuttavat hidasteita tavaraja henkilöliikenteelle
Keskiluokka murenee
Merkitysmarkkinoiden perusta luodaan

Turvallisuusteknologian kehitys sujuvoittaa
henkilö- ja tavaraliikennettä vaiheittain uhkista
huolimatta
Uuden keskiluokkaisuuden synty
Merkitysmarkkinoiden vakiintuminen

Ympäristö- ja
kestävä kehitys

Öljy on edelleen ykkösraaka-aine, vaikka
kiertoenergian hyödyntäminen kasvanut

Uusiutuvien energialähteiden, kuten veden,
auringon, tuulen, biomassan ja jätteiden osuus
kasvaa merkittävästi sähköntuotannossa

Talous

Protektionismi vahvistuu tullien ja erilaisten
rajoituksien muodossa Yritykset etabloituvat
EU:n sisämarkkinoille.

Globaalit markkinat avautuvat ja valtaosa
yrityksistä sisäistää ja siirtää (insourcing
vs. outsourcing) palvelujaan ja tuotantoaan
takaisin kotimaahan.

6.4.1

Liikenne ja logistiikka-alan yhteinen Business as usual
-skenaario (BAU) vuoteen 2032

Infrastruktuurin tila vuonna 2032: ”Kehittyy hissukseen”
Liikkuminen on monimuotoistunut 2020-luvulta, ja vaikka omistusautoilu jatkaa menestystään 2030-luvullakin, erilaiset yhteiskäytön mallit ja paketit tarjoavat käyttäjille vaihtoehtoja.
Vuonna 2032 on jouduttu rajoittamaan liikennettä ja kuljetuksia, koska ruuhkat ja ympäristölle aiheutuvat ongelmat ovat lisääntyneet. Suomi on kuitenkin pyrkinyt kehittämään
MaaS-toimintamallia ja on osin tässä onnistunutkin. Tämä on edellyttänyt ajattelun ja toimintamallien muutosta kohti tehokasta joukkoliikennejärjestelmää, jossa useita liikennemuotoja yhdistetään toimivaksi palvelupaketiksi käyttäjille. Malli on käytössä suurkaupungeissa ympäri maailmaa, mutta Suomessa ei ole keksitty keinoja harvan asutuksen asettamille vaatimuksille, eikä meillä siksi ole kyetty mallin tehokkaaseen käyttöönottoon.
Puolan ja Baltian maiden kuljetusyrittäjät ovat muun muassa kabotaasitoiminnan kautta
saadun tehostamisen ansiosta valloittaneet 25 prosenttia tietyillä toimialoilla, esimerkiksi
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satamaliikenteessä, jo 2020-luvulla. Kilpailu on kiristynyt edelleen, eikä Suomi ole pystynyt vuoteen 2032 mennessä kabotaasikuljetuksissa kilpailuaseman vahvistamiseen tai toimintaan liittyvän erityisosaamisen ja tätä kautta kilpailuaseman parantamiseen. Euroopan
alueella kaluston mitat ja massat ovat samat kuin meillä, mikä antaa yrityksille erinomaisen
tilaisuuden toiminnan lisäämiseen Suomessa.
Suomen tavoitteet Helsingin ja Tallinnan välisen rautatietunnelin rakentamiseksi eivät ole
toteutuneet 2030-luvun alussa. Suunnittelua kuitenkin jatketaan, ja rakentamisen aloittamista saattaa nopeuttaa se, että tavarat on saatava sujuvasti siirtymään merenlahden yli.
Hankkeen kannattavuutta voi perustella myös kasvaneilla matkustajamäärillä. Tavoitteena
on Talsingin syntyminen sekä helppo, turvallinen ja nopea siirtyminen kaupunkien välillä.
Tieto- ja viestintäteknologia, digitalisaatio ja robotiikka 2032: ”Tekniikka on, käyttö viiveellä perässä”
Liikenne- ja logistiikka-alalla digitalisaation ja robotiikan teknologiat ovat mahdollistaneet
kuskittomien autojen ja bussien kehittämisen. Täysin automaattiset autot ovat vielä kokeilussa eivätkä vielä yleisesti käytössä. Automaattisia, kuskittomia busseja odotetaan tuotantoon 2030- ja 40-luvun taitteessa. Kehitystä ovat viivästyttäneet muun muassa tieinfran
kunto, Suomen sääolosuhteet, ohuehkot tavaravirrat sekä harvaanasuttu maa. Digitalisaatio
on kehittynyt edelleen ja 2032 hyödynnetään teollisuudessa ja tuotannossa jo tehokkaasti
lisättyä todellisuutta (Augmented Reality) ja virtuaalitodellisuutta (Virtual Reality). Näistä
esimerkkinä ovat logistiikkatyöntekijöiden perustyökaluihin kuuluvat virtuaalilasit, joiden
kautta reaaliaikainen informaatio prosesseista ja varastoista välitetään käyttäjän näkökenttään. Digitalisaation ja keinoälyn käyttö lisää tietoturvaan liittyviä riskejä. Vaikka pääasiassa
tietoturva on hyvin hallinnassa, siinä ilmenee aukkoja. Yksityisyys on luksusta silloin, kun
sitä on tarjolla, mutta sen turvaaminen voi olla haastavaa. Järjestelmien tavoitteena on koko
ajan luotettavuuden parantaminen ja varmistaminen.
Vuonna 2032 big dataa ja esineiden internetiä (IoT) hyödynnetään laajasti erityisesti merikuljetuksissa ja laivojen kunnossapidossa. Suomen päätös rakentaa vahva rooli Aasian ja Euroopan välisen tietoliikenteen solmukohtana tuottaa tulosta, ja 2030-luvulla Suomi on vihdoin
aloittanut koilliskaapelin rakentamisen yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena on rakentaa hub, joka houkuttelee muun muassa IT-yrityksiä ja investointeja maahan.
Tekoälyn kehittyessä dataohjautuvat automaattiset logistiset systeemit ovat arkea suurimmille yrityksille vuonna 2032. Vaikka tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuudet on tunnistettu, kaikki toimijat eivät ole valmiita niiden hyödyntämiseen. Esteitä käyttöönotolle ovat
olleet vakiintuneet toiminnanohjausjärjestelmät ja toimintakulttuurit. Kun koneoppiminen on
voitu yhdistää hajautettuun tuotantoon ja täysin kontrolloituun reaaliaikaisesti seurattavaan
materiaalivirtaan, kuten automatisointiin kuljetusmassojen sarjakäsittelyssä, on avautunut
uudenlaisia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia.
Alla esimerkkejä kolmen tuotantovälineen tilasta vuonna 2032.
Nelikopteri
Nelikopterien suosio ei ole merkittävästi kasvanut. Niiden käyttö on säilynyt 2030-luvulla
ilmakuvausten, korkeiden paikkojen, esimerkiksi tehtaiden, tarkastuksissa tai meriliikenteen päästöjen seurannassa. Sen sijaan tavarankuljetuksessa niiden merkitys on mar-
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ginaalinen, ja ne palvelevat parhaiten harvaan asutuilla seuduilla vaikkapa kuljetuksissa
tunturijärvelle tai ulkoluodolle. Välineen ongelmina ovat muun muassa ilmatilan käyttö
(siihen liittyvä regulaation lisääntyminen) ja lähetysten jättäminen vastaanottajalle eli noutopisteverkoston laajuus.
Tehdastuotanto
Tuotannon mittakaavaedut ovat edelleen merkittäviä monissa tuoteryhmissä 2030-luvulla.
Suunnittelu ja kokoonpano tehdään edelleen suurissa yksiköissä ja yrityksissä. Mikrotehtaiden tuotantomalli palvelee parhaiten alihankintaketjua, jossa 3D-tuotannolla tai robotisaatiolla voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Rajaton verkkokauppa
Suomessa toimii vuonna 2032 muutamia kauppa-alustoja. Uber-kokeilujen jälkeen markkinat
on kilpailutettu. Tämä takaa sen, että kenelläkään ei ole monopoliasemaa. Suomi ei ole kuitenkaan pystynyt hyötymään täysimääräisesti verkkokaupan rajattomuudesta, vaikka viidessätoista vuodessa edistystä on tapahtunutkin.
Väestö meillä ja muualla 2032: ”Turvallisuus, työ ja terveys”
Globalisaatio ja varallisuuden kasvu ovat luoneet ihmisille mahdollisuuden entistä vapaampaan liikkumiseen. 2030-luvulla ilmasto- ja ”väestö”-pakolaisuus on toisaalta kasvanut
ja väestön ennakoimaton liikkuminen aiheuttaa lisätoimia turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Vaikka Schengen-sopimus on voimassa, rajatarkastuksia on lisätty. Poliittisesti Eurooppa
on tasaantunut 2010-luvun äärioikeistolaisesta hieman keskemmälle. Brexit-prosessin
läpivienti 2020-luvun alussa paljasti koko Euroopalle, miten tärkeää on huolehtia ihmisten,
palveluiden ja tavaroiden sujuvasta liikkumisesta talousalueella. Keskiluokan elämään taas
on vaikuttanut globaalisti yhteiskunnissa jatkunut polarisaatio. Ilmiönä murros muistuttaa
teollista vallankumousta, jossa eliitin ja valtaväestön tarinat kulkivat eri suuntiin. Keskiluokkaisuus on pitkään ollut juuri Suomen vahvuus, mutta oli jo murenemaan päin, kun sekä
matalapalkkaiset että korkean tuottavuuden työt olivat pitkään kasvussa. Vuonna 2032 tilanteeseen on puututtu muun muassa lainsäädännöllä.
Työn uudelleen määrittelyä on tehty merkitysmarkkinoiden kasvaessa. Muun muassa kansalaispalkkakokeilut ovat vaikuttaneet työ- ja talouselämän muutokseen. Työksi voidaan
katsoa 2032 osa sellaisesta toiminnasta, joka on yhteiskunnan kannalta arvokasta. Vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin itse tekemiseen, muun muassa työttömyyden käsite ja verotus
ovat asioita, joita käsitellään jatkuvasti 2030-luvulla. Valmistelussa on malli, jossa robotit
maksavat verot ja tuottavat palvelut. Malli perustuu siihen, että koneet, automaatio, robotit ja
tekoäly pystyvät luomaan enemmän lisäarvoa. Näin saadaan myös julkiset palvelut maksettua ja ihmiset pääsevät tekemään merkityksellisiä asioita.
Maahanmuutto merkitsee liikenne- ja logistiikka-alalle lisää työvoimaa, sillä vuonna 2032
ala toimii ns. ”sisäänheittotoimialana”. Maahanmuuttajat työllistyvät matalapalkkatehtäviin,
vaikka heillä olisi valmius toimia yrittäjämäisesti ja tehdä enemmän kuin lainsäädäntö sallii.
Hieman yli kymmenen vuotta aiemmin tehty sote-uudistus oli enimmäkseen onnistunut.
Sitä tukivat digitalisaatio, itsediagnostiikka ja itsehoito. Nämä ovat korvanneet joitain fyysisiä
palveluja, mutta ammattilaisten vierihoitoa tarvitaan jatkossakin. Se, että jonoja ei enää olisi
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yksityisillä eikä julkisilla, osoittautui toiveajatteluksi. Kansanterveyden näkökulmasta vielä
2030-luvullakin tarvitaan hyvin saavutettavia ja palvelukykyisiä terveyskeskuksia.
Ympäristö, kestävä kehitys 2032: ”Tavoite on mahdollinen!”
Tavoitteeksi vuodelle 2032 oli asetettu, että uusiutuvien energialähteiden (vesi, aurinko, tuuli,
bio ja jätteet) osuus kaikesta sähköntuotannosta on yli 60 prosenttia, kun se vuonna 2015
oli 45 prosenttia. Tavoite on lähes toteutunut. Taloudellisten resurssien paraneminen edisti
energiamuutosta. Uusiutuvia energialähteitä ei käytetä sähkön tuotantoon, vaan siinä öljy on
edelleen ykkösraaka-aine. Energiamuutos on vahvasti myös globaalisti vaikuttava asia. Esimerkiksi kehittyvissä maissa ympäristökysymykset eivät ole olleet 2020-luvulla niitä kaikkein tärkeimpiä. Suomessa politiikka on johtanut siihen, että saastuttaja ja käyttäjä maksavat
enemmän. Kertyneet varat ohjataan ympäristökysymysten hoitamiseen. Nähtäväksi jää, osataanko varoja osoittaa uusien teknologioiden kehittämiseen. Kiertoenergian hyödyntäminen
on lisääntynyt energian tallennusteknologian kehittyessä. Kiertoenergian arvo ilmastonmuutoksen torjunnassa on kasvanut, ja samaan aikaan ihmiset ovat oppineet sekä tuottamaan
että käyttämään energiaa tehokkaammin. Oma tuulimylly pihalla ja aurinkopaneelit katolla
ovat 2030-luvulla yleinen näky. Liikenne- ja logistiikka-ala on vahvasti kytköksissä myös
turismiin. Turismi ja ihmisten liikkuminen ovat vuoteen 2032 mennessä kasvaneet mittakaavoihin, joita voidaan kuvata sanalla sopulisaatio. Kun määrät edelleen 2030-luvulla kasvavat,
on mietittävä, miten suojaamme Lappia tai muita herkkiä luontokohteitamme.
Talous ja yrittäminen 2032: ”Asiakaskokemus ykkönen!”
Palvelujen ja tuotannon sisäistäminen ja siirto takaisin kotimaahan on ollut seurausta kansainvälisen talouden riskeistä yrityksille. Vuonna 2032 merkkejä protektionismista on muun
muassa tullien ja erilaisten rajoituksen muodossa. Entistä useammat yritykset etabloituvat
EU:n sisämarkkinoille. Tämä toiminnan ja tuotannon ”sisäistäminen” (insourcing, reshoring)
helpottaa yrityksen ketteryyttä ja joustavuutta, joiden varaan 2030-luvun menestyminen
perustuu. Palveluvaltaistuminen tarkoittaa, että vähintään puolet liikenteen ja logistiikan
palveluista on jo siirtynyt hinnoitteluun, joka perustuu käyttäjän saamaan ja kokemaan mitattavaan tulokseen sekä arvonlisään.
2030-luvulla kaupungit tekevät tiivistä yhteistyötä. Ns. Smart Cities -verkostot hakevat
brändi-, talous- ja kulttuurihyötyjä yhteistyöstä. Metropolien välillä toimivat kulttuurisillat,
joita pitkin ideat liikkuvat liukkaasti sanansaattajinaan kaikenlainen vaihdanta ja liikkuminen.
Liittoutumista on tapahtunut maantieteellisesti, esimerkkeinä Öresund ja Talsinki, ja maantieteestä riippumatta. Liikkumisen helppous ja palveluiden yhdenmukaisuus on saanut trendikkäät kaupunginosat eri puolilla maailmaa muistuttamaan toisiaan.

6.4.2

Liikenne- ja logistiikka-alan yhteinen tavoiteltavan tulevaisuuden
skenaario vuoteen 2032

Infrastruktuurin tila 2032: ”Liikenteellä ei rajoituksia”
Vielä 2020-luvulla pelkona oli, että liikennettä joudutaan Suomessakin rajoittamaan ilmastonmuutoksen vuoksi. Tämän kehityksen suunnan käänsi uusi tekniikka ja palvelut, joiden
avulla liikkumista, liikennettä ja kuljetuksia voidaan jatkaa edelleen 2030-luvulla ja rajoitteet
ovat tarpeettomia. Suomi tunnetaankin MaaS-ajattelun kotimaana, jonka innovatiivisia liikkumispalveluita kopioidaan ja benchmarkataan yhtä paljon kuin suomalaista peruskoulua.
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MaaSin osalta vuonna 2032 on toteutunut sanonta: ”Mikäli se toimii Suomessa, toimii se kaikkialla”. Mallin globaaliin levitykseen on investoitu ja tulokset ovat lupaavia. Suomea voidaan
kuvailla edelläkävijäksi. Liikkuminen on monen muuttujan systeemi, jossa asiat kehkeytyvät
alkuun hitaasti kiihtyen vähitellen, kun uuden toimintalogiikan hyödyt toteutuvat.
Kabotaasitoiminta ei ole vapautunut vielä 2030-luvun alussakaan. Vapautumista estää
EU-maiden erilainen palkkojen ja hintojen sekä valvonnan ja resurssien tila. 2020-luvun
alkupuolella toteutunut Brexit hidastaa kehitystä edelleen 2030-luvulla, kun maiden rajojen
ylitys on hankalampaa kuin ennen Britannian eroa EU:sta.
Helsingin ja Tallinnan välistä rautatietunnelia on pohdittu virallisesti usean vuoden ajan.
Tunnelin rakentaminen aloitetaan 2032. Tunnelin rakentamisen ajankohtaan on vaikuttanut
myös tarve työn lisäämiseen ja pääomien suuntaamiseen pitkäkestoisiin ja tuottaviin kohteisiin. Jatkosuunnitelmiakin on jo tehty. Helsingin ja Tallinnan välisen rautatietunnelin lisäksi
suunnitellaan moottoritietä. Näihin suunnitelmiin vaikuttaa esimerkiksi Koillisväylän kehityssuunta. Mikäli ilmastonmuutoksen edetessä Siperian ja Jäämeren resurssit alkavat avautua
käyttöön, Suomi tulee sijoittumaan eräänlaiseksi liikenteen sillaksi itäisen ja läntisen pallonpuoliskon välillä.
Tieto- ja viestintäteknologia, digitalisaatio ja robotiikka 2032: Tietoa hyödyntäen!
Automatisoidut ja kuskittomat ajoneuvot (self-driving vehicles) ovat käytössä henkilöliikenteessä vuonna 2032. Kuskittomien bussien robotiikka mahdollistaa asiakkaiden reittien
räätälöinnin tilausten mukaan. Tämä on parantanut palvelukokemusta huomattavasti, kun
yksilölliset matkustajien toiveet voidaan toteuttaa. Myös pitkän matkan tavaraliikenteessä
hyödynnetään digitalisaatiota ja robotisaatiota. Automaatiota ja koneoppimista hyödynnetään liikenteen lisäksi 2030-luvulla myös terveydenhuollossa, muun muassa terveysdiagnostiikassa. Näyttöä on siitä, että henkilöiden korvaaminen roboteilla vähentää virheiden
määrää. Käyttäjien käsitys kuitenkin on, että kuskittomassa liikenteessä riskit ovat suuret.
Sitä vastoin luotetaan enemmän siihen, että automatisoidussa tavaraliikenteessä ja terveysdiagnostiikassa riskit ovat pienemmät. Internet of Things (IoT) on luonut alustan saumattomalle yhteistyölle toimialojen, liiketoiminnan ja yksityisten kuluttajien välille. Lisääntynyt
tiedon hyödyntäminen verkossa ei ole vaikuttanut järjestelmien luotettavuuteen. Yksittäisen
käyttäjän näkökulmasta on pidetty erityisen tärkeänä yksityisyyden suojaamista ja turvaamista. Vuonna 2032 tilanne onkin erinomainen tämän suhteen.
Koilliskaapeli on tehnyt Suomesta tärkeimmän Aasian ja Euroopan välisen tietoliikenteen
solmukohdan eli hubin, joka kerää ympärilleen IT-yrityksiä ja investointeja. Tieto, tiedon
käsittely ja sen siirtäminen luovat uskottavuutta, pysyvyyttä ja merkittävyyttä. Ilmastonmuutoksen edetessä Koillisväylän käyttö avaa suomalaisellekin liikenteelle ja logistiikalle uusia
mahdollisuuksia.
Logistiikkatyöntekijöiden perustyökaluihin kuuluvat virtuaalilasit, joiden kautta reaaliaikainen informaatio prosessista ja varastoista välitetään käyttäjän näkökenttään. Virtuaalilasit
ovat olleet käytössä jo vuodesta 2025. Niitä voidaan hyödyntää monessa eri tarkoituksessa,
kuten varaston keräilyssä. Käyttömuotoja kehitetään edelleen lisää.
Seuraavana esimerkkejä kolmen tuotantovälineen tilasta vuonna 2032.
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Nelikopteri
Vuonna 2032 ruuhkaisilla kaupunkialueilla matalissa korkeuksissa tapahtuvaa liikennettä
hallinnoidaan miehittämättömällä ilmailulla UAS Traffic Management / U-Space -järjestelmän kautta. Kuljetusjärjestelmien tehokkuus perustuu massojen sarjakäsittelyyn eli hub-toimintamalliin, jossa automatisointi on jo pitkällä. Loppumaili eli jakelu loppuasiakkaalle on
kuljetusketjun kallein tapahtuma. Robottiautoja on otettu kuljetusalalla käyttöön, sillä palkat
ovat noin 30–50 prosenttia kuljetussuoritteen hinnasta. Tehokkuutta on lisätty ns. ruuhka-alueiden mallilla, jossa jakeluterminaalit ylläpidetään yhdessä ja jakelu voidaan yhdistää.
Tulevaisuuden tehdas
2030-luvun alkuun mennessä on toteutettu useita pilotteja skaalautuvien automaattisatelliittien käytöstä. Tulokset osoittavat niiden olevan tehokkaita ja tuottavia. Täysin automatisoitu ja etäpäivittyvä tehdas sopii pienenkin alueen tarpeisiin. Lukumääräisesti pienempiä
yksiköitä on syntynyt suuria enemmän. Tuotantoteknologian edelleen kehittyessä on jo käyty
keskustelua koko ”tehdas”-konseptin käsitteestä.
Merkittävä osa tehtaista käyttää 3D-tuotantoa. Siinä läpimurto saatiin biopohjaisilla tulostusmateriaaleilla. Toisaalta 3D-tulostuksen sijaan puhutaan myös henkilökohtaisesta tuotannosta, sillä 3D-tulostus on vain yksi menetelmä. Tuotannon lokalisaatiolla tarkoitetaan
2030-luvun alussa sitä, että tekoälyllä varustettu automaatiorobotiikka valmistaa tarvittavat
tuotteet ja tavarat kotona. Palataan siis tavallaan takaisin 1800-luvulle, jolloin kaikki tarvittavat asiat valmistettiin itse kotona. Nyt valmistuksen vain hoitaa automaattinen teknologia.
Toisaalta KonMari-ideologian perilliset korostavat edelleen vuonna 2032 tavaran keräyksen
vastaista elintapaa. Tällä tai vastaavilla ideologioilla saattaa olla hidastava vaikutus kotitalouksien 3D-tulostimien käyttöönotolle.
Rajaton verkkokauppa
Verkkokauppaan on kehittynyt samanlainen globaali kauppa-alusta kuin Facebook on mediassa, Booking matkavarauksissa, Airbnb majoituksessa ja Uber kuljetuksissa. Kauppa-alustoja on Suomessa 2032 käytössä jo useita. Suomi on päässyt kunnolla mukaan verkkokauppaan. Kehitystä on pidetty hyvänä, esimerkiksi monopolia ei ole päässyt syntymään. Myös
liikenteen ja logistiikan välineille on olemassa oma kauppa-alusta, joka toimii sekä verkkokauppana että palvelee 3D-tuotantoa. Suomessa on otettu oppia takavuosien erään talouslehden analyysistä suomalaisten ja ruotsalaisten erosta suunnittelutyössä: ”Suomalaisen
verkkokaupan on suunnitellut insinööri, ruotsalaisen luova tyyppi”. 2030-luvulla digitaalisten
ympäristöjen ja liiketoiminnan yhdistämisessä suositaan varsin monialaisia ja monen osaamisalueen kehitystiimejä ja sitoutetaan eri klustereita mukaan työhön.
Väestö meillä ja muualla 2032: ”Osaajia tarvitaan”
Globalisaatio ja varallisuuden kasvu ovat luoneet ihmisille mahdollisuuden entistä vapaampaan liikkumiseen. 2030-luvulla ilmasto- ja ”väestö”-pakolaisuus on toisaalta kasvanut ja
väestön ennakoimaton liikkuminen aiheuttaa lisätoimia turvallisuuden ylläpitämiseksi. Vaikka
Schengen-sopimus on voimassa, rajatarkastuksia on lisätty. Rajatarkastukset hoidetaan
vuonna 2032 näkymättömästi teknologiaa hyödyntämällä. Tällä tavoin ei vaikeuteta vapaata
liikkumista, mutta voidaan rajoittaa sopimuksenvaraisesti ei-toivottavaa liikkumista. Riskiksi
tässä koetaan kuitenkin tiukka valvonta. Poliittisesti Eurooppa on tasaantunut 2010-luvun
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äärioikeistolaisesta hieman keskemmälle. Brexit-prosessin läpivienti 20-luvun alussa paljasti
koko Euroopalle, miten tärkeää on huolehtia ihmisten, palveluiden ja tavaroiden sujuvasta liikkumisesta talousalueella.
Keskiluokan tilanteesta käytiin monia keskusteluja 2020-luvun alussa. 2030-luvulle tultaessa
automaatio ja robotiikka mahdollistavat LCC-maiden (matalan kustannustason maat) kustannustason alittamisen, jolloin on merkityksetöntä, missä tuotteet valmistetaan. Tästä syystä
Kiinasta on siirtynyt teollisuutta takaisin Suomeen jo vuosien ajan. Yhteiskunnan polarisoituminen on jatkunut aina 2030-luvulle asti, mutta keskiluokka ei kuitenkaan ole hävinnyt. Keskustelua käydään myös siitä, tulisiko keskiluokka määritellä uudelleen. Merkitysmarkkinat ovat
osoittautuneet vaihtoehdoksi perinteiselle keskiluokkaiselle työlle. Tehtävillä ja toimilla, jotka
ovat yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä ja joilla korvataan kalliita julkisia palveluja, voi jokainen
luoda itselleen merkityksellisen elämän. Esimerkkinä voidaan käyttää omaishoidon tuottamista. 2030-luvun alussa keskustellaan siitä, kuka tekee työt työvoimaa tarvitsevilla aloilla,
kuka huoltaa robotit, kuka maksaa verot ja kuka maksaa palvelut. Tarvitaan siis osaajia.
Maahanmuutto merkitsee liikenne- ja logistiikka-alalle lisää työvoimaa, sillä vuonna 2032
ala toimii edelleen osin ns. ”sisäänheittotoimialana”. Maahanmuuttajien määrä on moninkertaistunut Suomessa 2010-luvun loppuun verrattuna. On siis luonnollista, että heitä ohjautuu
myös liikennesektorille suurin määrin ja osuuksin. Liikenne- ja logistiikka-ala pohjautuu yhä
enemmän monimutkaisiin tekniikoihin. Alan matalapalkkaisten tehtävien määrä on pienentynyt, ja alalle tulijoille, esimerkiksi maahanmuuttajille, järjestetään tehokasta oppisopimuskoulutusta ja tarvittaessa kielikoulutusta sekä huolehditaan aiemmin hankitun osaamisen
tunnistamisesta ja hyödyntämisestä. Maahanmuuttajilla on valmius toimia yrittäjämäisesti ja
tehdä enemmän kuin lainsäädäntö sallii. Tarjolla olevan työvoiman lisääntyvä määrä ei vaikuta suoraan toimialan työvoiman määrään.
2020-luvun alkuvuosina toteutettu sote-uudistus onnistui hyödyntämään digitalouden kehityksen uudenlaisten hoitomahdollisuuksien tarjoamisessa. Hoitoyksiköiden tarve on edelleen
2032 vähentynyt. Etädiagnostiikka ja -hoito siivittivät sote-uudistuksen onnistumista. Hoitoon
pääsyn jonotusajat ovat lyhentyneet. 2030 kynnyksellä perusterveydenhoito on hallinnassa
uuden teknologian ansiosta, ja tämä muuttaa koko lääketieteen professiota. Kalliiden erikoishoitojen asetelma on sen sijaan hankala samaisesta syystä; osaamisresurssit saattavat
siirtyä sinne, missä on rahaa. Muistisairauksien ja mielenterveysongelmien lisääntyminen
kaikissa ikäluokissa vaatii laadukkaan ja kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman eikä hoitaminen onnistu yksinomaan etädiagnostiikalla, vaan vaatii edelleen aitoa ihmiskontaktia.
Ympäristö ja kestävä kehitys 2032: ”Paikallisenergia on kova juttu!”
Vuodelle 2032 asetettu energiamuutoksen tavoite uusiutuvien energialähteiden, kuten
veden, auringon, tuulen, biomassan ja jätteiden osuudesta sähköntuotannossa on toteutumassa. Sellu- ja puubioteollisuudella ja sen sivuvirroilla sekä biopolttoaineilla on ollut suuri
merkitys uusiutuvan energian lisäämisessä. Aurinkoenergian käyttö on myös lisääntynyt
muun muassa aurinkopaneelien valmistuksen muututtua edullisemmaksi. Sen sijaan tuulienergian markkinat koetaan edelleen hankaliksi kohtuuttoman suuren syöttötariffin vuoksi.
2030-luvun kuluttajat tuottavat itse energiaa, ja kotitalouksista osa on omavaraisia. Kiertotalous kehittyy samoin kuin teollisen internetin hyödyntäminen energiasektorilla omavaraisuuden kasvua vahvistaen. Teknologian kehittyminen voi merkitä innovaatioloikkia nopeallakin
aikavälillä. Kierrätysenergiaa hyödynnetään, ja sillä tuotetaan osa energiasta. Esimerkiksi
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raitiovaunut, hissit ja sähköpyörät toimivat kierrätysenergialla. Toiminnan on oltava elinkaareltaan energiaa tuottava eli sen on tuotettava energiaa enemmän kuin sen valmistaminen ja
käyttö kuluttavat.
Turismi ja ihmisten liikkuminen ovat 2032 mennessä kasvaneet mittakaavoihin, joita voidaan
kuvata sanalla sopulisaatio. Tasapainon rakentamiseksi ihmisten liikkumisen aiheuttamien
ongelmien (esimerkiksi ympäristölle) ja liikennemuotojen välille tehtiin jo 2020-luvulla lujasti
töitä. Näin on voitu turvata hyvä kestävän kehityksen suunta matkailun ja turismin kasvattamiselle 2030-luvulla. Poliittisten ratkaisujen avulla on löydetty tasapaino käytön ja kustannusten välille kestävän kehityksen keinoin.
Talous ja yrittäminen 2032: ”Teknologia mahdollistaa kasvun”
Ulkoistamisen trendi on kääntynyt päinvastaiseksi ja valtaosa yrityksistä sisäistää ja siirtää
(insourcing vs. outsourcing) palvelujaan ja monissa tapauksissa myös tuotantoaan takaisin
kotimaahan (reshoring vs. offshoring) ns. halvan työvoiman maista. Tämä on mahdollista
vuonna 2032, kun automaatiossa, digitaalisessa valmistuksessa sekä paikallisen valmistuksen ja laadukkaiden kumppanuusverkostojen kehittämisessä on onnistuttu. Riskit ja logistinen viive etävalmistuksesta ovat olleet kasvava ongelma, ja kustannusetu on myös tästä
syystä kaventunut merkittävästi.
Asiakaskokemus on keskeinen mittari vuonna 2032 tuotteiden ja palveluiden myynnissä.
Asiakkaille myydyt ratkaisut ja myytävät kokonaisuudet sisältävät laitteen tai koneen, huollon sekä siihen liitettyjä palveluita. Puolet liikenteen ja logistiikan palveluista on siirtynyt
hinnoitteluun, joka perustuu käyttäjän saamaan ja kokemaan mitattavaan tulokseen ja
arvonlisään. Palveluvaltaistuminen on vaikuttanut tuotanto- ja logistiikkaketjuissa aiemmin
vallinneeseen täydelliseen hallintaan. Esimerkiksi puulogistiikan osalta suurin muutos on
ollut suurten metsäyhtiöiden puunoston ja kuljetusketjun hallinnan purku. Tämä mahdollistaa osapuolten aidon kohtaamisen markkinoilla. Logistiikan kehittäminen perustuu talous- ja
teknologiamotivaatioon, ja oligopoliasetelma myös puumarkkinoilla on purkautunut.
2030-luvulla kaupungit tekevät tiivistä yhteistyötä. Ns. Smart Cities -verkostot hakevat
brändi-, talous- ja kulttuurihyötyjä yhteistyöstä. Metropolien välillä toimivat kulttuurisillat,
joita pitkin ideat liikkuvat liukkaasti sanansaattajinaan kaikenlainen vaihdanta ja liikkuminen.
Syyt yhteistyön syventämiseen ovat myös taloudellisia, muun muassa yhtenäisten energiaratkaisujen hyödyntämistä. Liittoutumista on tapahtunut maantieteellisesti, esimerkkeinä
Öresund ja Talsinki, ja maantieteestä riippumatta. Liikkumisen helppous ja palveluiden
yhdenmukaisuus on saanut trendikkäät kaupunginosat eri puolilla maailmaa muistuttamaan
toisiaan.
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7

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN
SKENAARIOT

7.1

Johdanto

Seuraavissa luvuissa 7.1–7.6 on kuvattu Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi projektin toteuttaman liikenne- ja logistiikka-alan ennakoinnin pilotoinnin skenaariotyöpajojen
ja niihin liittyvien kyselyiden tuloksia liikenne- ja logistiikka-alan liiketoiminnan, tuotantoverkostojen, työllisyyden ja tehtävärakenteen muutoksista sekä niiden vaikutuksista alan
osaamis- ja koulutustarpeisiin ja niitä tukeviin osaamisen, koulutuksen ja oppimisen kehittämisratkaisuihin.

7.2

Maaliikenteen skenaariot

34

Maaliikenteen asiantuntijaryhmä valitsi alaan vaikuttaviksi merkittävimmiksi muutostekijöiksi käyttövoimaenergian (sähkö, kaasu, biodiesel), teknologian kehityksen, robotiikan,
verkkokaupan, infran ja tietoturvan. Myös ns. outcome economy, MaaS (liikennejärjestelmä
rakentuu käyttäjä- ja palvelulähtöisesti) ja kabotaasikuljetukset vaikuttavat alan kehitykseen.
Seuraavassa vaiheessa arvioitiin alaan vaikuttavien muutostekijöiden vaikutusta liiketoimintatekijöihin kuten tuotantoprosessiin, asiakkaihin ja markkinoihin skenaarioittain (BAU ja
tavoitteellinen skenaario). Aikajänne oli vuoteen 2032 asti, mutta työryhmän jäseniä pyydettiin arvioimaan muutosten toteutumista myös keskipitkällä aikavälillä (vuosi 2027).
Maaliikenteen BAU-skenaarion mukaan muutostekijät vaikuttavat liiketoiminnan kehittämisalueista erityisesti tuotantoprosesseihin, teknologiaan, jakelukanaviin ja kilpailuun. Käyttövoimaenergian (sähkö, kaasu, biodiesel) ja laajemmin teknologian kehitykseen vaikuttavat
merkittävästi hinnoittelu ja teknologian saatavuus. Tulevaisuudessa tarvitaan kaikissa olosuhteissa toimivaa ajoneuvotekniikkaa, jota ei vielä ole kuitenkaan olemassa eikä se välttämättä kiinnosta isoja ajoneuvovalmistajia. Samalla kuljettajan työtä helpottavat automaatioratkaisut (autopilotit) lisääntyvät robotiikan kehittymisen myötä. Autopilotoinnin kehittämiseen tarvitaan kattava tieto- ja turvallisuusjärjestelmä (tieto, turvallisuus). Tällaiset pilotoinnit ja kokeilut lisääntyvät vähitellen. Samaan aikaan verkkokaupasta seuraa kuljetusten
pirstaloitumista, joka lisää paluukuljetuksia ja pienempiä kuljetuseriä jakelussa. Kuljetusten
määrä lisääntyy ja kuljetusketjut pitenevät. Tästä seuraa myös uusien jakeluratkaisujen
kehittämistä (esimerkiksi varastohotellit). Myös lastiturvallisuuteen kiinnitetään huomiota
ja erityisesti tuotteiden kulun ja kuljetuksen seurantaan kiinnitetään lisääntyvissä määrin
huomiota (myös lämpötilaseuranta). BAU-skenaarion mukaan järjestelmälliselle tavaroiden
ja sidonnan seurannalle ei löydetä kuitenkaan ratkaisuja kuljetuksen eri vaiheista. Koska liikennejärjestelmän ennakoidaan rakentuvan käyttäjä- ja palvelulähtöisesti tulevaisuudessa,
kuljetusongelman ratkaisu on itseisarvo, ei auton omistaminen (maksetaan vain käytöstä).
34 Maaliikenteen alatoimialaan kuuluvat matkustajien ja rahtitavaran kuljettaminen maanteitse ja rautateitse sekä kaasujen,
nesteiden, veden, lietteen ja muiden hyödykkeiden kuljetus putkijohtoja pitkin:
−−
−−
−−
−−
−−
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rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
rautateiden tavaraliikenne
muu maaliikenteen henkilöliikenne
tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut
putkijohtokuljetus
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Kaluston omistaja onkin tulevaisuudessa eri kuin palvelun tuottaja, joka edellyttää tiiviimpää
tuotantoverkostoyhteistyötä eri toimijoiden välillä. Lisäksi BAU-skenaarioon liitettiin tieinfran
ja kunnossapidon jatkuminen nykyisellään, kabotaasikuljetuksista seuraava kilpailun kiristyminen ja tietoturvakysymykset, joista voi tulla yhä merkittävämpiä asiakkaalle.
Tavoiteltavan tulevaisuuden skenaariossa korostuvat BAU-skenaarion tavoin liiketoiminnan kehittämisalueista erityisesti tuotantoprosessit, teknologia, jakelukanavat ja kilpailu,
mutta hieman erilaisina sisällöllisinä painotuksina. Käyttövoimaenergian (sähkö, kaasu,
biodiesel) ja laajemmin teknologian kehitykseen vaikuttavat merkittävästi hinnoittelu ja teknologian saatavuus. Tulevaisuudessa yleistyy biodieselin käyttö raskaalle liikenteelle, mitä
tukee kaluston hinnoittelu (palkitaan biotekniikan käyttö). Toimivaa tekniikkaa kehitetään
jatkuvasti. Samalla kuljettajan työtä helpottavat automaatioratkaisut (autopilotit) yleistyvät
voimakkaasti robotiikan kehittymisen myötä. Autopilotointia toteutetaan valikoiduilla reiteillä,
mikä vähentää henkilöstökuluja huomattavasti. Tavoitteena ovat autonomiset autot. Samaan
aikaan kehitetään teknologisia ratkaisuja perinteisten autokuljetusten turvallisuuden parantamiseksi (esim. henkilökohtaisen vireystilan arviointijärjestelmät). Autonomisten autojen
tulisi olla kuitenkin käytettävissä manuaalisesti kriisi- ja poikkeustilanteissa. Kehityksestä
seuraa useita uusia ammattinimikkeitä, kuten autonomisen liikenteen avustavat tehtävät.
Verkkokaupan yleistyminen lisää horisontaalista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, ja erilaisia
palvelumuotoja otetaan käyttöön. Tämä edellyttää digitalisaation hyödyntämisen lisäämistä.
Kuljetusmääriin vaikuttaa kuitenkin samaan aikaan vähentävästi 3D-teknologia, joka siirtää tuotantoa lähemmäs loppukäyttäjiä. Tästä voi seurata myös protektionismin voimakas
lisääntyminen, joka voi vähentää globaalin tason tavaravirtojen kuljetusmääriä. Lastiturvallisuus paranee merkittävästi, koska löydetään ratkaisuja reaaliaikaiselle ja järjestämälliselle
tavaroiden ja sidonnan seurannalle kuljetuksen eri vaiheista.
Koska liikennejärjestelmän ennakoidaan rakentuvan käyttäjä- ja palvelulähtöisesti tulevaisuudessa, kuljetusongelman ratkaisu on itseisarvo, ei auton omistaminen (maksetaan vain
käytöstä). Tämän lisäksi liikenneväylien käyttö muuttuu maksulliseksi perustuen käyttöön,
jolla tehostetaan myös tieinfran kehittämistä ja kunnossapitoa. Nykyiset kuljetusliikkeet
muuttuvat tämän kehityskulun myötä logistiikkapalveluyrityksiksi. Käyttäjä- ja palvelulähtöisyys tarkoittaa myös pitkälle vietyä horisontaalista yhteistyötä ja tuotantoverkostoja. Ydinliiketoimintoihin erikoistuminen yleistyy (esim. kalustoyhtiöt, kuljettajapalveluyhtiöt, kiinteistöyhtiöt), ja palvelujen paketointi sekä kuljetusten yhdistely lisääntyvät. Tästä seuraa samalla
tietoturvan merkityksen kasvamista, koska digitaaliset palvelut sekä autonomiset ajoneuvot
edellyttävät korkean tason turvallisuutta tiedon kulun ja säilyttämisen näkökulmista. Lisäksi
tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarioon sisältyy kabotaasikuljetusten säätelyn jatkuminen,
joka parantaa kotimaisten kuljetusyritysten kilpailukykyä.
Merkittävän osan skenaarioissa esitetyistä muutoksista arvioidaan tapahtuvan jo vuoteen 2027
mennessä. Esimerkiksi kaupunkiliikenteessä on hieman mahdollisuuksia lisätä vähitellen
vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä. Biodieselin käytön lisääminen olisi helpointa, mikäli
saatavuus parantuisi. Myös autopilotoinnin suunnittelu- ja testaustoiminnan arvioidaan etenevän, mutta autopilotit eivät vielä ole yleisesti käytössä vuonna 2027. Kuljettajien työnkuvan
arvioidaan kuitenkin jo muuttuvan erityisesti teknologisen kehityksen myötä. Kuorman sidonnan tarkkailuun arvioidaan kehitettävän anturiteknologiaa. Rikollisuuden torjunta ja tietoturvallisuuden kehittäminen vastaavat kymmenen vuoden päästä uhkia. Tiemaksut ovat jo käytössä.
Työryhmien tuli hyödyntää edellä kuvattujen vaiheiden tuloksia myös alan tuotantoverkostojen tunnistamiseen ja kuvaamiseen. Ryhmät määrittivät tuotantoverkostot ja yhteistyö-
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muodot, joita tavoiteltavan (tavoiteskenaarion) tulevaisuuden skenaario edellyttää. Ryhmien
tavoitteena oli määrittää tulevaisuuden kriittisimmät verkostot ja yksi yllättävä tai uusi verkosto sekä yksi poistuva tuotantoverkosto. Ryhmiä pyydettiin myös arvioimaan BAU-skenaarion mahdollista poikkeamaa tavoiteskenaarion tuotantoverkoston muodosta.
Maaliikenteen tuotantoverkostojen merkityksen arvioidaan kasvavan koneiden ja laitteiden
valmistajien, rakennusteollisuuden, kiinteistönhuollon, tukku- ja vähittäiskaupan, rahoitusja vakuutusalan, julkisen hallinnon, maanpuolustuksen sekä koulutuksen ja tutkimuksen
kanssa. Erityisesti autopilotointi ja energiakysymykset edellyttävät soveltuvan kaluston
suunnittelua ja rakentamista yhteistyössä laitevalmistajien kanssa. Myös tieverkoston ja terminaalien kanssa tehtävä yhteistyö vahvistuu tie- ja rataverkkojen suunnittelun myötä. Logistiikka ja kuljetukset ovat tulevaisuudessa kiinteä osa kiinteistö- ja rakentamisalan arvoverkkoa, mikä edellyttää samaan aikaan asennemuutosta toimijoiden kesken (esim. eri yritysten
tuotteet samassa kuljetuksessa).

ERO BAU: Ei ole
työelämälähtöinen
kaikilta osin

Kiinteistö ja
rakentaminen
- infra mahdollistajana
- arvoverkko
- allianssimallit

Julkinen hallinto
(UUSI)
- sääntely
- valvonta esim.
työvoima
saatavuus

Maaliikenne

Koulutus ja tutkimus
- osaaminen
- työvoiman saatavuus
- työelämäyhteistyö
- T&K
- PK-yritykset
- joustava koulutuksen
rahoitus

Perinteinen
linjaautoliikenne

Tukku- ja
vähittäiskauppa
- arvoverkko
- myös joukkoliikenne/
MaaS

KUVIO 44. MAALIIKENTEEN TUOTANTOVERKOSTON KEHITYSNÄKYMIÄ (MITÄ
SUUREMPI ON KUPLA JA LÄHEMPÄNÄ ALAA, SITÄ TÄRKEÄMPÄÄ YHTEISTYÖ ON
TULEVAISUUDESSA).
Roolit perinteisissä arvoketjuissa voivat muuttua (tukkukauppa, vähittäiskauppa, verkkokauppa, logistiikka). Jonkun rooli voi kasvaa, mutta joku voi jäädä pois kokonaan tulevaisuudessa. Tämä koskee myös joukkoliikenteen arvoketjuja. Rahoitus- ja vakuutusalan rooli tulee
kasvamaan kalustoyhtiöiden yleistymisen ja vastuuvakuuttamisen tarpeen myötä. Lisäksi
julkisen sektorin kanssa käytävä dialogi joustavimmista lupakäytännöistä ja lainsäädännöstä
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on myös tulevaisuudessa tärkeää. Samoin yhteistyö koulutuksen ja tutkimuksen kanssa,
koska ala toimii sillanrakentajana eri toimialojen välillä. BAU-skenaarion ja tavoitteellisen
tulevaisuuden välillä ei arvioitu olevan merkittäviä eroja tuotantoverkoston kehityksen suhteen, mutta BAU-skenaarion työelämälähtöisyyden arvioidaan olevan tavoitteellisen tulevaisuuden skenaariota heikompi (kuvio 44).

7.2.1

Maaliikenteen työvoimatarpeiden keskipitkän aikavälin kehitys

Maaliikenteeseen vaikuttavien laadullisten muutostekijöiden arvioidaan vaikuttavan alan
työllisten määrään BAU-skenaariossa ja tavoiteskenaariossa hieman eri tavoin. BAU-skenaarion mukaan työllisten määrä kasvaa kaksi prosenttia vuosien 2014 ja 2027 välillä. Sen
sijaan tavoiteltavassa skenaariossa työllisten määrän arvioidaan vähenevän kaksi prosenttia.
BAU-skenaario perustuu yleiseen talouskasvuun, tavaraliikenteessä käytettävien ajoneuvojen mittojen ja massojen kasvuun, verkkokaupan kasvun kiihdyttämään kuljetuspalveluiden
tarpeeseen (pienemmät ja tiheämmät jakelut), henkilöliikenteen ajoneuvokoon pienemiseen
mutta samanaikaiseen kulkuneuvojen määrälliseen kasvuun sekä henkilöliikenteen ”runkolinjojen” ja niiden syöttöliikenteen lisääntymiseen. Sen sijaan tavoiteltavassa skenaariossa
teknologian kehitys mahdollistaa autonomiset autot ja kuljetusten yhdistämiset vähentävät
kalustotarvetta. Samaan aikaan kehitetään älykkäämpiä ohjausjärjestelmiä.
Joissakin ammattiryhmissä on tehtävärakenteen muutoksen näkökulmasta merkittäviä
eroja BAU-skenaariossa ja tavoiteltavassa. Työllisten kasvua (+25 %) arvioidaan tapahtuvan
BAU-skenaariossa erityisesti uusissa logistiikka-alan tukihenkilöiden tehtävissä (esim. dataanalyytikot, reittisuunnittelijat jne.). Myös varastotyöntekijöiden ja huolitsijoiden työllisten
määrän arvioidaan kasvavan (+2 %), verkkokaupan kasvun myötä. Lisäksi toimialan merkittävimmän ammattiryhmän eli maaliikennetyöntekijöiden ja -yrittäjien työllisten määrän
arvioidaan kasvavan (+2 %) toimialan yleiseen työllisyyskehitykseen vaikuttavien tekijöiden
seurauksena (ks. edellinen kappale). Sen sijaan työllisten määrä laskee jopa neljänneksen
taloushallinnon toimistotyöntekijät ‑tehtävissä, koska ohjelmistot kehittyvät ja tukipalveluja
ostetaan yhä enemmän ulkomailta. Työllisten määrän arvioidaan kasvavan (+25 %) BAU-skenaarion tapaan tavoiteltavassa skenaariossa uusissa logistiikka-alan tukihenkilöiden tehtävissä (esim. data-analyytikot, reittisuunnittelijat jne.). Varastotyöntekijöiden ja huolitsijoiden
työllisten määrän arvioidaan pysyvän ennallaan. Sen sijaan työllisten määrä laskee jopa
puolella taloushallinnon toimistotyöntekijät -tehtävissä, koska ohjelmistot kehittyvät ja tukipalveluja ostetaan jopa BAU-skenaarion oletuksia enemmän ulkomailta. Toimialan merkittävimmän ammattiryhmän eli maaliikennetyöntekijät ja -yrittäjät työllisten määrän arvioidaan
vähenevän (–2 %) toimialan yleiseen työllisyyskehitykseen vaikuttavien tekijöiden seurauksena (ks. edellinen kappale). Kuviossa 45 on kuvattu maaliikenteen BAU-skenaarion ja tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion kokonaisuutta.
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KUVIO 45. KUVITUS MAALIIKENTEEN BAU- JA TAVOITTEELLISEN TULEVAISUUDEN
SKENAARIOISTA.
Maaliikenteen alatoimialan avautuvien työpaikkojen määrää voidaan arvioida hyödyntämällä
työpajoissa esitettyjä tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion työllisten kokonaismäärän
ja tehtävärakenteen muutosarvioita sekä yhdistämällä näihin arvioihin poistumaennuste.
Alalle avautuu vuosien 2015 ja 2027 välillä noin 22 800 työpaikkaa, joista laskennallisesti
kaikki syntyvät työvoimapoistuman kautta. Alan työllisten määrä vähenee samaan aikaan
1 400 henkilöllä. Toimialan kokonaispoistuma koskee alan ammattiryhmien yhteenlaskettua
kokonaispoistumaa. Alan sisällä on kuitenkin merkittäviä eroja poistumassa ja työllisyyden
muutoksessa, joten alalle syntyy luonnollisesti myös uusia tehtäviä. Eläkkeelle siirtyvien
tilalle rekrytoitavien tehtäväkuvat ja koulutusvaatimukset poikkeavat merkittävästi toisistaan
saman ammattiryhmäluokan sisällä. Näistä maaliikenteen alatoimialan työpaikoista jopa
88 prosenttia avautuu maaliikennetyöntekijöiden ja ‑yrittäjien eri tehtäviin (kuvio 46).
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KUVIO 46. MAALIIKENTEEN AVAUTUVAT TYÖPAIKAT VUOSINA 2015–2027.
Maaliikennetyöntekijöiden ja -yrittäjien eri tehtäviin työllistyvien keskeisimmät tutkinnot ovat
ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoalaan kuuluvia ammatillisen koulutuksen tutkintoja. Jos
kaikki mainitulta opintoalalta valmistuneet sijoittuisivat maaliikenteen alatoimialalle vuoteen
2027 asti (yhteensä 35 100 tutkinnon suorittanutta), alan uusi työvoimatarve voitaisiin täyttää
täysin nuorten tutkintotuotoksella. Kaikki tutkinnon suorittaneet eivät kuitenkaan työllisty
maaliikenteen alatoimialalle, vaan osa jää valmistuttuaan työttömäksi tai työvoiman ulkopuolelle. Voidaan kuitenkin arvioida karkeasti tämänhetkisen alatoimialan työllisten koulutusrakenteen ja tutkintoennusteen kautta, että noin neljännes ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoalaan kuuluvien tutkintojen suorittaneista on tulevaisuudessa maaliikenteen alatoimialan
potentiaalista työvoimaa. Tämä tarkoittaisi käytännössä noin 7 700 tutkinnon suorittanutta,
joka olisi vain noin kolmannes alan keskipitkän aikavälin työvoimatarpeesta (kuvio 47). Maaliikenteen avautuvien työpaikkojen täyttämiseksi tarvitaankin mitä suurimmassa määrin olemassa olevaa työvoimaa (alan vaihtajat, työttömät, maahanmuuttajat jne.).
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KUVIO 47. AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKAN OPINTOALALTA VALMISTUVIEN
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTOENNUSTE JA ARVIO TUTKINNON
SUORITTANEIDEN TYÖVOIMAPOTENTIAALISTA MAALIIKENTEEN ALATOIMIALALLE35.

7.2.2

Maaliikenteen osaamistarpeet36

Maaliikenteen eri ammateissa tarvittavana toimialarajat ylittävänä osaamisena korostuvat tulevaisuudessa erityisesti asiakaspalveluosaaminen, kyky analysoida ja kehittää omaa
osaamista, mobiiliratkaisuiden hallinta ja sosiaaliset taidot37. Liikenne- ja logistiikka-alan
eri toimialojen yhteisenä osaamistarpeena nousee esille myös turvallisuusosaamisen (erityisesti tietosuojaosaaminen ja tietoturvaosaaminen), jonka yhtenä keskeisenä osa-alueena
on kyky reagoida poikkeustilanteisiin. Tämä edellyttää teknisen osaamisen lisäksi esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja viestintätaitoja, joiden avulla osataan analysoida, tulkita ja hallita
poikkeamatilanteita. Ihmissuhdetaidot kaiken kaikkiaan kasvattavat merkitystään, koska
esimerkiksi huonot asiakaspalvelukokemukset leviävät nopeasti sosiaalisen median kautta.
Lisäksi kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen (energiatehokkuuden ja taloudellisuuden
kehittäminen) arvioidaan lisäävän painoarvoaan. Sen sijaan esimerkiksi muotoiluosaaminen,
osto-osaaminen sekä yrityksen benchmarking- tai benchlearning-toimintaan liittyvien toimintojen hallinta olivat osaamiskokonaisuuksia, joiden merkitys pysyy ennallaan. Asiantuntijaryhmän mukaan logistiikkaketjun eri osapuolien välisen ”kitkan” poistaminen on tärkeää
kokonaisuuden näkökulmasta. Nyt jokainen toimija katsoo vain omaa ”tonttiaan” miettimättä
toimintatapojen muutosta ketjun kilpailukyvyn parantamiseksi.
35 *Arvio on laadittu kertomalla ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoalan tutkinnon suorittaneiden työllisten osuus maaliikennealalla
ko. opintoalan tutkintoennusteella vuosina 2017–2027. Ts. arviossa on pyritty arvioimaan alan koulutuksen suorittaneiden
suuntautumista maaliikenteen alatoimialalle keskipitkällä aikavälillä, koska tutkinnon suorittaneet työllistyvät luonnollisesti lähes
kaikille toimialoille. Arvion tavoitteena on ollut muodostaa karkea kuva siitä, mikä on olemassa olevien työvoimareservien merkitys
alan tulevan työvoimatarpeen tyydyttämiseksi.
36 10.5.2017 järjestetyssä työpajassa arvioitiin tavoiteltavaa skenaariota vastaavia osaamistarpeita. Prosessiin osallistuneita
asiantuntijoita (ydinryhmä- ja taustaryhmä) pyydettiin vastaamaan liikenne- ja logistiikka-alan alatoimialojen osaamistarpeita
koskevaan kyselyyn. Kyselypohjien osaamiset koottiin aikaisemmista liikenne- ja logistiikka-alan alueellisista, valtakunnallisista ja
kansainvälisistä ennakointiselvityksistä. Kysely jakaantui kolmeen osaan: 1) toimialarajat ylittävien osaamisten tunnistamiseen, 2)
toimialaosaamisten tunnistamiseen ja 3) ammattiryhmäkohtaisten osaamisten tunnistamiseen. Vastaajia oli yhteensä 54 kappaletta.
37 TOP 10 -lista perustuu vastausten keskiarvoon. Mitä suurempi on keskiarvo, sitä merkittävämpänä vastaajat ovat pitäneet
osaamisen merkitystä suhteessa tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarioon.
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Keskiarvo
TOP 10 merkitykseltään kasvavat osaamistarpeet
Asiakaspalveluosaaminen

4,22

Kyky analysoida ja kehittää omaa osaamista

4,22

Mobiiliratkaisujen hallinta

4,22

Sosiaaliset taidot

4,22

Turvallisuusosaaminen (esim. turvallisuusriskien hallinta)

4,22

Asiakkaiden hyödyntäminen uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä

4,17

Energiatehokkuuden ja taloudellisuuden kehittäminen

4,17

Moniosaaminen, monitaitoisuus

4,17

Palveluosaaminen

4,17

Poikkeavien tilanteiden hallintaan liittyvä osaaminen

4,11

TOP 10 merkitykseltään muuttumattomat tai osin jopa vähenevät osaamistarpeet
Tuotantokustannusten hallinta

3,59

Kysynnän ennustaminen

3,56

Monitieteisyyden hallinta eri teknologioiden kesken ja muiden tieteiden kanssa

3,56

Projektiosaaminen

3,56

Vastuullisuusstrategian luomiseen osallistuminen ja sen käytännön toteuttaminen

3,56

Hyöty-kustannusanalyysien laadinta

3,50

Riskinottokyky

3,50

Yrityksen benchmarking tai benchlearning -toimintaan liittyvien toimintojen hallinta

3,47

Osto-osaaminen

3,40

Muotoiluosaaminen

3,17

Maaliikenteen tärkeimmiksi toimialaosaamisiksi tunnistettiin alan erityispiirteisiin liittyvä
tekninen osaaminen (automaation ja elektroniikan sovellusten hallinta osana kuljetuspalveluja, autotekniikan tieto- ja viestintätekniikan hallinta sekä kuljetuspalveluiden mittaaminen,
kehittäminen, seuranta ja arviointi IT:n avulla). Kädentaidoista siirrytään ymmärtämisen taitoihin. Kuljettajaan ja kuljetukseen liittyvä turvallisuusosaaminen sekä toimitukseen liittyvä
osaaminen (tilaus-toimitusketjun hallinta, täsmällisyys aikatauluissa) arvioidaan tärkeäksi
tulevaisuudessa. Kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen (sosiaalisesti, ekonomisesti ja
ympäristön kannalta kestävien tiekuljetusjärjestelmien hallinta sekä kustannustehokas,
tuloksellinen ja taloudellinen toimintatapa kuljetuksissa) korostuvat jatkossa.
Moottori- ja voimansiirtoteknologian perusteiden hallinta ja autoalalla tarvittavat kädentaidot ovat taitoja, joiden merkitykseen tulevaisuudessa on eniten vastakkaisia näkemyksiä.
Perinteisen asentajaosaamisen merkityksen vähenemisen kannalla olevien mukaan teknisen osaamisen laatu muuttuu mekaanisesta korjauksesta ja huoltokorjaamoiden lukumäärä
vähenee. Jatkossa autot ilmoittavat itse mahdollisista huoltotarpeista ja ohjelmistopäivityksiä tehdään ”lennossa”.
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Keskiarvo
TOP 10 merkitykseltään kasvavat osaamistarpeet
Automaation ja elektroniikan sovellusten hallinta osana kuljetuspalveluja

4,44

Autotekniikan tieto- ja viestintätekniikan hallinta

4,39

Turvallisuusosaamista liittyen sekä kuljettajan että kuljetuksen turvallisuuteen

4,17

Kuljetuspalveluiden mittaaminen, kehittäminen, seuranta ja arviointi IT:n avulla

4,17

Täsmällisyys aikatauluissa

4,00

Tilaus-toimitusketjun hallinta

3,89

Sosiaalisesti, ekonomisesti ja ympäristön kannalta kestävät tiekuljetusjärjestelmät

3,83

Yhteensä

3,77

Erikoiskuljetuksiin liittyvä osaaminen (esimerkiksi puutavaran, eläin- sekä hygieniakuljetuksiin ja
varastointiin)

3,76

Muun liikenteen huomioiminen, Liikenneturvallisuuden huomioiminen

3,72

TOP 10 merkitykseltään muuttumattomat tai osin jopa vähenevät osaamistarpeet
Kustannustehokas, tuloksellinen ja taloudellinen toimintatapa kuljetuksissa

3,72

Kuljetusyhteistyön edistäminen kuormitusasteen nostamiseksi ja tyhjänä ajon vähentämiseksi

3,72

Kuljetuspalveluiden suunnittelu

3,67

Kuljetussuoritteeseen liittyvien asioiden mittaaminen

3,67

Liikenteen päästö- ja turvallisuustavoitteiden tuntemus

3,56

Autoalalla tarvittavat kädentaidot

3,11

Moottori- ja voimansiirtoteknologian perusteiden hallinta

2,67

Maaliikenteen työntekijöiden ja yrittäjien ammattialakohtaisista osaamistarpeista38 ovat
tulevaisuudessa keskeisimpiä tekniseen osaamiseen liittyvät taidot, kuten ajoneuvojen
sähköisen seurantajärjestelmän käyttöosaaminen, auton tietojärjestelmien käyttö (vian
määritys, navigointi) sekä asiakkaan tietojärjestelmän tuntemus ja käyttötaidot. Myös kestävään kehitykseen liittyvät taidot kasvattavat merkitystään (vastuullisesti toimiminen kuljettamiseen liittyvissä poikkeustilanteissa, taloudellisten reittien suunnittelu, ajoneuvojen
päästöihin ja niiden vähentämiseen liittyvä tietous). Toimitusten aikataulutuksen hallintaa,
tavaraerien yhdistelyn periaatteiden tuntemusta sekä turvallisuusosaamista rikollisuutta
vastaan tarvitaan tulevaisuudessa. Sen sijaan esimerkiksi alueen maantieteellisen paikallistuntemuksen ja pumppukärryjen käyttötaidon osaamisvalmiuksiin liittyen esiintyi eniten
vastakkaisia näkemyksiä osaamistarpeiden merkityksestä.

38

Maaliikenteen työntekijöiden ja -yrittäjien ammattiryhmään kuuluvat
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
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muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat
kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat
raideliikenteen ohjaajat
konduktöörit, rahastajat ym.
veturin- ja moottorivaununkuljettajat
vaihdetyöhenkilöstö
moottoriajoneuvojen kuljettajat.
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Keskiarvo
TOP 10 merkitykseltään kasvavat osaamistarpeet
Ajoneuvojen sähköisen seurantajärjestelmän käyttöosaaminen

4,00

Monipuolisten asiakaspalvelujen tarjoaminen, asiakkaiden toiminnan tuntemus

4,00

Turvallisuusosaaminen rikollisuutta vastaan

3,94

Ajoneuvojen päästöihin ja niiden vähentämiseen liittyvä tietous

3,89

Auton tietojärjestelmien käyttö (vian määritys, navigointi)

3,89

Tavaraerien yhdistelyn periaatteiden tuntemus

3,78

Toimitusten aikataulutuksen hallinta

3,72

Asiakkaan tietojärjestelmän tuntemus ja käyttötaidot

3,67

Taloudellisten reittien suunnittelu

3,67

Vastuullisesti toimiminen kuljettamiseen liittyvissä poikkeustilanteissa

3,61

TOP 10 merkitykseltään muuttumattomat tai osin jopa vähenevät osaamistarpeet
Ensiapukoulutus

3,17

Tavaraliikenteen kuljettajan perustason ammattipätevyys

3,17

Tieliikennelaki

3,17

Pumppukärryjen käyttötaito

3,13

Digipiirturikorttikoulutuksen suorittaminen

3,12

Ajoneuvon ajokunnon tarkistaminen

3,12

Ammattipätevyyskortin suorittaminen ja sen edellyttämä osaaminen

3,12

Suomen kielen luku- ja kirjoitustaito

3,12

Työsopimuslaki

2,94

Alueen maantieteellinen paikallistuntemus, paikkakuntatietous

2,78

Ammattialalla tarvitaan myös toimialarajat ylittävää osaamista, joista asiantuntijoiden näkemysten mukaan keskeisimpiä ovat asiakaspalveluosaaminen, ajanhallintataidot, sähköisten
järjestelmien käyttöön liittyvä osaaminen, energiatehokkuuden ja taloudellisuuden kehittäminen, kyky joustaa ja toimia tarvittaessa oman työnkuvansa ulkopuolisissa tehtävissä sekä
moniosaaminen, monitaitoisuus. Maantieliikenteen ammattien palveluvaltaistumisen myötä
palveluosaaminen sekä monipuolisten asiakaspalvelujen tarjonta ja asiakassuhteiden hoito
(esimerkiksi sisäisten ja ulkoisten asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen) on hallittava.
Ydinryhmä halusi nostaa edellisten lisäksi esille tärkeinä osaamisina kokonaisuuden ja prosessien hahmotuksen ja vahvistamisen, ongelmanratkaisukyvyn, poikkeavien tilanteiden hallintaan liittyvän osaamisen sekä turvallisuusosaamisen (esimerkiksi turvallisuusriskien hallinta).
Toimialaosaamisena korostuvat tulevaisuudessa ammattialalla kustannustehokas, tuloksellinen ja taloudellinen toimintatapa kuljetuksissa, sosiaalisesti, ekonomisesti ja ympäristön kannalta kestävä tiekuljetusjärjestelmien suunnittelu sekä autotekniikan tieto- ja viestintätekniikan hallinta. Kuljettajan ja kuljetuksen turvallisuuteen liittyvä osaaminen on yhä tärkeämpää.

7.2.3

Maaliikenteen osaamistason nostotavoitteet

Maaliikenteen uuden työvoiman tarjontapotentiaalia sekä alalla työskentelevien koulutustarpeita voidaan arvioida hyödyntäen tilastotietoa maaliikenteen alatoimialan nykyisen ja uuden
työvoiman siirtymistä. Kuviossa 48 on esitetty maaliikenteen alatoimialalla vuonna 2010 olleiden työmarkkinatilannetta vuonna 2014 sekä alalle siirtyneen uuden työvoiman rakennetta ja
määrää. Maaliikenteen alatoimialalla oli vuonna 2010 noin 76 400 työllistä, joista oli vuonna
2014 työllisenä 80 prosenttia, työvoiman ulkopuolella 14 prosenttia ja työttömänä 6 prosenttia.
Työllisenä olleista 61 200 henkilöstä työskenteli maaliikenteen alatoimialalla 80 prosenttia ja
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muilla toimialoilla viidennes. Maaliikenteen alatoimialalla työllisenä olevista 80 prosentista
jopa 73 prosenttia työskenteli edelleen samassa ammatissa ja vain 7 prosenttia oli vaihtanut
ammattia. Samassa ammatissa työskennelleistä 73 prosentista oli suorittanut uuden tutkinnon 3 prosenttia kun sen sijaan ammattia vaihtaneista oli suorittanut uuden tutkinnon 9 prosenttia vuosien 2010 ja 2014 välillä. Toiselle toimialalle siirtyneistä ammattialaa on vaihtanut
jopa 14 prosenttia.
Maaliikenteen alatoimialalle tulevasta uudesta työvoimasta on tullut valtaosa vuosien 2010 ja
2014 välillä muilta toimialoilta (51 prosenttia/11 100 henkilöä). Ala on saanut myös työvoiman
ulkopuolelta (erityisesti nuoret) merkittävää uuden työvoiman virtaa (30 prosenttia/6 600 henkilöä). Työttömien osuus uudesta työvoimatarjonnasta on ollut 14 prosenttia (3 100 henkilöä).
Sen sijaan ennen vuotta 2010 muualla kuin Suomessa asuvien virta alalle on ollut pienehkö
(5 prosenttia uudesta työvoimasta). Alalle tulijoista jopa 19 prosenttia oli suorittanut uuden
tutkinnon vuosien 2010 ja 2014 välillä. Kokonaisuudessaan alalle tulijoiden ja alalta lähtijöiden
kokonaisnettomuutos on ollut jopa 1 200 henkilöä negatiivinen eli ala on tarvinnut työllisten
määrän kasvun ja eläkepoistuman lisäksi merkittävästi uutta työvoimaa alalta lähtijöiden korvaamiseksi. Tässä yhteydessä ei ole ollut mahdollista arvioida tarkemmin tilastollisesti kabotaasikuljetuksen merkitystä alan työvoimatarpeeseen. Voidaan kuitenkin arvioida, että kabotaasikuljetusten laajentuminen tulee kiristämään 2020-luvulla entisestään kuljetusyritysten
kilpailua ja samalla vähentämään kotimaisen uuden työvoiman tarvetta.

Maaliikenne: Työllisenä vuonna 2010 olleiden toiminta vuonna 2014
TYÖLLISIÄ
76 400
HENKILÖÄ
VUONNA 2010

Työttömänä
Työttömänä 44 700
700 henkilöä
henkilöä (6
(6 %)
%) vuonna
vuonna 2014
2014

Maaliikenteen uudet työlliset
vuosina 2011-2014
Muilta toimialoilta 11 100
Työvoiman ulkopuolelta 6 600
Työttömistä 3 100
Väestön 2010 ulkopuolelta 1 000

Työvoiman
Työvoiman ulkopuolella
ulkopuolella 10
10 400
400 henkilöä
henkilöä (14
(14 %)
%) vuonna
vuonna 2014
2014
Työllisenä 61 200 henkilöä (80 %) vuonna 2014

MAALIIKENNE 2014
70 800
Muille toimialoille
12 300
20 %

Sama
ammattiryhmä
3 500
6%

Vaihtanut
ammattiryhmää
8 700
14 %

Sama toimiala
49 000
80 %

Uudet työntekijät
21 800

Vaihtanut
ammattiryhmää
4 600
7%

Sama
ammattiryhmä
44 400
73 %

Uusi tutkinto
2011-2014
400 (9%)

Uusi tutkinto
2011-2014
1 500 (3%)

Toimialojen
työvoiman tulo- ja
lähtövirtojen erotus =
nettosiirtymä

- 1 200

Uusi
tutkinto
2011-2014
4 200
(19 %)

Tilastokeskus 2016
Ilpo Hanhijoki 2.5.2017

KUVIO 48. MAALIIKENTEEN AMMATTI- JA TOIMIALASIIRTYMÄT VUOSINA 2010–2014.
Maaliikenteen toimialan työllisten tyypillisin tutkinto on tekniikan ja liikenteen alan ammatillinen perustutkinto, joka oli 43 prosentilla työllisistä vuonna 2014 (taulukko 4). Alalla vuonna
2014 työskentelevistä jopa 26 prosentilla oli vain perusasteen tutkinto ja 7 prosentilla lukiokoulutus. Alan korkeakoulutettujen osuus on toimialalla vain muutaman prosentin tasolla.
Ylempien ammattikorkeakoulututkinnon suorittajien määrä oli alle 100 henkilöä vuonna 2014.
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TAULUKKO 4. MAALIIKENTEEN TYÖLLISTEN KOULUTUSRAKENNE VUONNA 2014
(VIPUNEN 2017).
Koulutusaste

Opintoala

Ammatillinen koulutus

Tekniikan ja liikenteen ala

30 798

43

Perusaste

Tuntematon

18 442

26

Lukiokoulutus

Yleissivistävä koulutus

5 277

7

Opistoaste

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

2 590

4

Ammatillinen koulutus

Luonnonvara- ja ympäristöala

2 368

3

Ammatillinen koulutus

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

2 168

3

Ammatillinen koulutus

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 006

3

Opistoaste

Tekniikan ja liikenteen ala

976

1

Ammatillinen koulutus

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

833

1

Ammattikorkeakoulututkinto

Tekniikan ja liikenteen ala

726

1

4 617

7

70 801

100

Muut
Yhteensä

Työlliset
v. 2014

%-osuus

Maaliikenteen asiantuntijaryhmä arvioi tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion sekä edellä
kuvatun työvoiman siirtymäanalyysin perusteella, että kouluttamattomien osuus alan työllisistä kehittyy keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä hyvin hitaasti. Alalla työskenteli ilman
perusasteen jälkeistä tutkintoa 26 prosenttia vuonna 2014. Asiantuntijaryhmän näkemyksen
mukaan vuonna 2027 vastaava osuus olisi 25 prosenttia ja 23 prosenttia vuonna 2032. Perusteluna tälle varsin maltilliselle kouluttamattomien osuuden muutokselle olivat seuraavat:
• Iso osa työllisistä on vähän vanhempia iältään, joten luonnollinen poistuma on suurta.
• Ammattipätevyys on saatu ajo-oikeuden perusteella. Uudet alalle tulevat hankkivat sekä
tutkinnon ja sitä kautta ammattipätevyyden.
• Osatutkintoja on kolminkertainen määrä koko tutkinnon suorittaneisiin nähden.
• Tutkintokeskeisyydestä siirrytään osaamiskeskeisyyteen. Ilman tutkintoa olevien osuus ei
tule näin ollen pienentymään.
• Osatutkinnoista tulee myös rahoitusta, mutta vähemmän kuin kokonaistutkinnosta.
• Koulutuksessa tavoitteena on, että kaikki peruskoulun suorittaneet ovat suorittaneet
jonkin tutkinnon. Yksi esimerkki osaamisen kehittämispolusta on ylioppilastutkinnosta
varusmiespalvelukseen ja sieltä hankittu ammattipätevyys.
• Keskipitkällä aikavälillä tutkintojen suorittamiseen vaikuttavat sekä ammatillisen koulutuksen reformi että alan työllisten ikärakenne. Reformin seurauksena suoritetaan
nykyistä enemmän osatutkintoja koko tutkinnon sijaan. Samaan aikaan eläkkeelle siirtyy
merkittävä osa nykyisiä työllisiä, joilla ei ole lainkaan tutkintoa.
• Pitkällä aikavälillä eläkeikä tulee nousemaan, joka loiventaa eläkepoistuman vaikutusta.
Koulutuksen rahoituksen näkökulmasta ei voida vielä arvioida asiaa.
Maaliikenteen toimialan tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion toteutuminen edellyttää
laajemmin arvioiden alan työllisiltä erityisesti liiketalouden sekä tekniikan alan korkeakoulutettujen osuuden kasvattamista johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä kuljetusalan ammatillisen koulutuksen määrällisen saatavuuden turvaamista. Alan teknologinen kehitys ja
liiketoiminnan digitalisoituminen ovat keskeisiä alan työllisten koulutustason nostoon vaikut-
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tavia muutostekijöitä. Kuljettajien tutkintoperusteisissa koulutuksissa ja muissa osaamisen
kehittämistä tukevissa ratkaisuissa korostuvat erityisesti ajoneuvojen sähköisen seurantajärjestelmän käyttöosaaminen, auton tietojärjestelmien käyttö (vian määritys, navigointi)
sekä asiakkaan tietojärjestelmän tuntemus ja käyttötaidot. Tutkintojen sisällöissä kaikilla
koulutusasteilla kasvattavat merkitystään erityisesti turvallisuusosaaminen (tietosuojaosaaminen ja tietoturvaosaaminen), sosiaaliset taidot ja mobiiliratkaisuiden hallinta. Alan
työllisten koulutustarpeessa nousee esille myös liikenne- ja logistiikka-alalle suunnattujen
ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutustarjonnan lisääminen alan nykyisille työllisille ja erityisesti muilta aloilta maaliikenteen asiantuntija- ja johtotason uudentyyppisiin
tehtäviin siirtyville. 2020-luvun alkupuolella alalle siirtynee vuosittain huomattava määrä
varsinkin työttömiä sekä maahanmuuttajia työvoimakoulutuksen kautta. Robottibussien
yms. kulkuvälineiden yleistyessä 2030-luvulla heille tarvitaan kuitenkin mittavia muunto- ja
uudelleenkoulutuspanostuksia. Erityishaasteena alalla on uusien logistiikka-alan tukihenkilöiden tehtävien uudet koulutustarpeet (esim. data-analyytikot, reittisuunnittelijat jne.), jotka
edellyttänevät koulutusalat ja -asteet ylittäviä moduuliperusteisia koulutuksia.

7.2.4

Maaliikenteen osaamisen ja koulutuksen kehittämisehdotukset

Maaliikenteen ydinryhmän alustavat näkemykset alan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi kohdentuivat erityisesti ei-tutkintoon johtavan koulutuksen kehittämiseen sekä ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja tutkintojärjestelmän kehittämistarpeisiin (taulukko 5).
Tulevaisuudenkaan koulutusjärjestelmä ei voi olla yksisilmäinen ratkaisu, vaan siinä pitää
olla variaatioita. Sen tulee olla kaikille avointa ja mahdollistaa osallistuminen koulutuksiin. Ei
voi olla vain verkkokoulutusta, vaikka se onkin kasvava ja tärkeä koulutusmuoto.
Opetushenkilöstön on syytä aloittaa osaamisen kehittämisen suunnittelu myös ennakoivasti,
jotta osaamishaasteisiin voidaan vastata.
Kuljettajalta vaaditaan yhä enemmän. Ajamisen lisäksi täytyy hallita eri järjestelmiä ja pystyä
vielä asiakaspalveluun. Koulutus pitää saada kiinteäksi osaksi työelämää. Tutkinto ei ole niin
merkittävä vaan se, että osaamisen päivittämiseen annetaan mahdollisuuksia pitkin työuraa.
Tämä koskee tietysti kaikkea muutakin koulutusta.
Koulutuksen ja sen tarpeeseen vaikuttaa erityisen paljon se, miten liikennekaaressa suunnitellut lakimuutokset toteutuvat. Ei-tutkintoon johtavan koulutuksen merkitys tulee todennäköisesti korostumaan.
Lisäksi alan vetovoima huolestuttaa, koska julkisuudessa on ollut paljon keskustelua esimerkiksi robottiautoista. Tämä voi antaa nuorille sellaisen mielikuvan, että ala ei työllistä
nuoria tulevaisuudessa. Tämä on iso uhkakuva myös alan elinkeinoelämälle.
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TAULUKKO 5. MAALIIKENTEEN KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN ALUSTAVAT
KEHITTÄMISEHDOTUKSET.
Ammatillinen koulutus
(tähän kuuluu ammatillinen
peruskoulutus ja ammatillinen
lisäkoulutus sekä
oppisopimuskoulutus)

Rahoitusjärjestelmän pitäisi kannustaa tehokkaisiin opetusjärjestelmiin.
Uusi ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli ei ole kannustava.
Perusrahoituksen pitäisi tulla tutkinnon osista ja vaikuttavuudesta.
Aikasidonnaisuus pienenee nykyiseen rahoitusmalliin verrattuna. Esimerkiksi
logistiikan perustutkinnolle pitäisi määritellä hinta, joka ei olisi aikasidonnainen.
Siihen voisi liittää laadunvalvonnan, joka varmistaa koulutuksen järjestäjän
toiminnan laadun – ei muodostu tutkintotehtailua. Kustannukset syntyvät
koulutuksen alkuvaiheessa, nyt tasapainottava osuus tulee kolmantena vuonna,
jolloin ollaan työssä oppimassa. Jos tarvittava osaaminen löytyy, niin koulutus
keskeytetään kahden vuoden kuluttua ja mennään töihin – kustannuksista
toteutunut 75 %, mutta koulutuksen järjestäjä ei saa vastaavia tuottoja. Eli
jos tehdään koulutus tehokkaasti, saadaan vähemmän rahaa - koulutuksen
järjestäjän tulosvastuu?
Aikuisille vain yksi tapa järjestää koulutusta eli aikuisetkin tulevat opiskelemaan
pidempään. Työmarkkinoilla oloaika ei kuitenkaan lisäänny.
Siirrytään tutkinnon osien suorittamiseen ja tehdään koulutuksessa työelämän
kaltaisia tehtäviä. Opiskelijat etenevät osaamisen kehittymisen suhteen eri
tahtiin.
Uuden tekniikan ja digitalisaation vaikutus voi olla paljon arvioitua nopeampaa.
Haasteena on, miten pysytään työelämän mukana. Yhteistyö työnantajien kanssa
tulee olemaan myös liikenne- ja logistiikka-alalla ratkaisu.
Autonomisuuden mahdollinen lisääntyminen tuo kokonaan uudenlaisia
koulutustarpeita niiden operoinnista ja ylläpidosta vastaaville henkilöille.

Korkeakoulutus
(aikuisille suunnattu
täydennys- ja lisäkoulutus)

Korkeakoulutuksen taso hyvä; kyky katsoa isompia kokonaisuuksia.
Kansainvälisyys korostuu ja uusien tuulien tutkaileminen globaalisti saattaa olla
haaste, joka on otettava tosissaan.
Autonomisen kaluston operoinnin ja siihen liittyvän infran suunnitteluun
tarvitaan osaamista. Samoin liikenne- ja tietoturvallisuuteen varmistamiseen ja
ongelmatilanteiden ratkaisuun liittyvät osaamiset.

Työvoimakoulutus
(työvoimaviranomaisen
määrittelemä)

Vastataan akuutteihin tarpeisiin, mutta samalla yritetään vastata myös hiljaisiin
signaaleihin.
Nykymuotoisen kaluston käyttöön ja huoltoon liittyvä koulutus vähenee.

Muu ei-tutkintoon johtava
koulutus (moninaista)

Tietotekniikkaan, uuteen käytettävään kalustoon liittyvä henkilöstökoulutus. Pitää
olla jatkuvasti ja proaktiivisesti hankkimassa uutta tietoa.
Tulevaisuudessa voi myös olla ajoneuvokohtaista koulutusta.
Minkälaiset tulevat olemaan tietojärjestelmien rajapinnat, jos eri valmistajilla
omat järjestelmänsä?
Miten jatkokoulutukset kehittyvät käytännössä? Koulutuksen ostajat tekevät
henkilöstölle kokonaissuunnitelmia. Esimerkiksi suunnitellaan viideksi vuodeksi
eteenpäin, mitä kukakin tarvitsee. Isoilla toimijoilla (Posti, Schenker) henkilöstön
osaamisen ennakoiva suunnittelu on jo hallussa, mutta pienemmät eivät ole vielä
näin pitkällä. Tässä olisi yksi mahdollisuus kehittää sisältöjä. Ei tarvita niinkään
yksittäistä pistekoulutusta, vaan selkeän kokonaisuuden rakentamista.
Tarvitaan alalla olevien täydennyskoulutusta kuten ammattipätevyys-päiviä,
yksittäisten koulutuspäivien hankintaa. Täydennyskoulutukseen pitäisi
suunnitella systemaattisempia strategisia kokonaisuuksia.
Koulutuksen tulee olla ammatillisen osaamisen ajan tasalla pitoa ja ajassa
liikkuvien uusien sisältöjen tuomista osaamiseen.

Maaliikenteen ydinryhmää pyydettiin lopuksi arvioimaan, millä tavoin alan koulutuksen kehittämistarpeet kohdentuvat alan eri työvoimasegmentteihin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä
aikavälillä. Päähuomio kiinnittyi arvioissa alalle tulijoiden lyhyen aikavälin osaamisen kehittämishaasteisiin (taulukko 6).
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TAULUKKO 6. KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN KOHDENTUMINEN MAALIIKENTEEN
TYÖVOIMAN ERI OSIIN.
Segmentit

Lyhyt aikaväli
0–4 v

Keskipitkä aikaväli
5–9 v

Pitkä aikaväli
Yli 10 v

Alalla pysyvät
(samassa tehtävässä,
tehtävää vaihtavat)

Onko alalla olijoista uusiin
tehtäviin siirtyjiä? (Vrt. palomiehet,
terveydelliset syyt)
Ikäjakauma vaikuttaa halukkuuteen
siirtyä muihin tehtäviin. Yrityksissä
isoja eroja urapolkujen koskevissa
mahdollisuuksissa.
Tarvitaan systemaattisia ja
strategisia koulutuskokonaisuuksia.

-

-

Alalle tulijat
(muilta aloilta,
työttömistä, työvoiman
ulkopuolelta)

Non-stop-koulutus. Esimerkiksi
Oulun it-alan rajut irtisanomiset.
Koulutukset tarjottava silloin, kun
motivoituneet työlliset olemassa.
KELA ja työvoimaviranomaiset ovat
tässä suhteessa etulinjassa.
Lukukausiajattelun toivotaan
hioutuvan pois.
Yhä useammat tulevat vaihtamaan
alaa – ei osata kuvitella, mitä 20
vuoden sisällä tapahtuu.
Koulutuskokonaisuus ei saa olla
liian iso, tarvitaan osaamista.
Työn tekemisen polku ei saa katketa
liian pitkäksi aikaa, ei saa päästä
oppilaitostumaan.
Alaa markkinoitava, onko riittävän
houkutteleva? Miten imagoa
rakennetaan?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa
työskennelleet naiset
soveltuvat hyvin alalle.
Tällaisia pilottikoulutuksia
on jo käynnissä. Mihin tulee
logistiikan ja muun työn
rajapinta?
Maahanmuuttajien
koulutukselliset haasteet
ovat erilaisia. Esimerkiksi
onko jatkossa koulutuksen
järjestämiskieli aina suomi? Ja
minkä verran suomen kielen
opintoja liitetään koulutukseen?
Pk-seudulla kieliopinnot isossa
roolissa. Tämä edellyttää
opettajakunnalta valmiuksia.
Koulutuksen järjestäjien
yhteistyö on tärkeää
erityiskielien osaajille.
Yksilöllistä opetusta tarvitaan,
mutta silti ryhmämuodossa.
Verkkokoulutuksen
ja simulaattoreiden
mahdollisuudet astuvat kuvaan.

-

Alalta työttömäksi
jäävät

Tarvitaan sellaisten osaamisen
hyödyntäminen tutkintojen
arvioinnissa, jotka eivät pysty enää
varsinaiseen työhön (esimerkiksi
terveydellinen peruste). Arvioijat
ovat uusi ammattikunta, jota
ei vielä vahvasti ole olemassa;
”ammattieläkeläinen”,
”työelämäarvioija” (vrt.
näyttötutkinnot).

-

-

126

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

7.3

Vesiliikenteen skenaariot

39

Vesiliikenteen alatyöryhmä valitsi merkittävimmiksi alaan vaikuttaviksi muutostekijöiksi infran,
teknologian kehityksen, energianmuutoksen, turvallisuuden ja deep learning (+ oppiminen yleisesti). Seuraavassa vaiheessa arvioitiin alaan vaikuttavien muutostekijöiden vaikutusta liiketoimintatekijöihin, kuten tuotantoprosessiin, asiakkaihin ja markkinoihin skenaarioittain (BAU ja
tavoitteellinen skenaario). Aikajänne oli vuoteen 2032 asti, mutta työryhmän jäseniä pyydettiin
arvioimaan muutosten toteutumista myös keskipitkällä aikavälillä (vuosi 2027).
Vesiliikenteen BAU-skenaarion mukaan muutostekijät vaikuttavat erityisesti tuotantoprosesseihin, kuten väylästöä vastaavan kaluston hankintaan, satamaverkkojen ylläpitämisen
välttämättömyyteen ja palveluprosessien kehittämiseen (esim. nopea palvelu maksaisi
enemmän, samoin ympäristövaatimukset). Tässä yhteydessä korostetaan myös tehokkuutta
ja riskejä. Tavaroiden pitää tulla luotettavasti perille ja laivojen pitäisi kulkea aina täysinä
ilman tyhjäkäyntitunteja odottelussa yms. Myös sisävesiväyliä pitäisi hyödyntää tehokkaammin. Jatkossa energiatehokkuusvaatimusten arvioidaan yleistyvän laivaliikenteessä, mikä
lisää investointikuluja. Ilman tehokkaita turvajärjestelmiä kasvavat liikennemäärät kasvattavat myös onnettomuusriskiä. Markkinoiden näkökulmasta risteilyliikenteen arvioidaan
lisääntyvän ja kansainvälisen laivaliikenteen pysyvän vähintään ennallaan. Toisaalta samaan
aikaan kaluston ulosliputuksella haetaan kilpailuetua, vaikkakin kansainvälinen lainsäädäntö
esimerkiksi miehistön koulutuksessa rajoittaa kustannusten alentamista. Kansainvälinen
sääntely koskee myös esimerkiksi energian ja teknologian hyödyntämistä. Teknologian
uudistuessa voivat myös yleistyä miehittämättömät alukset, joiden yleistymistä voi kuitenkin
hidastaa lainsäädännön ja kansainvälisen sääntelyn hidas muutosnopeus.
Tavoiteltavassa skenaariossa korostuvat teknologian kehitys, energia ja turvallisuus. Tavoitteellisessa tulevaisuudessa maantie- ja rautatieverkosto palvelee meriliikennettä, joka
edellyttää älyväylään panostamista reilusti. Yhä tärkeämmäksi tulee energian saatavuuden
turvaaminen kuten tankkausinfra (LNG) Itämerellä. Joustava energiantuotanto ja ‑talteenotto merenkulussa, hybridi-, sähkö- ja dieselmoottoreiden kehittäminen sekä jarrutusenergian talteenotto kasvattavat merkitystään. Kaiken kaikkiaan konventionaalisen teknologian
ja hightech-osaamisen kehitys vaativat korkean tason osaamista ja laajaa alarajat ylittävää
ymmärrystä alan kehittämiseksi. Esimerkiksi virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden
mahdollisuudet on hyödynnettävä. Turvallisuusriskit kasvavat väistämättä tulevaisuudessa ja
niistä seuraa terrorismiin, merirosvoukseen ja ympäristöuhkiin varautumista. EU-tason sääntely markkinoiden ja miehistön pätevyyden näkökulmista tulevat yhä tärkeämmiksi tekijöiksi.
Merkittävän osan skenaarioissa esitetyistä muutoksista arvioidaan tapahtuvan jo vuoteen
2027 mennessä. Esimerkiksi älyväylien arvioidaan kehittyvän jo seuraavan kymmenen vuoden
aikana (esim. laserlinjat), vaikka laivat olisivatkin miehittämättömiä. Tosin alle 10 prosenttia Itämeren meriliikenteestä arvioidaan olevan miehittämättömiä vielä vuonna 2027, mutta
39 Tähän luokkaan kuuluu matkustajien tai tavaran kuljetus vesitse talousyksiköiden itse omistamilla tai ulkomailta
suomalaisen talousyksikön käyttöön rahdatuilla tai vuokratuilla liikennevälineillä: vesikuljetukset hinaamalla tai työntämällä
(mm. öljynporauslautat ja proomut), raakapuun uitto, risteily- ja sightseeing-alukset, lautat, lossit, vesitaksit jne. Myös
matkustajaliikenne rahtialuksilla ja tavarankuljetus matkustaja-aluksilla kuuluu tähän luokkaan sekä majoitus-, ravitsemis- ja
myymälätoiminta aluksilla, kun se on kiinteä osa kuljetuspalveluja, laivayhtiöiden omien myyntitoimistojen toiminta kotimaassa ja
ulkomailla sekä ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen veneiden ja laivojen vuokraus miehistöineen.
Luokkaan kuuluvat
−−
−−
−−
−−

meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus
sisävesiliikenteen henkilökuljetus
sisävesiliikenteen tavarankuljetus.

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

127

kokeilut yleistyvät. Kansainvälisen ja kansallisen sääntelyn hitaus ja monimutkaisuus haittaavat teknologisten uudistusten implementointia.
Työryhmien tuli hyödyntää edellä mainittujen vaiheiden tuloksia alan tavoitteellisen tulevaisuuden mukaiseen tuotantoverkostojen tunnistamiseen ja kuvaamiseen. Ryhmät määrittivät
tuotantoverkostot ja yhteistyömuodot, joita tavoiteltavan tulevaisuuden skenaario edellyttää.
Ryhmien tavoitteena oli määrittää tulevaisuuden kriittisimmät verkostot ja yksi yllättävä
tai uusi verkosto sekä yksi poistuva tuotantoverkosto. Ryhmiä pyydettiin myös arvioimaan
BAU-skenaarion mahdollista poikkeamaa tavoiteskenaarion tuotantoverkoston muodosta.
Vesiliikenteen tuotantoverkostojen merkityksen arvioidaan kasvavan tavoiteltavan tulevaisuuden skenaariossa kokonaisvaltaisten logistiikkapalveluiden, meriteknologian ja älyliikenteen sekä muiden liikennemuotojen (erityisesti raideliikenne) kanssa. Logistiikkapalveluiden
keskiössä on tulevaisuudessa yksilö, jonka palveluista vastaavat ylikansalliset logistiikkayhtiöt. Vesiliikenteen yhteistyökumppanina vahvistuvat myös meriteollisuus, liikennehallinto,
IMO ja EU-komissio. Myös t&k&i-toimijat ja rahoitusalan toimijat sekä big dataa tuottavat toimijat ovat keskeinen osa vesiliikenteen tuotantoverkostoa. Muiden liikennemuotojen suhteen
korostuu tulevaisuudessa satamat ja niihin kytkettyjen raideliikenteen toimijoiden yhteistyömallit (esim. URPO-rata). Infran rakentaminen huomioiden talvimerenkulun, ympäristönormit ja eri liikennevälineiden muodostaman verkoston nousee yhä merkittävämmäksi kilpailutekijäksi. Sen sijaan yhteistyön arvioidaan supistuvan vakuutusalan toimijoiden kanssa, ja
tämän toiminnan uskotaan siirtyvän kansainvälisten toimijoiden hoidettavaksi riittämättömän
suomalaisen pääoman vuoksi. BAU-skenaarion ja tavoitteellisen tulevaisuuden välillä ei arvioitu eroja tuotantoverkoston kehityksen suhteen (kuvio 49).
ERO BAU: Ei eroja

Tieliikenne
Ilmailu
Meriministeri
- virkamiehet ja
asiantuntijat

EU
IMO

Vesiliikenne
Rantatie

Älyliikenne
- big data

Meriteknologia
- koulutus
-R&D
- mitä koulutetaan ja
KUINKA PALJON?

UUSI Kokonaisvaltainen
logistiikkapalvelu!
- taloudellisuus
- ympäristöystävällisyys
- ovelta ovelle

KUVIO 49. VESILIIKENTEEN TUOTANTOVERKOSTON KEHITYSNÄKYMIÄ (MITÄ
SUUREMPI ON KUPLA JA LÄHEMPÄNÄ ALAA, SITÄ TÄRKEÄMPÄÄ ON YHTEISTYÖ
TULEVAISUUDESSA).
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7.3.1

Vesiliikenteen työvoimatarpeiden keskipitkän aikavälin kehitys

Vesiliikenteeseen vaikuttavien laadullisten muutostekijöiden arvioidaan vaikuttavan alan
työllisten määrään BAU-skenaariossa ja tavoiteskenaariossa hieman eri tavoin. BAU-skenaarion mukaan työllisten määrä pysyy ennallaan vuosien 2014 ja 2027 välillä. Sen sijaan
tavoiteskenaariossa työllisten määrän arvioidaan kasvavan viisi prosenttia. Laivakoon suureneminen ja mahdollinen automaattiliikenteen yleistyminen vähentäisivät arvioiden mukaan
merihenkilöstön tarvetta, mutta tätä kompensoisi mahdollinen meriliikenteen kasvu viennissä, tuonnissa ja matkustajaliikenteessä. Tavoiteltavassa skenaariossa tämä uuden työvoiman tarve olisi BAU-skenaariota suurempi.
Tehtävärakenteen muutoksen näkökulmasta BAU-skenaariossa ei arvioida tapahtuvan merkittävää työllisten määrän muutosta alan määrällisesti keskeisimmissä tehtävissä. Sen
sijaan työllisten määrän arvioidaan kasvavan tavoiteskenaariossa viisi prosenttia konetekniikan asiantuntijoissa (perustehtävät säilyvät), vesiliikennetyöntekijöissä ja päällystössä (teknisen alan tehtävät lisääntyvät älyliikenteen kasvaessa), sähkö- ja elektroniikkatyöntekijöissä
(elektroniikan lisäys kasvattaa hieman työntekijätarvetta), kauppiaiden ja myyjien tehtävissä
(matkustajaliikenne ja matkustajien ostotarpeet kasvavat esimerkiksi tax-free-myynnissä)
sekä siivoustyöntekijöissä (risteilybisnes ja matkustajaliikenne kasvavat). Sen sijaan työllisten määrä vähenee erityisesti varastotyöntekijät ja huolitsijat -tehtävissä (jopa –60 prosenttia), koska varastoja automatisoidaan ja asiakas hoitaa itse nykyistä enemmän huolintaa
ainakin jossain määrin. Myös taloushallinnon toimistotyöntekijöiden sekä muiden avustavien
toimistotyöntekijöiden työllisten määrä vähenee (–5 prosenttia), koska digitalisaation arvioidaan vähentävän tehtäviä. Kuviossa 50 on kuvattu vesiliikenteen BAU-skenaarion ja tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion kokonaisuutta.

KUVIO 50. KUVITUS VESILIIKENTEEN BAU- JA TAVOITTEELLISEN TULEVAISUUDEN
SKENAARIOISTA.
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Vesiliikenteen alatoimialan avautuvien työpaikkojen määrää voidaan arvioida hyödyntämällä
työpajoissa esitettyjä tavoitteellisen tulevaisuuden työllisten kokonaismäärän ja tehtävärakenteen muutosarvioita sekä yhdistämällä näihin arvioihin poistumaennuste. Alalle avautuu vuosien 2015 ja 2027 välillä noin 3 100 työpaikkaa, joista 88 prosenttia syntyy työvoimapoistuman
kautta. Näistä työpaikoista 42 prosenttia (1 300 työpaikkaa) avautuu vesiliikennetyöntekijöiden
ja -päällystön eri tehtäviin. Poistuman osuus avautuvista työpaikoista on jopa 91 prosenttia.
Myös ravitsemisalan työntekijöiden (600 avautuvaa työpaikkaa) ja siivoustyöntekijöiden
(200 avautuvaa työpaikkaa) tehtäviin tarvitaan merkittävästi uutta työvoimaa (kuvio 51).

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Työlliset 2014

Poistuma 2015 - 2027

Työllisten määrän
muutos 2015 - 2027

Avautuvat työpaikat
2015 - 2027

KUVIO 51. VESILIIKENTEEN AVAUTUVAT TYÖPAIKAT VUOSINA 2015–2027.

7.3.2

Vesiliikenteen osaamistarpeet

Vesiliikenteen eri ammateissa tarvittava osaaminen muuttuu tulevaisuudessa yhä vaativammaksi. Alalla tarvittavana toimialarajat ylittävänä osaamisena korostuvat tulevaisuudessa
kansainvälisyysosaaminen (esim. markkinat, yritykset, työvoiman liikkuminen), energiatehokkuuden ja taloudellisuuden kehittäminen sekä kyky analysoida ja kehittää omaa osaamista. Lisäksi teknologiaan liittyvää osaamista (sähköisten järjestelmien käyttöön liittyvä
osaaminen, kyky tuotantoprosessin eri työvaiheiden tukemiseen oman työtehtävän kautta)
edellytetään erilaisissa alan työtehtävissä. Teknologioiden monimutkaistuminen edellyttää
monitaitoisuutta ja moniosaajia. Ongelmanratkaisukyky, kyky joustaa ja toimia tarvittaessa
oman työnkuvansa ulkopuolisissa tehtävissä sekä kokonaisuuden ja prosessien hahmotus
ja vahvistaminen ovat myös tärkeitä taitoja, koska merellä teknisten ja ympäristön aiheuttamien ongelmien ratkaisu vaatii analyyttistä ajattelukykyä.
Sen sijaan esimerkiksi muotoiluosaaminen ja projektiosaaminen ovat taitoja, joiden merkityksestä tulevaisuudessa on asiantuntijoilla vastakkaisia näkemyksiä. Osa tehtävistä voidaan
toteuttaa tulevaisuudessa eriaikaisesti kuin tällä hetkellä. Myös henkilöstöjohtamista tarvitaan tulevaisuudessa, mutta laivojen henkilöstön väheneminen teknologian ja digitalisaation
myötä (esimerkiksi robottilaivat) muuttaa henkilöstöjohtamisen osaamisen merkitystä suhteessa muihin geneerisiin ja toimialarajat ylittäviin taitoihin.
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Keskiarvo
TOP 10 merkitykseltään kasvavat osaamistarpeet
Kansainvälisyysosaaminen (esim. markkinat, yritykset, työvoiman liikkuminen)

4,40

Energiatehokkuuden ja taloudellisuuden kehittäminen

4,33

Kyky analysoida ja kehittää omaa osaamista

4,33

Kyky itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunkantoon

4,33

Kokonaisuuden ja prosessien hahmotus ja vahvistaminen

4,17

Kyky joustaa ja toimia tarvittaessa oman työnkuvansa ulkopuolisissa tehtävissä

4,17

Kyky tuotantoprosessin eri työvaiheiden tukemiseen oman työtehtävän kautta

4,17

Ongelmanratkaisukyky

4,17

Sähköisten järjestelmien käyttöön liittyvä osaaminen

4,17

Turvallisuusosaaminen (esim. turvallisuusriskien hallinta)

4,17

TOP 10 merkitykseltään muuttumattomat tai osin jopa vähenevät osaamistarpeet
Palveluiden muotoilu

3,20

Ajanhallintataidot

3,17

Immateriaalioikeuksien perusteiden hallinta

3,17

Liiketoimintastrategian kehittämisosaaminen (esim. liiketoiminnan uudistamiseen, liikeidean
kehittämiseen liittyvä osaaminen)

3,17

Mobiiliratkaisujen hallinta

3,17

Osto-osaaminen

3,00

Tietotekniikkataidot (tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, ICT -perustaidot, yleisimpien
työvälineohjelmien käyttötaidot)

3,00

Tuotantokustannusten hallinta

3,00

Projektiosaaminen

2,80

Muotoiluosaaminen

2,60

Vesiliikenteen merkittävimmiksi toimialaosaamisiksi tunnistettiin teknologian ja kestävän
kehityksen osaamiskokonaisuudet. Teknologisena osaamisena painottuvat tulevaisuudessa
esimerkiksi teknisten laitteiden häiriötilanteiden hallinta, korkean teknologian ymmärtäminen, tietokonepohjaisten huolto- ja kunnossapito-ohjelmien osaaminen sekä liikenteenseurantajärjestelmät ja maista tehtävän seurannan sekä valvonnan hallinta. Teknologiseen
osaamiseen liittyy myös laivan propulsiokoneiston käynnin ylläpitäminen, laivan sähkön tuottaminen kaikissa tilanteissa, hätätilanteiden hallinta jne. Kestävän kehityksen osaamisena
sen sijaan meriliikennettä koskevat ympäristö-, turvallisuus- ja laatukysymykset sekä laivan
energiatehokkuuden ja vuotuisten kustannusten hallinta (kansainväliset EEDI-määräykset
uusiin laivoihin). Lisäksi esille nousi DP-osaaminen (dynamic positioning – dynaaminen paikanmääritys), jota tarvitaan muun muassa öljynporauksissa ja huolto- ja työaluksissa ja tulevaisuudessa myös miehittämättömissä aluksissa.
Merenkulkutalouden ja merisektorin kaupallinen osaaminen, turvallisuusjohtamisjärjestelmien ja riskinarvioinnin hallinta sekä valmius ymmärtää maista tehdyn seurannan, valvonnan ja huollon edut ja rajoitteet ovat tärkeitä osaamiskokonaisuuksia tulevaisuudessa. Asiantuntijat halusivat korostaa, että merenkulkutalouden ja merisektorin kaupallinen osaaminen
on tärkeää varustamoille, mutta ei varsinaisesti laivojen käyttöhenkilöstölle. Asiantuntijaryhmä nosti esille edellisten lisäksi kansainvälisen Suomen ratifioiman STCW (Standard of
Training, Certification and Watchkeeping) -yleissopimuksen minimiosaamisen huomioimisen
kaikilla merenkulun koulutusasteilla. Myös merenkulku- ja varustamotoiminnan kokonaiskuvan tuntemus on tärkeää, mutta enemmän varustamoille kuin laivan henkilöstölle. Merioikeuden osaaminen koskee sekä alusten päälliköitä että varustamoita. Sen sijaan esimerkiksi
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merirosvouden torjunta sekä ääninavigointi ja talvimerenkulku ovat osaamiskokonaisuuksia,
joiden merkitys säilyy ennallaan.
Keskiarvo
TOP 10 merkitykseltään kasvavat osaamistarpeet
DP-osaaminen

4,50

Teknisten laitteiden häiriötilanteiden hallinta

4,17

Korkean teknologian ymmärtäminen ja osaaminen

4,00

Laivan energiatehokkuus ja vuotuiset kustannukset

4,00

Meri- ja alusturvallisuus sekä meriympäristönsuojeluosaaminen

4,00

Tietokonepohjaisten huolto- ja kunnossapito-ohjelmien osaaminen

4,00

Meriliikennettä koskevat ympäristö-, turvallisuus- ja laatukysymykset (merenkulkualan vaatimukset
kasvavat)

3,83

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien ja riskinarvioinnin hallinta

3,83

Valmius ymmärtää maista tehdyn seurannan, valvonnan ja huollon edut ja rajoitteet

3,83

Merenkulkutalouden ja merisektorin kaupallinen osaaminen

3,67

TOP 10 merkitykseltään muuttumattomat tai osin jopa vähenevät osaamistarpeet
Liikenteenseurantajärjestelmät ja maista tehtävän seurannan sekä valvonnan hallinta

3,67

Laivojen operointi

3,50

Merenkulku- ja varustamotoiminnan kokonaiskuvan tuntemus

3,50

Merioikeuden osaaminen

3,50

Navigointilaitteiden käyttö

3,50

Jäänavigointi ja talvimerenkulku

3,33

Merirosvojen torjunta

3,33

Vesiliikennetyöntekijöiden ja -päällystön40 ammattialakohtaisista osaamistarpeista ovat
tulevaisuudessa keskeisimpiä teknologiaan liittyvät osaamiset kuten Onboard-Napa-tietojärjestelmäsovelluksen hallinta, merimiestaito ja johtaminen (aluksen kelluvuus, vakavuus,
runkorasitukset) ja IMO:n konventiot (STCW A-III / 1). Lisäksi öljypäiväkirja ja sen käyttöosaaminen, aluksen teknisten järjestelmien tuntemus ja voimassa olevan merenkulkulainsäädännön tuntemus ovat ammattialalla tarvittavia osaamisia. Asiantuntijaryhmän mukaan myös
navigaatio, laivakonetekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, huolto- ja kunnossapitotekniikka ja vuorovaikutustaidot (mm. yhteydenpitovälineet) kasvattavat merkitystään ammattialalla.

40

Vesiliikennetyöntekijät ja -päällystö -ammattiryhmään kuuluvat
−−
−−
−−
−−
−−
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laivan päälliköt (iso alus)
alusten konepäälliköt ja konemestarit
alusten päälliköt ja perämiehet
satamaliikenteen ohjaajat
kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät.
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Keskiarvo
TOP 10 merkitykseltään kasvavat osaamistarpeet
Merimiestaito ja johtaminen: aluksen kelluvuus, vakavuus, runkorasitukset ja IMON:N konventiot (STCW
A-III / 1)

4,00

Onboard-Napa -tietojärjestelmäsovelluksen hallinta (kelluvuus, vakavuus, trimmi ja stressi)

4,00

IMO:n konventiot ja koodit

3,75

Aluksen teknisten järjestelmien tuntemus (jäähdytysvesi, voiteluaine, polttoaineet,

3,67

Voimassaolevan merenkulkulainsäädännön tuntemus

3,50

Lääkintähuolto STCW A-VI/ 4-2

3,40

Navigointijärjestelmät, nykyaikainen navigointi ja reittisuunnittelu, ECDIS

3,40

Päällystön palokoulutus STCW A-VI/ 3

3,40

Päällystön yleinen ensiapu ja terveydenhuolto STCW A-VI/ 4-1

3,40

Standard Maritime Communication Phrases

3,40

TOP 10 merkitykseltään muuttumattomat tai osin jopa vähenevät osaamistarpeet
Öljypäiväkirja ja sen käyttöosaaminen

3,40

Yhteensä

3,37

Crowd and Crises Management ( matkustaja-alus / ro-ro-matkustaja-alus)

3,33

ISPS - Ship Security Officer

3,25

IMDG (vaarallisia aineita kappaletavarana kuljettavat alukset)

3,20

Säiliöaluskoulutukset (säiliöalustyypeittäin)

3,20

ARPA-tutka osaaminen

2,75

ECDIS/AIS

2,66

GOC-radio-osaaminen

2,50

Ammattialalla tarvitaan toimialarajat ylittävää osaamista, joista tärkeimmiksi tunnistetaan
ongelmanratkaisukyky, analyyttinen ajattelukyky, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, kansainvälisyysosaaminen (esim. markkinat, yritykset, työvoiman liikkuminen), kyky analysoida ja
kehittää omaa osaamista, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunkantoon sekä moniosaaminen, monitaitoisuus.
Toimialaosaamisena korostuvat tulevaisuudessa ammattialalla korkean teknologian ymmärtäminen ja osaaminen, teknisten laitteiden häiriötilanteiden hallinta, liikenteenseurantajärjestelmät ja maista tehtävän seurannan sekä valvonnan hallinta sekä meriliikennettä koskevat ympäristö-, turvallisuus- ja laatukysymykset (merenkulkualan vaatimukset kasvavat).

7.3.3

Vesiliikenteen osaamistason nostotavoitteet

Vesiliikenteen uuden työvoiman tarjontapotentiaalia sekä alalla työskentelevien koulutustarpeita voidaan arvioida hyödyntäen tilastotietoa vesiliikenteen alatoimialan nykyisen ja uuden
työvoiman siirtymistä. Kuviossa 52 on esitetty vesiliikenteen alatoimialalla vuonna 2010 olleiden työmarkkinatilannetta vuonna 2014 sekä alalle siirtyneen uuden työvoiman rakennetta
ja määrää. Vesiliikenteen alatoimialalla oli vuonna 2010 noin 8 150 työllistä, joista oli vuonna
2014 työllisenä 77 prosenttia, työvoiman ulkopuolella 17 prosenttia ja työttömänä 6 prosenttia.
Työllisenä olleista 6 200 henkilöstä työskenteli vesiliikenteen alatoimialalla 81 prosenttia ja
muilla toimialoilla 19 prosenttia. Vesiliikenteen alatoimialalla työllisenä olevista 62 prosenttia
työskenteli edelleen samassa ammatissa ja vain 19 prosenttia oli vaihtanut ammattia. Samassa
ammatissa työskennelleistä 62 prosentista 4 prosenttia oli suorittanut uuden tutkinnon, kun
sen sijaan ammattia vaihtaneista oli suorittanut uuden tutkinnon 11 prosenttia vuosien 2010 ja
2014 välillä. Toiselle toimialalle siirtyneistä ammattia oli vaihtanut jopa 15 prosenttia.
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Vesiliikenteen alatoimialalle tulevasta uudesta työvoimasta on tullut vuosien 2010 ja 2014
välillä yhtä paljon muilta toimialoilta (43 prosenttia/1 150 henkilöä) kuin työvoiman ulkopuolelta (tutkinnon suorittaneet nuoret ja muut) merkittävää uuden työvoiman virtaa (43 prosenttia/1 150 henkilöä). Työttömien osuus uudesta työvoimatarjonnasta on ollut 8 prosenttia
(220 henkilöä). Sen sijaan ennen vuotta 2010 muualla kuin Suomessa asuvien virta alalle
on ollut pienehkö (6 prosenttia uudesta työvoimasta). Alalle tulijoista jopa 24 prosenttia oli
suorittanut uuden tutkinnon vuosien 2010 ja 2014 välillä. Kokonaisuudessaan alalle tulijoiden
ja alalta lähtijöiden kokonaisnettomuutos on ollut vain 30 henkilöä negatiivinen eli ala ei ole
tarvinnut 2010-luvun alkupuolella työllisten määrän kasvun ja eläkepoistuman lisäksi merkittävästi uutta työvoimaa alalta lähtijöiden korvaamiseksi.

Vesiliikenne: Työllisenä vuonna 2010 olleiden toiminta vuonna 2014
Työttömänä 510 henkilöä (6 %) vuonna 2014
TYÖLLISIÄ
8 150 HENKILÖÄ
VUONNA 2010

Vesiliikenteen uudet työlliset
vuosina 2011-2014
Muilta toimialoilta 1 150
Työvoiman ulkopuolelta 1 150
Työttömistä 220
Väestön 2010 ulkopuolelta 160

Työvoiman ulkopuolella 1 400 henkilöä (17 %) vuonna 2014
Työllisenä 6 200 henkilöä (77 %) vuonna 2014

Toimialojen
työvoiman tulo- ja
lähtövirtojen erotus =
nettosiirtymä

- 30

VESILIIKENNE 2014
7 750
Muille toimialoille
1 180
19 %

Sama
ammattiryhmä
280
4%

Vaihtanut
ammattiryhmää
900
15 %

Sama toimiala
5 070
81 %

Uudet työntekijät
2 680

Vaihtanut
ammattiryhmää
1 170
19 %

Sama
ammattiryhmä
3 900
62 %

Uusi tutkinto
2011-2014
120 (11 %)

Uusi tutkinto
2011-2014
160 (4 %)

Uusi
tutkinto
2011-2014
630 (24 %)

Tilastokeskus 2016
Ilpo Hanhijoki 2.5.2017

KUVIO 52. VESILIIKENTEEN AMMATTI- JA TOIMIALASIIRTYMÄT VUOSINA 2011–2014.
Vesiliikenteen toimialan työllisten tyypillisimmät tutkinnot ovat matkailu-, ravitsemis- ja
talousalan sekä tekniikan ja liikenteen koulutusaloihin kuuluvat ammatilliset perustutkinnot,
joita oli 17 prosentilla työllisistä vuonna 2014 (taulukko 7). Alalla vuonna 2014 työskentelevistä 13 prosentilla oli vain perusasteen tutkinto ja 11 prosentilla lukiokoulutus. Alan korkeakoulutettujen tyypillisin tutkinto on tekniikan ja liikenteen alalta (8 prosenttia työllisistä).
Ylempien ammattikorkeakoulututkinnon suorittajien määrä oli vain muutamia henkilöitä
vuonna 2014.
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TAULUKKO 7. VESILIIKENTEEN TYÖLLISTEN KOULUTUSRAKENNE VUONNA
2014 (VIPUNEN 2017).
Työlliset
2014

Koulutusaste

Opintoala

Ammatillinen koulutus

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

1 334

17

Ammatillinen koulutus

Tekniikan ja liikenteen ala

1 296

17

Perusaste

Tuntematon

1 024

13

Lukiokoulutus

Yleissivistävä koulutus

818

11

Ammattikorkeakoulututkinto

Tekniikan ja liikenteen ala

604

8

Opistoaste

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

394

5

Opistoaste

Tekniikan ja liikenteen ala

371

5

Ammatillinen korkea-aste

Tekniikan ja liikenteen ala

308

4

Ammattikorkeakoulututkinto

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

231

3

Ammatillinen koulutus

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

228

3

Muut

1 139

15

Yhteensä

7 747

100

%-osuus

Vesiliikenteen ydinryhmä arvioi tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion sekä edellä kuvatun työvoiman siirtymäanalyysin perusteella, että kouluttamattomien osuus alan työllisistä
kehittyy keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä hyvin hitaasti. Alalla työskenteli ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa 13 prosenttia vuonna 2014. Ydinryhmän näkemyksen mukaan vuonna
2027 vastaava osuus olisi 14 prosenttia ja 12 prosenttia vuonna 2032. Perusteluna kouluttamattomien osuuden lähes muuttumattomalle tilanteelle olivat seuraavat:
• Tutkintoja ei tule enää niin paljon kuin aikaisemmin (joko ei ollenkaan tutkintoja tai vain
osatutkintoja).
• Työssäoppiminen lisääntyy, mutta riittävätkö työssäoppimispaikat (laivat)?
• Vesiliikenteessä myös osatutkinnolla voi tehdä töitä, esimerkiksi perämiehenä, jolloin ei
suoritakaan koko tutkintoa, ja koulutustilastossa näkyy keskeyttäneiden määrä suurempana. Suurin osa tulee kuitenkin suorittamaan tutkinnon loppuun jossain vaiheessa, esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun työpaikka on vaarassa.
• Liikennemäärä kasvaa talouden kasvun myötä.
• Pätevyyden korottajat laskenevat tutkinnon suorittavien prosenttiosuutta.
• Tulo- ja lähtövirtojen erotus on vain 30.
Vesiliikenteen toimialan tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion toteutuminen edellyttää
laajemmin arvioiden alan työllisten, erityisesti tekniikan alan korkeakoulutettujen osuuden
kasvua, mutta samaan aikaan opistotason tutkintojen korottamista ammattikorkeakoulutasolle. Alan teknologinen kehitys laivoissa on työllisten koulutustason nostoon vaikuttava
merkittävin muutostekijä. Kaikilla koulutusasteilla kasvattaa merkitystään erityisesti kansainvälisyysosaaminen (esim. markkinat, yritykset, työvoiman liikkuminen), kyky itsenäiseen
työskentelyyn ja vastuunkantoon sekä kyky analysoida ja kehittää omaa osaamista. Haasteena on turvata konetekniikan asiantuntijoiden ammattikorkeakoulutuksen ja DI-koulutuksen koulutustarjonta, päällystön koulutus, sähkö- ja elektroniikkatyöntekijöiden osaamista
vastaava ammatillinen koulutus sekä matkustajaliikenteen palvelutyöntekijöiden ammatillinen koulutus tai osaamista tukevat lyhyemmät täsmäkoulutukset.
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7.3.4

Vesiliikenteen osaamisen ja koulutuksen kehittämisehdotukset

Vesiliikenteen ydinryhmän alustavat näkemykset alan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi kohdentuivat erityisesti uusien oppimisympäristöjen ja -verkostojen kehittämistarpeisiin (taulukko 8).
TAULUKKO 8. VESILIIKENTEEN KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN ALUSTAVAT
KEHITTÄMISEHDOTUKSET.
Ammatillinen koulutus (tähän kuuluu
ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen
lisäkoulutus sekä oppisopimuskoulutus)

Tutkinnon osat > pätevyys > tuloksellisuus
Oppimisympäristö (voisi olla valtakunnallinen kiertävä koululaiva)
Verkostointi (koulut tekevät yhteistyötä)
Yhteinen verkko-oppimateriaalipankki (erillinen prosessi, jotta on
laatua)
Työssäoppimisen ohjaus ja tuki, harjoittelukirja
Joustavien opintopolkujen mahdollistaminen
Opettajille mahdollisuus (jopa pakollista) lisäkoulutukseen, esim.
pedagogiset taidot, substanssiosaaminen.

Korkeakoulutus (aikuisille suunnattu
täydennys- ja lisäkoulutus)

Joustavien opintopolkujen mahdollistaminen
Opettajille mahdollisuus (jopa pakollista) lisäkoulutukseen, esim.
pedagogiset taidot, substanssi-osaaminen
Yhteinen verkko-oppimateriaalipankki (erillinen prosessi, jotta on
laatua)
Koulutusvienti
Korkean teknologian osaamisen varmistaminen (korkea-asteella
on oltava riittävät resurssit ja volyymi)

Työvoimakoulutus (työvoimaviranomaisen
määrittelemä)

Joustavien opintopolkujen mahdollistaminen
Lisää varustamoja ja laivoja (poliittinen asia)

Muu ei-tutkintoon johtava koulutus
(moninaista)

Satama-alan pätevyys
Merenkulun lisäpätevyys

Vesiliikenteen ydinryhmää pyydettiin lopuksi arvioimaan, millä tavoin alan koulutuksen kehittämistarpeet kohdentuvat alan eri työvoimasegmentteihin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä
aikavälillä. Päähuomio kiinnittyi arvioissa alalle tulijoiden lyhyen aikavälin osaamisen kehittämishaasteisiin (taulukko 9).
TAULUKKO 9. KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN KOHDENTUMINEN VESILIIKENTEEN
TYÖVOIMAN ERI OSIIN.
Segmentit

Lyhyt aikaväli
0–4 v

Keskipitkä aikaväli
5–9 v

Pitkä aikaväli
Yli 10 v

Alalla pysyvät (samassa
tehtävässä, tehtävää vaihtavat)

SATAMA:
Lisäpätevyyksien
ylläpitokoulutus

SATAMA:
Lisäpätevyyksien
ylläpitokoulutus

SATAMA:
Lisäpätevyyksien
ylläpitokoulutus

MUUT:
Lisäpätevyyksien
ylläpitokoulutus

MUUT:
Lisäpätevyyksien
ylläpitokoulutus

MUUT:
Lisäpätevyyksien
ylläpitokoulutus

Alalle tulijat (muilta aloilta,
työttömistä, työvoiman
ulkopuolelta)

-

-

-

Alalta työttömäksi jäävät

-

-

-
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7.4

Ilmaliikenteen skenaariot

41

Ilmaliikenteen alatyöryhmä valitsi merkittävimmiksi muutostekijöiksi energian, MaaS-palvelun (liikennejärjestelmä rakentuu käyttäjä- ja palvelulähtöisesti), turvallisuuden ja autopilotoinnin (automaatio & robotiikka). Seuraavassa vaiheessa arvioitiin alaan vaikuttavien
muutostekijöiden vaikutusta liiketoimintatekijöihin kuten tuotantoprosessiin, asiakkaihin ja
markkinoihin skenaarioittain (BAU ja tavoitteellinen skenaario). Aikajänne oli vuoteen 2032
asti, mutta työryhmän jäseniä pyydettiin arvioimaan muutosten toteutumista myös keskipitkällä aikavälillä (vuosi 2027).
Ilmaliikenteen BAU-skenaarion mukaan muutostekijät vaikuttavat liiketoiminnan kehittämisalueista erityisesti tuotantoprosesseihin ja teknologiseen kehittämiseen. Ilmaliikenteeseen
vaikuttaa voimakkaasti robotiikan ja automatisaation kehittyminen. Myös nelikopterit yleistyvät. Automaation yleistymisestä seuraa työpaikkojen vähentymistä. Tosin sääntely estää
toistaiseksi automaation laajemman soveltamisen, jos kehitys jatkuu ennallaan. Energiankulutuksen ja siihen liittyvät päästörajoitukset eivät välttämättä toteudu, mistä voi seurata
ilmastonmuutoksen etenemistä. Tämä voi kasvattaa ilmaliikennettä koskevaa kuluttajakäyttäytymisen muutosta, jolloin lentoliikenteen kysyntä voi vähentyä. Toisaalta keskeisten
metropolien liittoutuminen voi lisätä vastaavasti tuntuvasti ilmailuliikennettä. Eri liikennemuotoja kehitetään jatkossakin jossain määrin erillään toisistaan, mikä tarkoittaa yhteistyön
vähäisyyttä ja kilpailua eri liikennemuotojen välillä. Lisäksi jos turvallisuusriskejä ei saada
hallintaan, ala on altis iskuille ja markkinoiden heilahteluille (koskee tällä hetkellä lähinnä
rahtiliikennettä). Terrorismi lisää myös ihmisiin kohdistuvia turvallisuusriskejä. Haasteena
onkin varmistaa turvallisuus matkaketjun kaikissa vaiheissa.
Tavoiteltavan tulevaisuuden skenaariossa korostuvat BAU-skenaarion tavoin liiketoiminnan
kehittämisalueista erityisesti tuotantoprosessit ja teknologinen kehittäminen. Kotimaista
bioenergiaa aletaan hyödyntää ilmailualan käyttöön. Hiilijalanjälkeen ja hintaan liittyvät
ongelmat voitetaan, mikä vaikuttaa lentoliikenteen määrien kasvuun merkittävästi. Samaan
aikaan ilmaliikenne tulee saumattomaksi osaksi liikenne- ja logistiikkajärjestelmää niin henkilö- kuin tavaraliikenteen osalta. Esimerkiksi eurooppalaisen nopeiden junien verkoston
kehittyminen saattaa vähentää lentoliikennettä tietyillä etäisyyksillä. Eri toimijoiden muodostamat verkostot tarkastelevat kuluja ja voittoja kokonaisuutena. Alan kannalta on kuitenkin
kriittistä, että riskit ovat hallinnassa ja ilmailu koetaan turvalliseksi. Tämä edellyttää poikkihallinnollista ja maiden välistä sujuvaa yhteistyötä. Riskien varalta tarvitaan kuitenkin vaihtoehtoisia, reittejä korvaavia järjestelmiä. Nelikopterien yleistyminen lisää mahdollisuuksia
logistiikalle, jonka ympärille syntyy uusia yrityksiä, palveluita ja työpaikkoja, mutta niistä ei
tule välttämättä suurten volyymien ratkaisuja. Robotiikan ja automatisaation hyödyntäminen lisää parhaimmillaan turvallisuutta (toisaalta myös uudenlaisia turvallisuusriskejä) ja
mahdollistaa tuottavuuden kasvun. Lisäksi hyvin suunniteltuna ja toimivana toiminta vastaa
nykyistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.
Merkittävän osan skenaarioissa esitetyistä muutoksista arvioidaan tapahtuvan jo vuoteen
2027 mennessä. Esimerkiksi laitteiden energiankulutus pienenee konekannan uusiutuessa,
joten energiatehokkuus paranee (CO2/hkm). Myös käyttäjä- ja palvelulähtöiset liikennejär-

41

Tähän luokkaan kuuluvat liikenne- ja ansiolentoyritysten harjoittama matkustajien ja tavaroiden kuljetus säännöllisillä
reittilennoilla ja tilauslennoilla ilmateitse tai avaruudessa sekä ilmaliikennevälineiden vuokraus miehistöineen. Tähän kuuluvat
myös lentoyhtiöiden myyntitoimistojen toiminta sekä kuljetuspalvelujen kiinteänä osana harjoitettu ravitsemis- ja myyntitoiminta
lentokoneissa. Luokkaan kuuluvat matkustajalentoliikenne sekä lentoliikenteen tavarankuljetus ja avaruusliikenne.
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jestelmät (MaaS) kehittyvät alan digitalisoinnin myötä, mutta lentoliikenteen ei vielä arvioida
olevan täydellinen osa MaaS-palveluja vuonna 2027. Turvallisuuteen liittyviä haasteita ei ole
välttämättä vielä ratkaistu, joten esimerkiksi tämänhetkisiä kannettavia tietokoneita ja muita
vastaavia laitteita koskevat rajoitukset voivat laajentua. Turvallisuus liittyy jo keskipitkällä
aikavälillä kaikkiin lentoliikenteen kehityspolkuihin ja näkökulmiin, mikä kasvattaa työntekijätarvetta ja muuttaa osaamisprofiileja. Nelikoptereja koskevan regulaation arvioidaan selkenevän jo lähivuosina (esim. millä pelisäännöillä toimitaan, mitä näillä voi tehdä, mihin niitä
saa käyttää). Lisäksi Finnairin automatisoidun rahtiterminaalin arvioidaan olevan käytössä.
Työryhmien tuli hyödyntää edellä mainittujen vaiheiden tuloksia alan tuotantoverkostojen
tunnistamiseen ja kuvaamiseen. Ryhmät määrittivät tuotantoverkostot ja yhteistyömuodot,
joita tavoiteltavan (tavoiteskenaarion) tulevaisuuden skenaario edellyttää. Ryhmien tavoitteena oli määrittää tulevaisuuden kriittisimmät verkostot ja yksi yllättävä tai uusi verkosto
sekä yksi poistuva tuotantoverkosto. Ryhmiä pyydettiin myös arvioimaan BAU-skenaarion
mahdollista poikkeamaa tavoiteltavan skenaarion tuotantoverkoston muodosta.
Ilmaliikenteen tuotantoverkostojen merkityksen arvioidaan kasvavan seuraavien alojen
kanssa: liikenne- ja logistiikka-alan palvelukokonaisuus, matkailu-, majoitus- ja ravitsemusala, t&k-toimijat, tukku- ja vähittäiskauppa, maanpuolustus ja järjestys, liike-elämän
palvelut ja rakentaminen. Liikenne- ja logistiikka-alan palvelukokonaisuuden kanssa tehtävä yhteistyö edellyttää laaja-alaista sopimista ja yhteistyötä, yhteisiä järjestelmiä (ml.
sähköiset), yhden luukun periaatteita asiakaslähtöisesti, kaikkien liikennemuotojen yhteen
toimivuutta ja rahtiliikenteen kehitystä talouskehityksen mukaan. Matkailu-, majoitus- ja
ravitsemusalan tuotantoverkostojen suhteen yhteistyössä tarvitaan globaaleja kumppanuuksia, markkinoita houkuttelevia palveluita, elämyksiä (paljon hyödyntämätöntä potentiaalia)
ja niiden maantieteellistä laajentamista muuallekin kuin Helsinkiin ja Lappiin. Ilmaliikenteen
haasteena on kehittää yhteistyötä koulutuksen ja tutkimuksen sektorien kanssa, koska alalla
tarvitaan yhä enemmän moniosaajia, mikä haastaa kehittämään koulutusjärjestelmän. Esimerkiksi korkeakouluasteen koulutusta tarvittaisiin enemmän ja tutkimusta esimerkiksi
teknologiassa sekä tuotteistamisessa, mutta myös innovaatioympäristöiden kehittämisessä,
jossa kehitetään uusia ideoita ja haetaan muita liiketoiminta-alueita. Tukku- ja vähittäiskaupan tuotantoverkostojen kehitys tapahtuu osin talouskehityksen mukaan, vaikka pitkän aikavälin kehitys on kasvava. Haasteena ovat logistisen rajapinnan laajentaminen ja järjestelmien
yhteensovittaminen. Tuotantoverkostot tulevat kasvamaan myös maanpuolustuksen ja järjestystoiminnan eri osa-alueiden kanssa ja rakennusteollisuuden suhteen, koska ilmaliikenteen
kasvu edellyttää infran jatkuvaa ylläpitoa, kehittämistä ja uudistamista. BAU-skenaarion ja
tavoitteellisen tulevaisuuden välillä ei arvioitu olevan merkittäviä eroja tuotantoverkoston
kehityksen suhteen, mutta nykytilan jatkumista kuvaavasta BAU-skenaariosta siirtyminen
tavoitteelliseen tulevaisuuteen vaatii uusia toimintamalleja ja panostuksia (kuvio 53).
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ERO BAU: osittain toteutuu, mutta vaatii
uusia toimintamalleja ja panostusta
tavoitetilaan pääsyyn

Matkailu

Rakentaminen

Ilmaliikenne
Liikenne- ja
logistiikka-alan
palvelukokonaisuus

Sote
T&K&I
UUSI

Kaikki kuljetusmuodot
saumattomasti toimivaksi
järjestelmäksi

KUVIO 53. ILMALIIKENTEEN TUOTANTOVERKOSTON KEHITYSNÄKYMIÄ (MITÄ
SUUREMPI ON KUPLA JA LÄHEMPÄNÄ ALAA, SITÄ TÄRKEÄMPÄÄ ON YHTEISTYÖ
TULEVAISUUDESSA).

7.4.1

Ilmaliikenteen työvoimatarpeiden keskipitkän aikavälin kehitys

Ilmaliikenteeseen vaikuttavien laadullisten muutostekijöiden arvioidaan vaikuttavan alan
työllisten määrään BAU-skenaariossa ja tavoiteskenaariossa työllisten määrää kasvattavasti. BAU-skenaarion mukaan työllisten määrä kasvaa yhdeksän prosenttia vuosien 2014 ja
2027 välillä. Sen sijaan tavoiteskenaariossa työllisten määrän arvioidaan kasvavan jopa viisitoista prosenttia. BAU-skenaario perustuu ennusteeseen lentoliikenteen kasvusta, joka lisää
koko ilmaliikennealan työvoiman tarvetta. Sen sijaan tavoiteskenaariossa uudet, laajemmat
toimintakokonaisuudet lisäävät työvoiman tarvetta. Myös t&k&i-toiminnot luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mikä vahvistaa lentoliikenteen työllisyyden kasvutrendiä edelleen. Lisäksi lentoliikenteen arvioidaan seuraavan myönteistä talouskehitystä 2020-luvulla.
Uusilla eri kuljetusmuodot yhdistävillä palvelukokonaisuuksilla voidaan kuitenkin saavuttaa
perusskenaariota voimakkaampaa työllisten määrän kasvua. Kuviossa 54 on kuvattu ilmaliikenteen BAU-skenaarion ja tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion kokonaisuutta.

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

139

KUVIO 54. KUVITUS ILMALIIKENTEEN BAU- JA TAVOITTEELLISEN TULEVAISUUDEN
SKENAARIOISTA.
Tehtävärakenteen muutoksen näkökulmasta BAU-skenaariossa ja tavoiteltavassa skenaariossa on joitain eroja eri ammattiryhmissä. Työllisten kasvua arvioidaan tapahtuvan
BAU-skenaariossa erityisesti kaupan alan asiantuntijoiden ja johtajien eri tehtävissä (+23 %),
koska erilaiset kaupan palvelut ja palvelualustat lisääntyvät, joten todennäköisesti myös työvoiman tarve on kasvupolulla. Myös koneasentajien työllisten määrän arvioidaan lisääntyvän
(+20 %), koska kalustoa tulee lisää, teknologia kehittyy kompleksisemmaksi ja huoltotarve
vähintäänkin säilyy nykytasolla. Yhtä merkittävää suhteellista työllisten määrän kasvua
ennakoidaan matkustamohenkilökuntaan (+20 %). Lisäksi matkapalvelutyöntekijöiden
(+15 %), lentoliikenteen asiantuntijoiden ja johtajien (+5 %) sekä kaupan alan asiantuntijoiden ja johtajien (+5 %) tehtävien määrään ennakoidaan pientä kasvua, koska lentoliikenteen
kasvu ja uudet toimintamallit, uudet matkailutuotteet sekä erilaiset kaupan palvelut ja palvelualustat lisäävät työvoimatarvetta. Kauppiaiden ja myyjien lukumäärän ei uskota muuttuvan,
mutta työnkuva saattaa osittain muuttua asiantuntijatyön suuntaan. Myöskään teollisuuden
johtajat ja muut asiantuntijat -tehtävissä työllisten lukumäärä tuskin muuttuu seuraavan
10 vuoden aikana nykytasosta. Ravitsemisalan työntekijöiden määrä pysyy myös ennallaan ja
saattaa jopa vähän kasvaa palveluvaltaistumisen myötä. Sen sijaan työllisten määrä laskee
jopa neljänneksen avustavien toimistotyöntekijöiden tehtävissä taloushallinnon prosessien
automatisoinnin myötä. Samasta syystä vähenee myös taloushallinnon työntekijöiden työllisten määrä (–15 %). Lisäksi toimistotyön asiantuntijat ja esimiehet -tehtävissä työskentelevien
määrä vähenee (–10 %), vaikkakin suuri osa näiden prosessien tehostamisesta on jo tehty ja
automatisoitu. Samoin siivoustyöntekijöiden määrä vähenee (–10 %) tuottavuuskehityksen
seurauksena, mutta ihmistyövoimalla tuotetut siivoustoiminnot eivät häviä.
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Tavoiteltavassa skenaariossa työllisten määrän arvioidaan kasvavan merkittävimmin (+35 %)
koneasentajien tehtävissä, koska lentokalustoa tulee lisää, teknologia kehittyy kompleksisemmaksi ja huoltotarve vähintäänkin säilyy nykytasolla. Lentoliikenteen asiantuntijat ja
johtajat -tehtävissä työllisten määrä kehittyy hieman BAU-skenaariota enemmän (+8 %). Sen
sijaan taloushallinnon toimistotyöntekijöissä työllisten määrä ei laske (–12 %) yhtä paljon
kuin BAU-skenaariossa. Teollisuuden johtajat ja muut asiantuntijat, toimistotyön asiantuntijat
ja esimiehet, kauppiaat ja myyjät, muut toimistotyöntekijät, siivoustyöntekijät, ravitsemisalan
työntekijät, matkapalvelutyöntekijät ja matkustamohenkilökunta -työtehtävissä työskentelevien määrän arvioidaan kehittyvän samalla tavoin kuin BAU-skenaariossa.
Ilmaliikenteen alatoimialan avautuvien työpaikkojen määrää voidaan arvioida hyödyntämällä
työpajoissa esitettyjä tavoiteskenaarion työllisten kokonaismäärän ja tehtävärakenteen
muutosarvioita sekä yhdistämällä näihin arvioihin poistumaennuste. Alalle avautuu vuosien
2015 ja 2027 välillä noin 1 800 työpaikkaa, joista 64 prosenttia syntyy työvoimapoistuman ja
36 prosenttia työllisten määrän muutoksen kautta. Näistä työpaikoista 22 prosenttia
(390 työpaikkaa) avautuu lentoliikenteen asiantuntijat ja johtajat -ammattiryhmän eri tehtäviin. Myös ravitsemisalan työntekijöiden (19 prosenttia / 330 avautuvaa työpaikkaa) ja kauppiaiden ja myyjien (6 prosenttia/100 avautuvaa työpaikkaa) tehtäviin tarvitaan merkittävästi
uutta työvoimaa (kuvio 55).
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1 000
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0
Työlliset 2014

Poistuma 2015 - 2027

Työllisten määrän
muutos 2015 - 2027

Avautuvat työpaikat
2015 - 2027

KUVIO 55. ILMALIIKENTEEN AVAUTUVAT TYÖPAIKAT VUOSINA 2015–2017.

7.4.2

Ilmaliikenteen osaamistarpeet

Ilmaliikenteen alalla tarvittavana toimialarajat ylittävänä osaamisena korostuvat tulevaisuudessa erityisesti globaalien markkinoiden muutosten seuranta ja hallinta sekä kansainvälisyysosaaminen (esim. markkinat, yritykset, työvoiman liikkuminen). Myös asiakaspalveluosaaminen, ennakointiosaaminen, globaaleihin liiketoimintaprosesseihin sekä kestävään
kehitykseen liittyvä osaaminen (ympäristöosaaminen kuten ympäristönsuojelu ja kierrättäminen sekä energiatehokkuuden ja taloudellisuuden kehittäminen) kasvattavat merkitystään.
Asiantuntijaryhmä nosti kuitenkin tärkeimmäksi osaamiseksi asiakassuhteiden hoidon (esim.
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sisäisistä ja ulkoisista asiakas- ja sidosryhmäsuhteista huolehtiminen), johon kytkeytyy
läheisesti kansainvälisyys- ja asiakasosaaminen, viranomaisyhteistyön hallinta, alihankintaosaaminen ja hankintaosaaminen. Myös monikulttuurisuuden hallinta (esim. kulttuurien
tuntemus, suvaitsevaisuus, kielitaito, valmiudet työskennellä ulkomailla ja ulkomaisten asiakkaiden kanssa), monitieteisyyden hallinta eri teknologioiden kesken ja muiden tieteiden
kanssa sekä muotoiluosaaminen (ml. palvelumuotoilu) ovat asiantuntijaryhmän mukaan
alalla merkitystään kasvattavia osaamisalueita. Sen sijaan esimerkiksi riskinottokyky, yritysoston jälkeisten toimintojen integraatioiden hallintataidot ja osto-osaaminen ovat sellaisia
osaamisia, joiden merkitys pysyy ennallaan tulevaisuudessa.
Keskiarvo
TOP 10 merkitykseltään kasvavat osaamistarpeet
Globaalien markkinoiden muutosten seuranta ja hallinta

4,20

Kansainvälisyysosaaminen (esim. markkinat, yritykset, työvoiman liikkuminen)

4,20

Asiakaspalveluosaaminen

4,10

Energiatehokkuuden ja taloudellisuuden kehittäminen

4,10

Ennakointiosaaminen

4,10

Globaalien liiketoimintaprosessien osaaminen

4,10

Henkilöstöjohtaminen ja -osaaminen

4,10

Ajanhallintataidot

4,00

Analyyttinen ajattelukyky

4,00

Kilpailukykyisyyden kehittämiseen liittyvä osaaminen

4,00

TOP 10 merkitykseltään muuttumattomat tai osin jopa vähenevät osaamistarpeet
Ohjelmistojen, sensorien, elektroniikan ja telematiikan, rakenteiden ja materiaalien kehittäminen

3,44

Kuluttajasuoja-, kauppa- ja tuotevastuulain perusteiden tuntemus

3,40

Palveluiden muotoilu

3,40

Projektiosaaminen

3,40

Teknologian hyödyntämistaidot tuotanto- ja palveluprosesseissa

3,40

Yhteistyöverkoston kehittäminen

3,40

Yrityksen benchmarking tai benchlearning -toimintaan liittyvien toimintojen hallinta

3,40

Osto-osaaminen

3,22

Yritysoston jälkeisten toimintojen integraatioiden hallinta

3,20

Riskinottokyky

3,10

Ilmaliikenteen tärkeimmiksi toimialaosaamisiksi tunnistettiin erityisesti ilmailualan turvallisuuskulttuurin kehittämisosaaminen, korkeatasoinen ilmailuteknologian osaaminen sekä
lentoturvallisuusosaaminen. Lentoturvallisuus on jo erittäin korkealla tasolla alan yrityksissä ja ydinhenkilöstössä. Ulkoistuskehityksen myötä turvallisuusasioita on korostettava
sidosryhmissä yhä enemmän. Ilmailuteknologian osaamisessa on tällä hetkellä hyvä taso
lentäjien ja mekaanikkojen työtehtävissä, joten kyseisen osaamisen merkitys on jo tunnistettu. Ilmailualan ja sen rajapintojen tuntemuksen suhteen on tapahtunut ydinryhmän
mukaan muutosta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alan kasvu on tuonut näkyvyyttä ja
esimerkiksi digitaaliset palvelut ovat vaikuttaneet asiakastyytyväisyyteen. Alan sisällä arvioidaan tarvittavan kuitenkin rajapintojen avaamista.
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Keskiarvo
Merkittävimmät osaamistarpeet
Ilmailualan turvallisuuskulttuurin kehittämisosaaminen

4,10

Korkeatasoinen ilmailuteknologian osaaminen

3,90

Lentoturvallisuusosaaminen

3,90

Ilmailun laadun kehittäminen

3,80

Laaja-alainen ymmärrys ilmailusta ja sen rajapinnoista

3,60

Ilmaliikenteen johtajien ja asiantuntijoiden42 ammattialakohtaisista osaamistarpeista keskeisimpiä tulevaisuudessa ovat uuden teknologian (komposiittimateriaalit, biopolttoaineet, uudet
moottorityypit), lentokonekohtaisen vikadiagnostiikan (itsediagnosoivat järjestelmät) ja järjestelmäkokonaisuuksien osaaminen, lentoyhtiön liiketoimintaosaaminen, turvallisuusosaamisen
ylläpito sekä uuden tekniikan osaaminen (avioniikka, elektroniikka, tietotekniikka). Alan johtajilla on oltava erityisesti teknologista osaamista ja järjestelmäkokonaisuuksien hallintataitoja.
Tekniikkaosaaminen kytkeytyy sen sijaan enemmän asiantuntijoiden työtehtäviin.
Keskiarvo
Merkittävimmät osaamistarpeet
Uuden teknologian osaaminen (komposiittimateriaalit, biopolttoaineet, uudet moottorityypit)

4,10

Lentokonekohtaisten vikadiagnostiikan osaaminen (itsediagnosoivat järjestelmät)

4,00

Järjestelmäkokonaisuuksien osaaminen

3,90

Lentoyhtiön liiketoimintaosaaminen

3,90

Turvallisuusosaamisen ylläpito

3,90

Uuden tekniikan osaaminen (avioniikka, elektroniikka, tietotekniikka)

3,90

Yhteensä

3,81

Ilmailuenglanti

3,80

Tuotantotalouden osaaminen

3,80

Uuden tekniikan edellyttämien testaus- ja mittalaitteistojen osaaminen

3,80

Turvallisuuden laadun ja talouden tasapainon hallinta

3,70

Mekaanikkolupakirjan edellyttämä osaaminen

3,50

Tyyppikoulutukset

3,40

Ammattialalla tarvitaan toimialarajat ylittävää osaamista, joista tärkeimmiksi tunnistettiin
asiakaspalvelu- ja turvallisuusosaaminen (esim. turvallisuusriskien hallinta) ja vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Ydinryhmä korosti mainittujen osaamisten lisäksi asiakassuhteiden
hoitoa (esim. sisäisistä ja ulkoisista asiakas- ja sidosryhmäsuhteista huolehtiminen), hankintaosaamista, henkilöstöjohtamista ja -osaamista, kykyä analysoida ja kehittää omaa osaamista, poikkeavien tilanteiden hallintaan liittyvää osaamista, tiedon ja osaamisen jakamista
verkostoissa, turvallisuusosaamista (esim. turvallisuusriskien hallinta) sekä vuorovaikutusja viestintätaitoja. Lisäksi ilmaliikenteen yhdistäminen muiden liikennemuotojen ja palvelujen
kanssa vaatii palveluosaamisen kehittämistä.
Toimialaosaamisena korostuvat ammattialalla tulevaisuudessa ilmailualan turvallisuuskulttuurin kehittämisosaaminen, laaja-alainen ymmärtämys ilmailusta ja sen rajapinnoista sekä
lentoturvallisuusosaaminen.
42

Lentoliikenteen johtajat ja asiantuntijat -ammattiryhmään kuuluvat
−− lentokapteenit ja -perämiehet
−− lennonjohtajat ym.
−− lentoturvallisuusteknikot ym.
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7.4.3

Ilmaliikenteen osaamistason nostotavoitteet

Ilmaliikenteen uuden työvoiman tarjontapotentiaalia sekä alalla työskentelevien koulutustarpeita voidaan arvioida hyödyntäen tilastotietoa ilmaliikenteen alatoimialan nykyisen ja uuden
työvoiman siirtymistä. Kuviossa 56 on esitetty ilmaliikenteen alatoimialalla vuonna 2010 olleiden työmarkkinatilannetta vuonna 2014 sekä alalle siirtyneen uuden työvoiman rakennetta
ja määrää. Ilmaliikenteen alatoimialalla oli vuonna 2010 noin 4 600 työllistä, joista oli vuonna
2014 työllisenä peräti 85 prosenttia, työvoiman ulkopuolella 8 prosenttia ja työttömänä 7 prosenttia. Työllisenä olleista 3 900 henkilöstä työskenteli vesiliikenteen alatoimialalla 84 prosenttia ja muilla toimialoilla 16 prosenttia. Alalla vuonna 2014 työskentelevistä vain
3 prosentilla oli perusasteen tutkinto. Ilmaliikenteen alatoimialalla työllisenä olevista 55 prosenttia työskenteli edelleen samassa ammatissa ja jopa 29 prosenttia oli vaihtanut ammattia.
Samassa ammatissa työskennelleistä 55 prosentista oli suorittanut uuden tutkinnon 3 prosenttia, kun sen sijaan ammattia vaihtaneista oli suorittanut uuden tutkinnon 6 prosenttia vuosien 2010 ja 2014 välillä. Toiselle toimialalle siirtyneistä ammattia oli vaihtanut 15 prosenttia.
Ilmaliikenteen alatoimialalle tulevasta uudesta työvoimasta on tullut vuosien 2010 ja 2014
välillä erittäin merkittävästi uuden työvoiman virtaa muilta toimialoilta (jopa 75 prosenttia /
740 henkilöä). Työvoiman ulkopuolelta (esim. nuorten tutkintokoulutus) on tullut sen sijaan
vain 15 prosenttia. Työttömien osuus uudesta työvoimatarjonnasta on ollut vain 4 prosenttia
(40 henkilöä). Lisäksi ennen vuotta 2010 muualla kuin Suomessa asuvien virta alalle on ollut
pienehkö (5 prosenttia uudesta työvoimasta). Alalle tulijoista 17 prosenttia oli suorittanut
uuden tutkinnon vuosien 2010 ja 2014 välillä. Kokonaisuudessaan alalle tulijoiden ja alalta
lähtijöiden kokonaisnettomuutos on ollut 100 henkilöä positiivinen eli alalle on enemmän tulijoita kuin lähtijöitä.

Ilmaliikenne: Työllisenä vuonna 2010 olleiden toiminta vuonna 2014
Työttömänä 310 henkilöä (7 %) vuonna 2014
TYÖLLISIÄ 4 600
HENKILÖÄ
VUONNA 2010

Ilmaliikenteen uudet työlliset
vuosina 2011-2014
Muilta toimialoilta 740
Työvoiman ulkopuolelta 150
Työttömistä 40
Väestön 2010 ulkopuolelta 50

Työvoiman ulkopuolella 390 henkilöä (8 %) vuonna 2014
Työllisenä 3 900 henkilöä (85 %) vuonna 2014

ILMALIIKENNE 2014
4 250
Muille toimialoille
630
16 %

Sama
ammattiryhmä
120
3%

Vaihtanut
ammattiryhmää
510
13 %

Sama toimiala
3 270
84 %

Uudet työntekijät
980

Vaihtanut
ammattiryhmää
1 140
29 %

Sama
ammattiryhmä
2 130
55 %

Uusi tutkinto
2011-2014
70 (6 %)

Uusi tutkinto
2011-2014
70 (3 %)

Toimialojen
työvoiman tulo- ja
lähtövirtojen erotus =
nettosiirtymä

+ 110

Uusi
tutkinto
2011-2014
170 (17%)

Tilastokeskus 2016
Ilpo Hanhijoki 2.5.2017

KUVIO 56. ILMALIIKENTEEN AMMATTI- JA TOIMIALASIIRTYMÄT VUOSINA 2011–2014.
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Ilmaliikenteen toimialan työllisten tyypillisin tutkinto on lukiokoulutus, joka oli 23 prosentilla
työllisistä vuonna 2014 (taulukko 10). Alalla vuonna 2014 työskentelevistä 3 prosentilla oli
vain perusasteen tutkinto. Alan korkeakoulutettujen tyypillisin tutkinto on yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan ylempi korkeakoulutus (5 prosenttia työllisistä). Ylempien
ammattikorkeakoulututkinnon suorittajien määrä oli vain muutamia kymmeniä henkilöitä
vuonna 2014.

TAULUKKO 10. ILMALIIKENTEEN TYÖLLISTEN KOULUTUSRAKENNE VUONNA
2014 (VIPUNEN 2017).
Koulutusaste

Opintoala

Työlliset v. 2014

%-osuus

Lukiokoulutus

Yleissivistävä koulutus

965

23

Ammatillinen koulutus

Tekniikan ja liikenteen ala

621

15

Opistoaste

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

432

10

Ammatillinen koulutus

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

218

5

Ylempi korkeakoulututkinto

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

212

5

Ammattikorkeakoulututkinto

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

190

4

Opistoaste

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

177

4

Ammattikorkeakoulututkinto

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

176

4

Perusaste

Tuntematon

138

3

Ylempi korkeakoulututkinto

Tekniikan ja liikenteen ala

123

3

Muut

1 003

24

Yhteensä

4 255

100

Ilmaliikenteen ydinryhmä arvioi tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion sekä edellä kuvatun työvoiman siirtymäanalyysin perusteella, että kouluttamattomien osuus alan työllisistä
häviää keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä lähes täysin. Alalla työskenteli ilman perusasteen
jälkeistä tutkintoa 3 prosenttia vuonna 2014. Ydinryhmän näkemyksen mukaan vuonna 2027
vastaava osuus olisi 2 prosenttia ja vuonna 2032 vain prosentti. Perusteluna kouluttamattomien osuuden häviämiselle todetaan, että vähemmän koulutusta edellyttävät työpaikat
vähenevät ja ne ulkoistetaan muille toimialoille tai ulkomaille. Samaan aikaan nykyiset ilman
tutkintoa olevat työlliset ovat iäkkäämpiä ja poistuvat eläkkeelle ja korvaavalla työvoimalla
on jo tutkinto.
Ilmaliikenteen toimialan tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion toteutuminen edellyttää
laajemmin arvioiden alan työllisiltä erityisesti tekniikan alan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden osaamisen syventämistä alan lentokaluston teknologian kehittyessä (ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot). Haasteena on turvata erityisesti koneasentajien ammatillisen
koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen suorittaneiden riittävä saatavuus, koska lentokalustoa tulee lisää, teknologia kehittyy kompleksisemmaksi ja huoltotarve säilyy vähintäänkin
nykytasolla. Tutkintojen sisällöissä tuleekin huomioida erityisesti uuden teknologian osaaminen (komposiittimateriaalit, biopolttoaineet, uudet moottorityypit), lentokonekohtaisen
vikadiagnostiikan osaaminen (itsediagnosoivat järjestelmät), järjestelmäkokonaisuuksien
osaaminen, lentoyhtiön liiketoimintaosaaminen, turvallisuusosaamisen ylläpito sekä uuden
tekniikan osaaminen (avioniikka, elektroniikka, tietotekniikka). Lisäksi lentoliikenteen asiantuntijat ja johtajat -tehtävien määrän ennakoitu lisääntyminen edellyttää tekniikan ja lii-
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kenteen alan sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulutuksen
suorittaneiden työvoimatarpeisiin kasvupaineita. Alan erityisluontoisuudesta ja kansainvälisyydestä seuraa, että varsinkin johto- ja asiantuntijoille on jatkossakin tärkeää kehittää osaamistaan jatkuvasti erilaisilla lentoyhtiöiden ja niiden laite- ja palveluntuottajien omilla lisä- ja
täydennyskoulutuksilla.

7.4.4

Ilmaliikenteen osaamisen ja koulutuksen kehittämisehdotukset

Ilmaliikenteen ydinryhmän alustavat näkemykset alan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi kohdentuivat erityisesti koulutusasteet ylittäviin koulutuksen kehittämistarpeisiin (taulukko 11).
TAULUKKO 11. ILMALIIKENTEEN KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN ALUSTAVAT
KEHITTÄMISEHDOTUKSET.
Ammatillinen koulutus
(tähän kuuluu ammatillinen peruskoulutus
ja ammatillinen lisäkoulutus sekä
oppisopimuskoulutus)

Oppimisympäristöjen inventaario
Koulujen välinen yhteistyö ja sen koordinaatio. Paljon pieniä
yksiköitä.
Oppilaitokset pitäisi saada jatkuvasta kilpailusta
yhteistyöhön.
Miehittämättömien ilma-alusten koulutus
Ilmailualan ja autoalan tiedonvaihto ja ristiinkoulutus esim.
OBD (On-Board Diagnostics) = tietokonetöpseli kiinni, joka
kertoo viat.

Korkeakoulutus
(aikuisille suunnattu täydennys- ja lisäkoulutus)

Uusien teknologioiden tai ympäristö- ja energiaratkaisujen
koulutus ja tutkimus

Työvoimakoulutus
(työvoimaviranomaisen määrittelemä)

-

Muu ei-tutkintoon johtava koulutus (moninaista)

Jatko- ja täydennyskoulutus

Kaikki koulutustasot

Strategioiden ja tavoitteiden ajaminen sisään tutkinnon
perusteisiin, näyttöihin, opetussuunnitelmiin ja
koulutusohjelmiin yhdessä työnantajien kanssa.
Ympäristö- ja energia-asioiden kytkentä koulutukseen.
Ympäristöagenttikoulutus. Energiateknologioiden ja
uusiutuvien energialähteiden koulutuksen integrointi.
Virtuaalitodellisuus tulee saada mukaan
tuontikoulutukseen.
Tekoälyn hyödyntäminen tulee kytkeä koulutukseen.

Ilmaliikenteen ydinryhmää pyydettiin lopuksi arvioimaan, millä tavoin alan koulutuksen
kehittämistarpeet kohdentuvat alan eri työvoimasegmentteihin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Päähuomio kiinnittyi arvioissa alalle tulijoiden lyhyen aikavälin osaamisen
kehittämishaasteisiin (taulukko 12).
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TAULUKKO 12. KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN KOHDENTUMINEN ILMALIIKENTEEN
TYÖVOIMAN ERI OSIIN.
Segmentit

Lyhyt aikaväli
0–4 v

Keskipitkä aikaväli
5–9 v

Pitkä aikaväli
Yli 10 v

Alalla pysyvät (samassa
tehtävässä, tehtävää
vaihtavat)

Yrityksissä käytössä
olevien digitaalisten
ohjelmistojen ja
välineiden koulutus

-

-

Alalle tulijat (muilta
aloilta, työttömistä,
työvoiman ulkopuolelta)

Oppisisällöistä pois
vanhentuneet osiot, jotka
eivät ole enää käytössä
elinkeinoelämässä.

Oppisisällöistä pois
vanhentuneet osiot, jotka
eivät ole enää käytössä
elinkeinoelämässä.
Yrityksissä käytössä
olevien digitaalisten
ohjelmistojen ja
välineiden koulutus.

Oppisisällöistä pois
vanhentuneet osiot, jotka
eivät ole enää käytössä
elinkeinoelämässä.
Oppilaitokselle tutkintoantooikeus vain silloin, kun niiden
opetuskäytössä on alan
yrityksissä hyödynnettävä
teknologia.

Alalta työttömäksi
jäävät

Muuntokoulutus ja
ilmailualan koulutuksen
hyväksilukeminen muilla
aloilla.

Muuntokoulutus ja
ilmailualan koulutuksen
hyväksilukeminen muilla
aloilla.

Muuntokoulutus ja ilmailualan
koulutuksen hyväksilukeminen
muilla aloilla.

7.5

Logistiikan ja postin skenaariot

43

Logistiikan ja postin alatyöryhmä valitsi merkittävimmiksi muutostekijöiksi autopilotoinnin
(automaatio ja robotiikka), ”Deep learning” (tekoäly), rajattoman verkkokaupan, tietoturvan
(loT) ja ”Outcome Economy” (palveluvaltaistaminen). Seuraavassa vaiheessa arvioitiin alaan
vaikuttavien muutostekijöiden vaikutusta liiketoimintatekijöihin, kuten tuotantoprosessiin,
asiakkaihin ja markkinoihin skenaarioittain (BAU ja tavoitteellinen skenaario). Aikajänne oli
vuoteen 2032 asti, mutta työryhmän jäseniä pyydettiin arvioimaan muutosten toteutumista
myös keskipitkällä aikavälillä (vuosi 2027).
Logistiikan ja postin BAU-skenaarion mukaan muutostekijät vaikuttavat liiketoiminnan kehittämisalueista erityisesti teknologiaan, markkinoihin, jakelukanaviin ja asiakaspalveluun.
Liikenne- ja ympäristöpoliittiset ratkaisut tulevat kiristämään logististen jakelukanavien
optimointia ja lisäävät kustannuksia. Samaan aikaan biopolttoaineiden merkitys kasvaa,
vaikkakin kustannus- ja hintatekijät ovat asiakkaalle edelleen tärkein kriteeri. Energialähteet
ja niiden jakelukanavat pirstaloituvat (esim. kaasutankkausasemat, sähkötankkausasemat,
dieseltankkausasemat, bensatankkausasemat). 3D-tulostusta hyödyntävissä tulevaisuuden
tehtaissa komponenttien varastointi vähenee (esimerkiksi autokorjaamossa on varaosatulostin). Virtuaaliteollisuus tehostaa tulevaisuudessa liiketoimintaa, tuottaa kustannussäästöjä, vähentää liikennettä ja vahvistaa turvallisuutta. Myös autopilotointi yleistyy esimerkiksi
materiaalinkäsittelyssä, mikä ei vaikuta kuitenkaan merkittävästi työvoiman kokonaismäärään, mutta edellyttää työntekijöiltä yhä korkeampaa osaamista. Kaikissa työtehtävissä
vaaditaan vähintäänkin nykyisen datanomi-tutkinnon osaamistaso. Koneet tekevät jatkossa
43 Tähän luokkaan kuuluvat henkilö- tai tavaraliikennettä palvelevat toiminnot, kuten tavaroiden (ml. kontit) ammattimaisesti
harjoitettu lastaaminen, purkaminen ja varastointi; liikenteen tukitoiminnot, kuten liikenteen infrastruktuurin toiminta (esim.
lentokentillä, satamissa, tunneleissa, silloilla); matkustaja- ja rahtiterminaalien toiminta; kuljetusvälitys ja lastinkäsittely.
Luokkaan kuuluvat
−− lastinkäsittely ja varastointi
−− muu liikennettä palveleva toiminta
−− muu kuljetusvälitys.
Tähän luokkaan kuuluvat myös posti- ja kuriiripalvelut, kuten kirjeiden ja pakettien nouto, kuljetus ja toimitus erilaisten sopimusten
perusteella. Tähän kuuluu myös paikallinen jakelu ja lähettipalvelut sekä teleliikenne.

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

147

tylsät ja yksinkertaiset työt. Tämä vähentää erityisesti kotouttamista tukevien, matalan osaamistason työpaikkojen määrää alalla.
Tulevaisuudessa robottiauto tulee olemaan ”sekamalli”, joka toimii kaupunkien keskustoissa
automaattisesti, mutta on harvaan asutuilla alueilla manuaalisesti ohjattavissa. Tämä lisää
turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Myös nelikopterit yleistyvät, vaikka hintataso
tulee olemaan vielä korkea. Niitä voidaan hyödyntää moninaisesti, esimerkiksi varastojen
ja metsävarannon inventaarioissa sekä erityisesti haja-asutusalueiden tavarakuljetuksissa. Tekoäly tulee samanaikaisesti kehittymään varsinkin infran, palveluiden, jakelun ja
varastoinnin prosesseissa. Opetettava tekoäly hoitaa keräilyn virheettömästi, jolloin laatu ja
turvallisuus paranevat. Tekoälystä tulee itsestään palvelumuoto, jota myydään asiakkaille.
Investoinnit aiheuttavat kustannuksia alkuvaiheessa, mutta maksavat itsensä takaisin.
Rajaton verkkokauppa tulee leviämään yhä laajempiin käyttötarkoituksiin kuten henkilöiden
itsensä skannaus kotona ja vaatteiden tilaus digitaalisesti täysin sopivaan kokoon. Tämä
tulee säästämään aikaa ja kustannuksia asiakkaalta. Asiakas on myös palveluvaltaistumisen lähtökohtana. Panostuksia lisätään palveluiden laadun ja sisällön kehittämiseen, mikä
mahdollistaa kilpailijoista erottautumisen. Teknologian ja digitaalisuuden hyödyntämisestä
seuraa tietoturvahaasteita, koska teollinen internet (Internet of Things) mahdollistaa fyysisten esineiden, palvelujen, ohjelmistojen ja järjestelmien liittämistä yhteen internetin avulla.
Erityisesti paikannus ja yksityisyyden suoja edellyttävät korkeatasoisia tietoturvaratkaisuja
logistisissa prosesseissa, joissa tarvitaan uusia alan ammattilaisia. Uhkana ovat kuitenkin
pirstaleinen kehitys sekä standardien ja yhteensopivuuden puute, joista voi seurata liiketoimintaprosessien haavoittuvuutta ja tehottomuutta.
Tavoiteltavassa skenaariossa korostuvat liiketoiminnan kehittämisalueista erityisesti tuotantoprosessit ja teknologinen kehittäminen. Ympäristöystävälliset energiaratkaisut tukevat
logististen jakelukanavien optimointia ja vähentävät kustannuksia. Kierto- ja jakamistalouden
tavoitteet toteutuvat, mikä lisää resurssitehokkuutta ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 3D-tulostimien markkinat kasvavat nopeasti. Virtuaaliteollisuus tehostaa tulevaisuudessa liiketoimintaa, koska alan koulutuksessa on panostettu virtuaali- ja simulaatiokoulutukseen. Opetettava tekoäly suorittaa keräilyn virheettömästi, mikä parantaa laatua ja
turvallisuutta. Tekoälystä tulee palvelumuoto, jota myydään asiakkaille. Digitaalisuuden kehitys vahvistaa alustataloutta logistiikka-alalla. Plug-and-play-integraatiot yleistyvät. Automatisaatio kasvattaa merkitystään ja lisää turvallisuutta, työn mielekkyyttä, tehokkuutta
ja täsmällisyyttä. Nelikopterien teknologia ja kuljetuskapasiteetti kehittyvät sekä laitteiden
kustannukset laskevat. Verkkokaupassa myydään vain tuotteiden valmistusohjelmia. Palveluvaltaistumisen merkitys kasvaa BAU-skenaariota nopeammin. Kestävän kehityksen imago
ja brändinrakennus korostuvat tuotteissa ja palveluissa.
Skenaarioissa esitetyistä muutoksista merkittävän osan arvioidaan tapahtuvan jo vuoteen
2027 mennessä. Esimerkiksi nelikoptereiden arvioidaan olevan laajasti käytössä inventoinnissa mutta ei kuitenkaan vielä kuljetusvälineenä. Myös 3D-teknologian uskotaan kehittyvän
jo 2020-luvun alkupuolella, mutta ei vielä yksityisillä kuluttajilla.
Työryhmien tuli hyödyntää edellä mainittujen vaiheiden tuloksia alan tuotantoverkostojen
tunnistamiseen ja kuvaamiseen. Ryhmät määrittivät tuotantoverkostot ja yhteistyömuodot,
joita tavoiteltavan (tavoiteskenaarion) tulevaisuuden skenaario edellyttää. Ryhmien tavoitteena oli määrittää tulevaisuuden kriittisimmät verkostot ja yksi yllättävä tai uusi verkosto
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sekä yksi poistuva tuotantoverkosto. Ryhmiä pyydettiin myös arvioimaan BAU-skenaarion
mahdollista poikkeamaa tavoiteltavan skenaarion tuotantoverkoston muodosta.
Logistiikan ja postin tuotantoverkostojen merkityksen arvioidaan kasvavan tavoitteellisessa
tulevaisuudessa seuraavien alojen kanssa: metsäteollisuus, kauppa, rakentaminen, valmistava teollisuus (koneet, laitteet, sähkö), energia-ala ja ”informaatiovirta”. Metsäteollisuuden
kanssa tehtävä yhteistyö liittyy ennen kaikkea biotalouteen ja älytuotteisiin. Verkkokaupan
laajentuminen lisää yhteistyötä vähittäis- ja tukkukaupan kanssa. Valmistava teollisuus
hakee tukea logistiikkamarkkinoista, koska isot sarjat supistuvat ja pienet sarjat kasvattavat
merkitystään. Logistiikan merkitys kasvaa teollisuudessa, koska tasaiset ja oikea-aikaiset
materiaalivirrat ovat tärkeä osa kilpailukykyistä tuotantoprosessia. Tämä edellyttää tiedon
jakamista logistiikka-alan ja teollisuuden välillä. Energia-alan kanssa haetaan uusia korvaavia muotoja energiaratkaisuihin. Tavoitteena on fossiilisten polttoaineiden vähentäminen
ja erilaisten tekniikoiden yhdistäminen kestävän kehityksen vahvistamiseksi. Uudeksi tuotantoverkoksi nimettiin ”Informaatiovirta”, joka tarkoittaa datan keräämistä ja sen analysoimista sekä edelleen yhdistämistä yhteistyökumppanien kanssa. BAU-skenaariossa painottuu
enemmän kaupan alan kanssa tehtävä yhteistyö (kuvio 57).

Logistiikalle
rakennetaan
(infra)
Rakentaminen

Teollisuus
- PO-tulostuksen
vaikutus

Energia
- fossiiliset
polttoaineet

Energian käyttö
lisääntyy
Vaihtoehtoiset
polttoaineet

Logistiikka
ja posti

Kauppa
- kauppa
Showroom

UUSI
Informaatiovirta
Onko lupa käyttää
tietoa?

KUVIO 57. LOGISTIIKAN JA POSTIN TUOTANTOVERKOSTON KEHITYSNÄKYMIÄ (MITÄ
SUUREMPI ON KUPLA JA LÄHEMPÄNÄ ALAA, SITÄ TÄRKEÄMPÄÄ YHTEISTYÖ ON
TULEVAISUUDESSA).
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7.5.1

Logistiikan ja postin keskipitkän aikavälin työvoimatarpeiden
kehitys

Logistiikan ja postin vaikuttavien laadullisten muutostekijöiden arvioidaan vaikuttavan alan
työllisten määrään BAU-skenaariossa työllisten määrää kasvattavasti. BAU-skenaarion
mukaan työllisten määrä kasvaa kuudella prosentilla vuosien 2014 ja 2027 välillä. Sen sijaan
tavoiteltavassa skenaariossa työllisten määrän arvioidaan pysyvän ennallaan. BAU-skenaarion mukaan suorittavan työn osuus vähenee automaation ja teknologian kehityksen myötä.
Vastaavasti informaation hallinta ja ohjaus sekä automaation ylläpito ja huolto lisäävät työvoiman tarvetta. Sen sijaan tavoiteltavassa skenaariossa kasvava palvelutarve kompensoi automaation ja teknologian kehityksen aiheuttaman vähennyksen.
Tehtävärakenteen muutoksen näkökulmasta BAU-skenaariossa ja tavoitteellisen tulevaisuuden
skenaarioissa on huomattavia eroja eri ammattiryhmissä. Työllisten kasvua arvioidaan tapahtuvan BAU-skenaariossa erityisesti turvallisuusalan työtehtävissä (+30 %). Rakennusalan työtehtävissä ennakoidaan myös työvoimakysynnän kasvua (+10 %). Kaupan alan asiantuntijoiden
ja johtajien eri tehtävissä (+5 %) on myös kasvua, koska tarvitaan asiakaslähtöisiä ja räätälöityjä
palveluita. Varastotyöntekijät ja huolitsijat -tehtävissä (+5 %) on yhtä suurta kasvua. Kauppiaiden ja myyjien tehtävissä (+4 %) tarvitaan lisätyövoimaa palvelutarpeen kasvaessa. Lisäksi
muut palveluntyöntekijät -tehtävissä (+3 %) on pientä kasvua, koska työtehtävät pirstaloituvat ja
yleisosaajien tarve kasvaa. Teollisuuden johtajat ja muut asiantuntijat -tehtävissä ja koneasentajien tehtävissä työllisten määrä pysyy ennallaan. Sen sijaan työllisten määrä laskee jopa neljänneksen muissa ammateissa yhteensä. Myös taloushallinnon työntekijöiden työllisten määrä
vähenee merkittävästi (–15 %), koska ulkoistaminen kasvaa entisestään ja tekoälyrobotiikkaa
otetaan käyttöön. Samasta syystä myös muiden toimistotyöntekijöiden työllisten määrä vähenee (–5 %). Automaatio ja robotiikka vähentävät työllisten määrää myös siivoustyöntekijöissä
(–6 %). Yrittäjyys vähenee yritystoiminnan keskittymisen vuoksi ja vähentää maaliikennetyöntekijät ja ‑yrittäjät ‑ammattiryhmän työllisten määrää (–5 %). Työkoneiden käyttäjien tehtävissä
tarvitaan myös nykyistä vähemmän työvoimaa, koska tuottavuus kasvaa.
Tavoiteltavassa skenaariossa työllisten määrän arvioidaan kasvavan merkittävimmin (+20 %)
turvallisuusalan tehtävissä. Työllisten määrä kasvaa BAU-skenaariota enemmän kaupan alan
asiantuntijoiden ja johtajien eri tehtävissä (+10 %). Myös teollisuuden johtajat ja muut asiantuntijat -tehtävissä (+2 %) ja kauppiaat ja myyjät -tehtävissä (+8 %) työllisten määrä kasvaa
enemmän tavoiteltavassa skenaariossa. Sen sijaan taloushallinnon työntekijöiden työllisten
määrä vähenee jopa miltei kolmanneksen (–30 %). Myös siivoustyöntekijöiden (–12 %) ja muiden
toimistotyöntekijöiden (–10 %) työllisten määrän vähentyminen on suurempaa tavoitteellisessa
skenaariossa kuin BAU-skenaariossa. Muiden ammattialojen osalta kehitys on melko samansuuntaista (kuvio 58).
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KUVIO 58. KUVITUS LOGISTIIKAN JA POSTIN BAU- JA TAVOITTEELLISEN
TULEVAISUUDEN SKENAARIOISTA.
Logistiikan ja postin alatoimialan avautuvien työpaikkojen määrää voidaan arvioida hyödyntämällä työpajoissa esitettyjä tavoiteskenaarion työllisten kokonaismäärän ja tehtävärakenteen muutosarvioita sekä yhdistää näihin arvioihin poistumaennuste. Alalle avautuu
vuosien 2015 ja 2027 välillä noin 14 100 työpaikkaa, joista kaikki syntyvät laskennallisesti
työvoimapoistuman kautta, koska työllisten määrän ei ennakoida muuttuvan. Näistä työpaikoista 46 prosenttia (6 400 työpaikkaa) avautuu palvelutyöntekijöiden (erityisesti postityöntekijät) eri tehtäviin. Myös varastotyöntekijät ja huolitsijat -ammattiryhmän (20 prosenttia /
2 800 avautuvaa työpaikkaa) ja maaliikennetyöntekijät ja -yrittäjät -ammattiryhmän
(6 prosenttia / 900 avautuvaa työpaikkaa) eri tehtäviin tarvitaan merkittävästi uutta työvoimaa (kuvio 59).
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KUVIO 59. LOGISTIIKAN JA POSTIN AVAUTUVAT TYÖPAIKAT VUOSINA 2015–
2027.

7.5.2

Logistiikan ja postin osaamistarpeet

Logistiikan ja postin aloilla tarvittavana toimialarajat ylittävänä osaamisena korostuvat tulevaisuudessa erityisesti asiakasrajapintaan kuten asiakaspalveluosaamiseen, asiakastarpeiden ja asiakassegmenttien tunnistamiseen liittyvät prosessit (asiakasryhmät ovat entistä
pirstaloituneempia), asiakkaiden hyödyntäminen uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä, asiakassuhteiden hoito sekä asiakkaiden ja jakelukanavien hallinta. Tarpeellisia ovat
myös esimerkiksi ajanhallintataidot sekä analyyttinen ajattelukyky. Lisäksi tekoälyn hyödyntäminen helpottaa eri tehtävien rutiineja, mutta samalla lisää suunnitteluosaamistarpeita.
Sen sijaan esimerkiksi muotoiluosaaminen ja tuotantokustannusten hallinta ovat sellaisia
osaamisia, joiden merkitys pysyy tulevaisuudessa ennallaan.
Keskiarvo
TOP 10 merkitykseltään kasvavat osaamistarpeet
Asiakaspalveluosaaminen

4,53

Asiakastarpeiden ja asiakassegmenttien tunnistamiseen liittyvät prosessit

4,33

Asiakkaiden hyödyntäminen uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä

4,33

Kyky joustaa ja toimia tarvittaessa oman työnkuvansa ulkopuolisissa tehtävissä

4,33

Asiakassuhteiden hoito (esim. osaa huolehtia sisäisistä ja ulkoisista asiakas- ja sidosryhmäsuhteista)

4,27

Ajanhallintataidot

4,07

Analyyttinen ajattelukyky

4,07

Kyky itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunkantoon

4,07

Moniosaaminen, monitaitoisuus

4,07

Sähköinen kaupankäynti ja liiketoiminta

4,07
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TOP 10 merkitykseltään muuttumattomat tai osin jopa vähenevät osaamistarpeet
Osto-osaaminen

3,47

Tuote- ja palvelumuunnosten kehittäminen

3,47

Työturvallisuusosaaminen

3,47

Hyöty-kustannusanalyysien laadinta

3,40

Immateriaalioikeuksien perusteiden hallinta

3,40

Lean-ajattelun hallinta yms. laadunhallinnan osaaminen

3,40

Kuluttajasuoja-, kauppa- ja tuotevastuulain perusteiden tuntemus

3,33

Riskinottokyky

3,33

Monitieteisyyden hallinta eri teknologioiden kesken ja muiden tieteiden kanssa

3,27

Yritysoston jälkeisten toimintojen integraatioiden hallinta

3,27

Tuotantokustannusten hallinta

3,20

Muotoiluosaaminen

3,10

Logistiikan ja postin toimialaosaamisina korostuvat tulevaisuudessa koko logistiikkaketjun
hallinta, automatisoituihin terminaalitoimintoihin liittyvä osaaminen, jäte- ja kierrätyslogistiikan hallinta sekä kansainvälisen logistiikan osaaminen. Sen sijaan esimerkiksi tavaralogistiikan ymmärtämisen merkitys osaamistarpeena säilyy ennallaan.
Keskiarvo
TOP 10 kasvavat osaamistarpeet
Koko logistiikkaketjun hallinta, tavaravirtojen optimointi

4,07

Automatisoituihin terminaalitoimintoihin liittyvä osaaminen

3,93

Jäte- ja kierrätyslogistiikan hallinta

3,86

Kansainvälisen logistiikan osaaminen

3,80

Ajoneuvojen päästöihin ja niiden vähentämiseen liittyvä tietous

3,73

Asiakkaan tietojärjestelmän tuntemus ja käyttötaidot

3,70

Modernien globaalien hankintaverkostojen monimutkaisuuden ymmärtäminen

3,60

Toimitusnopeuden hallinta

3,60

Kuljetuskaluston uuden tekniikan tuntemus ja omaksuminen

3,53

Tavaralogistiikan ymmärtäminen

3,40

Postityöntekijöiden44 ammattialakohtaisista osaamistarpeista ovat tulevaisuudessa keskeisimpiä fyysinen kunto ja jaksaminen, logistiikkaprosessin kokonaisuuden tuntemus ja hallinta, ulkotyön sietokyky ja kuljetuskaluston tuntemus. Myös C-luokan ajo-oikeutta vastaavaa
ajokorttia tarvitaan tulevaisuudessa.
Keskiarvo
Merkittävimmät osaamistarpeet
Fyysinen kunto, fyysinen jaksaminen

3,73

Logistiikkaprosessin kokonaisuuden tuntemus ja hallinta

3,73

Ulkotyön sietokyky

3,67

Kuljetuskaluston tuntemus

3,33

B-luokan ajokortti

3,27

Matemaattinen yleisosaaminen

2,90

Hoivapalveluihin liittyvä osaaminen

2,60

44

Tähän ammattiryhmään kuuluvat postinkantajat ja -lajittelijat.
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Ammattialalla tarvitaan toimialarajat ylittävää osaamista, joista tärkeimmiksi tunnistettiin
asiakaspalveluosaaminen, ajanhallintataidot, asiakassuhteiden hoito (esim. osaa huolehtia
sisäisistä ja ulkoisista asiakas- ja sidosryhmäsuhteista), kyky itsenäiseen työskentelyyn ja
vastuunkantoon ja vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Ydinryhmä halusi korostaa edellisten
lisäksi teknologian hyödyntämistaitoja tuotanto- ja palveluprosesseissa sekä kykyä analysoida ja kehittää omaa osaamistaan.
Toimialaosaamisena korostuvat ammattialalla tulevaisuudessa toimitusnopeuden hallinta,
tavaralogistiikan ymmärtäminen, koko logistiikkaketjun hallinta, tavaravirtojen optimointi,
asiakkaan tietojärjestelmän tuntemus ja käyttötaidot sekä jäte- ja kierrätyslogistiikan hallinta. Ydinryhmä korosti lisäksi automatisoituihin terminaalitoimintoihin liittyvää osaamista.
Varastotyöntekijöiden ja -huolitsijoiden45 ammattialakohtaisista osaamistarpeista ovat tulevaisuudessa merkittävimmät alan mobiilisovellusten hallinta ja hyödyntäminen, englannin
kielen perustaito sekä kuljetusten järjestelyyn, hallintaan ja ohjaukseen liittyvä osaaminen.
Sen sijaan esimerkiksi matkahuollon palvelujen tuntemus ja vastaanottotarkastusten suorittaminen ovat osaamisalueita, joiden merkitys pysyy ennallaan myös tulevaisuudessa.
Keskiarvo
TOP 10 merkitykseltään kasvavat osaamistarpeet
Alan mobiilisovellusten hallinta ja hyödyntäminen

4,07

Englannin kielen perustaito

3,87

Kuljetusten järjestelyyn, hallintaan ja ohjaukseen liittyvä osaaminen

3,87

Osaa hoitaa tilaustoimitus- prosessin ja tehdä asiakaskohtaista tuoteräätälöintiä

3,87

Verkkokauppaan, nettikauppaan, sähköiseen kaupankäyntiin liittyvä osaaminen

3,80

Laadunseuranta ja kehittäminen varastossa

3,73

Hävikin syyt ja estäminen

3,67

Menekin seuranta, varaston ohjaus

3,67

Digitaalitekniikkaan, digitaalisiin järjestelmiin liittyvä osaaminen

3,64

Tehokkuus, tehokas työskentelytapa, työajan tehokas käyttö

3,60

TOP 10 merkitykseltään muuttumattomat tai osin jopa vähenevät osaamistarpeet
Tavarakuormien lastaus-, kuormaus- ja purkutaidot

3,13

Tavaran lähetys- ja huolintatoimintojen, tavaran välityksen hallinta

3,13

Tilausten teko, tilaustaidot (materiaalit, tavarat, tarvikkeet, raaka-aineet ym.)

3,13

Toimeksiantajien edunvalvonta

3,13

Varastokirjanpidon hallinta

3,07

Osaa hinnoitella tuotteita ja palveluita sekä solmia myynti-, toimitus- ja projektisopimuksia

3,07

Ostajien substanssiosaamisen ylläpito ja kehittäminen

3,07

Alueen maantieteellinen paikallistuntemus, paikkakuntatietous

3,00

Varaston inventoinnin hallinta

3,00

Vastaanottotarkastuksen suorittaminen

3,00

Matkahuollon palvelujen tuntemus

2,71

45

Varastotyöntekijät ja huolitsijat ammattiryhmään kuuluvat
−− huolitsijat ja tullaajat
−− varastonhoitajat ym.
−− rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
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Ammattialalla tarvitaan toimialarajat ylittävää osaamista, joista tärkeimmiksi tunnistettiin asiakaspalveluosaaminen, analyyttinen ajattelukyky, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja
vastuunkantoon, ajanhallintataidot, sähköisten järjestelmien käyttöön liittyvä osaaminen ja
työturvallisuusosaaminen. Ydinryhmä halusi korostaa edellisten lisäksi kykyä analysoida ja
kehittää omaa osaamista, moniosaamista ja -taitoisuutta, teknologian hyödyntämistaitoja
tuotanto- ja palveluprosesseissa sekä yritystoiminnan taloudellisten perusteiden ymmärtämistä.
Toimialaosaamisena korostuvat ammattialalla tulevaisuudessa automatisoituihin terminaalitoimintoihin liittyvä osaaminen, toimitusnopeuden hallinta sekä koko logistiikkaketjun
hallinta ja tavaravirtojen optimointi. Lisäksi kuljetuskaluston uuden tekniikan tuntemusta ja
omaksumista korostettiin.

7.5.3

Logistiikan ja postin osaamistason nostotavoitteet

Logistiikan ja postin uuden työvoiman tarjontapotentiaalia sekä alalla työskentelevien koulutustarpeita voidaan arvioida hyödyntäen tilastotietoa alatoimialan nykyisen ja uuden työvoiman siirtymistä. Kuviossa 60 on esitetty logistiikan ja postin alatoimialalla vuonna 2010 olleiden työmarkkinatilannetta vuonna 2014 sekä alalle siirtyneen uuden työvoiman rakennetta ja
määrää. Alatoimialalla oli vuonna 2010 noin 52 100 työllistä, joista oli vuonna 2014 työllisenä
78 prosenttia, työvoiman ulkopuolella 14 prosenttia ja työttömänä 8 prosenttia. Työllisenä
olleista 40 800 henkilöstä työskenteli logistiikan ja postin alatoimialalla 75 prosenttia ja
muilla toimialoilla jopa neljännes. Alalla vuonna 2014 työskentelevistä oli miltei neljänneksellä (24 prosentilla) vain perusasteen tutkinto. Alatoimialalla työllisenä olevista
59 prosenttia työskenteli edelleen samassa ammatissa ja 16 prosenttia oli vaihtanut ammattia. Samassa ammatissa työskennelleistä 55 prosentista oli suorittanut uuden tutkinnon
4 prosenttia kun sen sijaan ammattia vaihtaneista oli suorittanut uuden tutkinnon 6 prosenttia vuosien 2010 ja 2014 välillä. Toiselle toimialalle siirtyneistä ammattia oli vaihtanut jopa
19 prosenttia.
Logistiikan ja postin alatoimialalle tulevasta uudesta työvoimasta on tullut vuosien 2010 ja
2014 välillä hieman yli puolet uuden työvoiman virrasta muilta toimialoilta (53 prosenttia /
10 500 henkilöä). Työvoiman ulkopuolelta (esim. nuorten tutkintokoulutus) on tullut jopa
29 prosenttia uudesta työvoimasta. Työttömien osuus uudesta työvoimatarjonnasta on ollut
sen sijaan 8 prosenttia (1 600 henkilöä). Lisäksi ennen vuotta 2010 muualla kuin Suomessa
asuvien virta alalle on ollut merkittävä (9 prosenttia uudesta työvoimasta). Alalle tulijoista
15 prosenttia oli suorittanut uuden tutkinnon vuosien 2010 ja 2014 välillä. Kokonaisuudessaan
alalle tulijoiden ja alalta lähtijöiden kokonaisnettomuutos on ollut 200 henkilöä positiivinen
eli alalle on ollut enemmän tulijoita kuin lähtijöitä.
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Logistiikka: Työllisenä vuonna 2010 olleiden toiminta vuonna 2014
TYÖLLISIÄ
52 100
HENKILÖÄ
VUONNA 2010

Työttömänä 3 800 henkilöä (8 %) vuonna 2014

Logistiikan uudet työlliset
vuosina 2011-2014
Muilta toimialoilta 10 500
Työvoiman ulkopuolelta 5 800
Työttömistä 1 600
Väestön 2010 ulkopuolelta 1 700

Työvoiman ulkopuolella 7 500 henkilöä (14 %) vuonna 2014
Työllisenä 40 800 henkilöä (78 %) vuonna 2014

Toimialojen
työvoiman tulo- ja
lähtövirtojen erotus =
nettosiirtymä

+ 200

LOGISTIIKKA 2014
50 100
Muille toimialoille
10 300
25 %

Sama
ammattiryhmä
2 600
6%

Vaihtanut
ammattiryhmää
7 700
19 %

Sama toimiala
30 500
75 %

Uudet työntekijät
19 600

Vaihtanut
ammattiryhmää
6 500
16 %

Sama
ammattiryhmä
24 000
59 %

Uusi tutkinto
2011-2014
390 (6 %)

Uusi tutkinto
2011-2014
920 (4 %)

Uusi
tutkinto
2011-2014
3 000
(15 %)

Tilastokeskus 2016
Ilpo Hanhijoki 2.5.2017

KUVIO 60. LOGISTIIKAN JA POSTIN AMMATTI- JA TOIMIALASIIRTYMÄT VUOSINA
2011–2014.
Logistiikan ja postin toimialalla työllisten tyypillisin tutkinto oli tekniikan ja liikenteen alan
ammatillinen tutkinto, joka oli 25 prosentilla työllisistä vuonna 2014 (taulukko 13). Alalla
vuonna 2014 työskentelevistä peräti 24 prosentilla oli vain perusasteen tutkinto. Alan korkeakoulutettujen tyypillisin tutkinto on yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan
ylempi korkeakoulutus (6 prosenttia työllisistä). Ylempien ammattikorkeakoulututkinnon
suorittajien määrä vuonna 2014 oli lähes 100 henkilöä, joista suurin osa on suuntautunut
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle.
TAULUKKO 13. LOGISTIIKAN JA POSTIN TYÖLLISTEN KOULUTUSRAKENNE VUONNA 2014
(VIPUNEN 2017).
Koulutusaste

Opintoala

Ammatillinen koulutus

Tekniikan ja liikenteen ala

12 328

25

Perusaste

Tuntematon

12 162

24

Lukiokoulutus

Yleissivistävä koulutus

7 481

15

Opistoaste

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

3 066

6

Ammatillinen koulutus

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

2 851

6

Ammatillinen koulutus

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 106

4

Ammattikorkeakoulututkinto

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

1 399

3

Ammattikorkeakoulututkinto

Tekniikan ja liikenteen ala

1 061

2

Ammatillinen koulutus

Luonnonvara- ja ympäristöala

958

2

Ammatillinen koulutus

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

797

2

5 859

12

50 068

100

Muut
Yhteensä
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Työlliset 2014

%-osuus

Logistiikan ja postin ydinryhmä arvioi tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion sekä edellä
kuvatun työvoiman siirtymäanalyysin perusteella, että kouluttamattomien osuus alan työllisistä laskee keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä merkittävästi. Alalla työskenteli ilman
perusasteen jälkeistä tutkintoa 24 prosenttia vuonna 2014. Ydinryhmän näkemyksen mukaan
vuonna 2027 vastaava osuus olisi 17 prosenttia ja 12 prosenttia vuonna 2032. Ydinryhmä
arvioi tavoitteen toteutumisen edellytyksiä seuraavasti:
• Ammatillisen koulutuksen reformista seuraa, että tutkinto on mahdollista suorittaa
lyhyemmässä ajassa (arviointikriteerien laajentaminen, arvioinnin väljentäminen).
• Koulutusta henkilökohtaistetaan.
• Alalla on paljon tehtäviä, joihin ei tarvitse tutkintoa.
• Nuorisotakuu: joku paikka pitää saada. Aikuisille ei mitään takuita.
• Miten koulut saavat uuden tutkinnon? Tai miten poistetaan sellaisia, jotka eivät enää
kannata.
• Ammatillisen koulutuksen reformin tarkoitus on se, että voidaan liittää tutkintoon eri
tahoilta tai kouluista suoritettavia osioita.
• Millä aikuiset rahoittavat tutkinnon?
• Toisaalta oppiminen voi tapahtua työpaikalla. Näyttötutkinto voi olla kustannus työnantajalle. Työnantaja haluaa lisäarvoa, tätä pitäisi miettiä. Esimerkiksi toiminnan laajentamisen yhteydessä ei ole mitä näyttää vielä. Rakennusalasta ennakkotapaus: verkkokurssin
käyneitä, mutta tätä alettiin boikotoida.
• Tutkinnon arvostuksesta on vaihtelevia kokemuksia, mutta toisaalta tutkintojen arvostus
on vähentynyt.
• Moduulisysteemit – tuleeko niistä tutkintoja?
Logistiikan ja postin tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion toteutuminen edellyttää laajemmin arvioiden alan työllisiltä erityisesti tekniikan alan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden osaamisen syventämistä muun muassa mobiilisovellusten hallintaan ja hyödyntämiseen, tilaustoimitusprosessin hallintaan ja asiakaskohtaiseen tuoteräätälöintiin sekä
kuljetusten järjestelyyn, hallintaan ja ohjaukseen. Kaiken kaikkiaan alan eri työtehtävissä
tarvitaan asiakaspalveluosaamista, asiakastarpeiden ja asiakassegmenttien tunnistamiseen liittyvien prosessien hallintaa kaikissa työtehtävissä, joita tukevalle työllisten lisä- ja
täydennyskoulutukselle ja henkilöstökoulutukselle on merkittävää lisäystarvetta. Työllisten
määrän arvioidaan kasvavan merkittävimmin turvallisuusalan tehtävissä. Myös kaupan alan
asiantuntijoiden ja johtajien, teollisuuden johtajien ja muiden asiantuntijoiden tehtävissä on
ennakoitavissa työvoimatarpeiden kasvua, joka edellyttää tekniikan ja liikenteen alan sekä
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulutuksen lisäystarvetta alan
työvoimatarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi alan myyntiosaajien osaamistarpeita vastaavan
liiketoiminnan ja kaupan alan ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen suorittaneiden tarve kasvaa.
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7.5.4

Logistiikan ja postin osaamisen ja koulutuksen
kehittämisehdotukset

Logistiikan ja postin ydinryhmän alustavat näkemykset alan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi kohdentuivat erityisesti koulutusasteet ylittäviin koulutuksen kehittämistarpeisiin
(taulukko 14).
TAULUKKO 14. LOGISTIIKAN JA POSTIN KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN ALUSTAVAT
KEHITTÄMISEHDOTUKSET.
Ammatillinen koulutus (tähän
kuuluu ammatillinen peruskoulutus
ja ammatillinen lisäkoulutus sekä
oppisopimuskoulutus)

Yleistä: jokaisen pitäisi suorittaa jokin tutkinnon perusosa.
Osaamisella on arvo, vaikka tutkinnon nimike olisi ”väärä”.
Tarvitaan toteutustapojen uudistamista kuten moduuliperusteisia
ratkaisuja.
Tutkinnonosa-avaruudesta voidaan ottaa tutkinto mukaan, mutta
pitäisi pystyä ottamaan tutkinnon osia.
Pakolliset osat + valinnaiset osiot (nykymalli)
Valtakunnallisesti kuvatut moduulit
Laajemmat tutkintonimikkeet
Millaisia joustavia yhdistelmiä voitaisiin kehittää allle (esim.
oppisopimukset yms.)?

Korkeakoulutus (aikuisille suunnattu
täydennys- ja lisäkoulutus)

Autonomiset koulutuksen järjestäjät
Alakohtaisista osaamisista ei ole yhtenäistä näkemystä.
Yhtenäistäminen, ahotointi (aiemmin hankitun osaamisen
tunnustaminen)
Osaaminen ja kilpailukyky eivät kulje käsi kädessä.
Järjestelmässä ei ole lisäkoulutuksia, koska joku muu järjestää.
Täydennys- ja lisäkoulutusta pitäisi olla myös yliopistoissa.
Tulisi kehittää ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen
nivelvaihetta. Voisiko esimerkiksi 15 opintoviikon suorittamisella
päästä suoraan ammattikorkeakouluun?
Miten ammattikorkeakoulut varmistavat rekrytoinnin toisen asteen
tutkinnon suorittaneista?

Työvoimakoulutus
(työvoimaviranomaisen määrittelemä)

Nyt kilpailutetaan kaikki erikseen.
Pitäisi olla rekisteri hyväksytyistä koulutuksen tuottajista. TEM
valitsee.
Vaikeus on opiskelijavalinta.

Muu ei-tutkintoon johtava koulutus
(moninaista)

AMK tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta, jotka toimivat markkinoilla.

Logistiikan ja postin ydinryhmää pyydettiin lopuksi arvioimaan, millä tavoin alan koulutuksen
kehittämistarpeet kohdentuvat alan eri työvoimasegmentteihin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Päähuomio kiinnittyi arvioissa alalle tulijoiden lyhyen aikavälin osaamisen
kehittämishaasteisiin (taulukko 15).
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TAULUKKO 15. KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN KOHDENTUMINEN LOGISTIIKAN JA POSTIN
TYÖVOIMAN ERI OSIIN.
Lyhyt aikaväli
0–4 v

Keskipitkä aikaväli
5–9 v

Pitkä aikaväli
Yli 10 v

Alalla pysyvät
(samassa tehtävässä,
tehtävää vaihtavat)

Toimenpiteitä, keinoja ja
tavoitteita
Täydennyskoulutusta

Moniosaajien
kouluttaminen: logistiikan
asiakaspalvelija:
kokonaisketjun hallitsija

Onko alaa tässä muodossa
enää olemassakaan? (posti)
Automatisointi, robotisaatio

Alalle tulijat (muilta
aloilta, työttömistä,
työvoiman
ulkopuolelta)

Maahanmuuttajat:
Kielen ja kulttuurikoulutus:
kotouttamiskoulutus:
pitäisi saman tien saattaa
tekemällä oppimisen
kautta.
Ammatin sisällön
avaaminen: mitä työ
sisältää
Luvat kuntoon,
vastuukysymykset
Täydennyskoulutus

Ammattipätevyydet ja luvat
hoidetaan kuntoon.
Turvallisuusajattelun
korostaminen

Ammattipätevyydet ja luvat
hoidetaan kuntoon.
Turvallisuusajattelun
korostaminen

Alalta työttömäksi
jäävät

Uudelleenkoulutus
Ohjaus ja soveltumistestaus
toiselle alalle
Jos esimerkiksi autopuolen
koulutus, niin osaaminen
soveltuu monelle alalle.

Uudelleenkoulutus

Uudelleenkoulutus

7.6

Moottoriajoneuvojen myynnin ja huollon skenaariot

46

Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto -ryhmä valitsi merkittävimmiksi muutostekijöiksi asiakkaiden tarpeita ohjaavat arvot, käsityksen autosta älylaitteena, virtuaalitodellisuuden ja
sosiaalisuuden lisääntymisen.
Seuraavassa vaiheessa arvioitiin alaan vaikuttavien muutostekijöiden vaikutusta liiketoimintatekijöihin kuten tuotantoprosessiin, asiakkaihin ja markkinoihin skenaarioittain (BAU ja
tavoitteellinen skenaario). Aikajänne oli vuoteen 2032 asti, mutta työryhmän jäseniä pyydettiin arvioimaan muutosten toteutumista myös keskipitkällä aikavälillä (vuosi 2027).
Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon BAU-skenaarion mukaan muutostekijät vaikuttavat
liiketoiminnan kehittämisalueista erityisesti asiakkaiden tarpeisiin, infraan, tuotantoprosessiin, teknologiaan, palveluihin ja tuotteisiin sekä markkinoihin. Asiakkaiden tarpeet, arvot ja
käyttäytyminen ovat menossa yhä enemmän ekologisempaan suuntaan. Tämä kehitys ohjaa
tuotteistusta mutta sähköautojen suhteellinen osuus ei nouse ilman subventiota. Nykytilan
arvioidaankin säilyvän tai muuttuvan vain vähän. Tieverkoston kehittäminen ”kyntöpellosta”
älytieksi alkaa kehittyä (esimerkiksi sähköautojen latausverkko laajenee). Infrastruktuurin
arvioidaan erikoistuvan kaupungeissa ja maaseudulla osin eri tavoin. Nykymuotoinen, pienikatteinen kilpailu alalla jatkuu, mutta yhä useammin myydään kokonaisempia palveluja.
Tiivis verkostoituminen ja yhden luukun periaate yleistyvät kilpailun kiristyessä. Asiakkaan
palvelut yksilöityvät ja asiakas odottaa saavansa haluamansa palvelut. Käsitys autosta muuttuu ja auto on tulevaisuudessa alusta omille järjestelmille, johon myydään lisäpalveluita.
46 Tähän luokkaan kuuluu uusien ja käytettyjen moottoriajoneuvojen tukku-, välitys- ja vähittäiskauppa, huolto ja korjaus sekä
moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien osien ja tarvikkeiden tukku-, välitys- ja vähittäiskauppa. Luokkaan sisältyy myös myynti
internetin välityksellä ja autohuutokauppa.
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Älylaitteet ovat kiinteä osa autoa. Tämä lisää koodaustarvetta laitteiden liittämiseen ja huoltamiseen. Sähköautojen suhteellisen määrän kasvaessa huoltotyön määrä vähenee, mutta
samalla älykkään auton huollontarve kasvaa. Huoltotoiminnot yhdistyvät osaksi yhteiskäyttöyrityksiä ja omistajien omahuollon määrä vähenee. Samalla myös huollon ja katsastuksen
yhteistyö lisääntyy. Korjaamotoiminnan luonne muuntuu monipalvelukonseptiksi.
Tavoiteltavassa skenaariossa korostuvat BAU-skenaarion tavoin liiketoiminnan kehittämisalueista erityisesti teknologia ja osaaminen. Rakennetaan turvallinen älytieverkko, joka mahdollistaa automatisoidun liikenteen. Vähäpäästöisten ajoneuvojen suhteellinen osuus kasvaa
huomattavasti. Etäpalveluiden lisääntyminen pienentää uusien autojen myyntiä ja huoltoa.
Varaosien 3D-tulostus mahdollistaa kilpailun, mutta vähentää autojen myyntiä. Autotalojen
henkilöstön osaamisen laajentaminen mahdollistaa joustavat palvelut. Palvelumuotoilu ohjaa
markkinointia, mutta ääripäät lisääntyvät. Sähköautovaltaisessa tilanteessa henkilöstön
tulee olla yleisosaajia. AR-pohjaiset korjaamokäsikirjat yleistyvät. Myös virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään yhä enemmän (useita sovelluksia kaupassa ja huollossa).
Osaamistarpeina korostuvat ICT- ja koodaustaidot sekä sosiaaliset taidot.
Skenaarioissa esitettyjen muutosten toteutumisen aikataulua ei arvioitu erikseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
Työryhmien tuli hyödyntää edellä mainittujen vaiheiden tuloksia alan tuotantoverkostojen
tunnistamiseen ja kuvaamiseen. Ryhmät määrittivät tuotantoverkostot ja yhteistyömuodot,
joita tavoiteltavan (tavoiteskenaarion) tulevaisuuden skenaario edellyttää. Ryhmien tavoitteena oli määrittää tulevaisuuden kriittisimmät verkostot ja yksi yllättävä tai uusi verkosto
sekä yksi poistuva tuotantoverkosto. Ryhmiä pyydettiin myös arvioimaan BAU-skenaarion
mahdollista poikkeamaa tavoiteskenaarion tuotantoverkoston muodosta.
Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon tuotantoverkostojen merkityksen arvioidaan kasvavan
seuraavien alojen kanssa: jakamistalous, julkinen hallinto, matkailu, koulutus ja tutkimus
sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Jakamistalous vähentää uusien ajoneuvojen ostotarvetta, mutta lisää yksikkökohtaista huollon tarvetta. Tämä muokkaa alan yritysten muotoja
ja lisää toimintaan jakamistalouden palveluja. Julkisen hallinnon kanssa on yhteisiä rajapintoja esimerkiksi julkisen liikenteen, sähköautojen latauspisteverkoston ja lainsäädännön
näkökulmista. Tavoitteena olisi purkaa alan normistoa. Matkailun kasvulla on myös suora
yhteys kulkuneuvojen kaupan ja huollon palvelutarpeen kasvuun. Koulutuksen ja tutkimuksen kanssa tehtävä yhteistyö kytkeytyy sen sijaan alan tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja
erityisesti aikuiskoulutukseen, koska ala on alati muuttuvaa ja vaatii yksityiskohtaisempaa
osaamista. Koneiden ja laitteiden valmistuksen sektorin kanssa vahvistuu arvoketjupohjainen alihankintapalveluiden hankinta, joka koskee lisäpalveluiden ja laitteiden valmistusta.
Kaiken kaikkiaan eri alojen kanssa pyritään muodostamaan yritysten yhdessä tarjoamia
kokonaisempia palveluja asiakkaalle (kuvio 61).
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ERO BAU:
BAU = tavoiteltava

UUSI
Käyttäjien odotukset
- kokonaisvaltaisia
palveluita
- yritykset ulkoisia
palveluita asiakkaille

Koneiden ja laitteiden
valaistus
- APP
Näkyy jo nyt!
UKJ/maksu

Julkinen hallinto
- päällekkäisyys pois!
- nyt valvonta ei ole
tasapuolistaja -> LOG

Moottoriajoneuvojen
kauppa ja huolto

Jakamistalous
- yrityksen muotoja
muokkaava
- jakamistalouden palveluita
autokaupasta lainaamiseen

Koulutus ja tutkimus
- rahoitus vähenee
- työelämäyhteistyö
- reformi palautettava
rahoitukseen ja
tutkimukseen

Elinkaari -> ei omaa

KUVIO 61. MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPAN JA HUOLLON TUOTANTOVERKOSTON
KEHITYSNÄKYMIÄ (MITÄ SUUREMPI ON KUPLA JA LÄHEMPÄNÄ ALAA, SITÄ
TÄRKEÄMPÄÄ YHTEISTYÖ ON TULEVAISUUDESSA).

7.6.1

Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon keskipitkän aikavälin
työvoimatarpeet

Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon vaikuttavien laadullisten muutostekijöiden ei arvioida
vaikuttavan alan työllisten määrään BAU-skenaariossa ja tavoiteskenaariossakin työllisten
määrä kasvaa vain niukasti. BAU-skenaarion mukaan työllisten määrä pysyy ennallaan vuosien 2014 ja 2027 välillä. Sen sijaan tavoiteskenaariossa työllisten määrän arvioidaan lisääntyvän noin yhden prosentin. BAU-skenaarion mukaan ajoneuvojen huolto- ja korjausalalla
toimivien on jatkuvasti pitänyt tekniikan kehittyessä hankkia uutta osaamista ja uuden omaksumisen tarve entisestään lisääntyy. Nykyisinkin teknisen kehityksen vauhti aiheuttaa alalta
poistumaa, joka jonkin verran saattaa lisääntyä, mikäli työntekijät eivät kykene omaksumaan
uusia taitoja. Huoltojen tarve muuttuu, öljyhuoltojen määrä vähenee, mutta auton muuttuminen entistä enemmän tietotekniseksi laitteeksi tuo uusia asennuksen ja huollon kohteita.
Infran kehittyminen älykkääksi muuttaa ajoneuvojen huoltajien ja asentajien työtä myös laajemmaksi. Työryhmä ei erotellut BAU-skenaarion ja tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion
kuvauksia toisistaan.
Tehtävärakenteen muutoksen näkökulmasta BAU-skenaariossa ja tavoiteltavassa skenaariossa ei ole juurikaan eroja. Työllisten kasvua arvioidaan tapahtuvan BAU-skenaariossa
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erityisesti konetekniikan asiantuntijoiden tehtävissä (+16 %), koska elektroniikka- ja automaatio-osaajien tarve kasvaa. Tähän kasvavaan osaamisalaan liitetään myös koneasentajat
(+16 %) ja sähkö- ja elektroniikka-työntekijät (+10 %). Kaupan alan asiantuntijoiden ja johtajien
eri tehtävissä työllisten määrä kasvaa (+12 %), koska verkkokauppa ja lisäarvopalveluiden
myynti kasvavat. Myös metallityöntekijöiden (+10 %) ja maaliikennetyöntekijöiden ja -yrittäjien (+5 %) työllisten määrän arvioidaan kasvavan. Sen sijaan teollisuuden johtajat ja muut
asiantuntijat -tehtävissä sekä varastotyöntekijät ja huolitsijat -tehtävissä työllisten lukumäärän ei arvioida muuttuvan vuoteen 2027 mennessä. Työllisten määrä laskee kauppiaiden ja
myyjien työtehtävissä (–15 %), koska useampi merkki on luopunut omasta autokaupasta ja
on tapahtunut keskittymistä. Myös taloushallinnon toimistotyöntekijöiden (–15 %) ja muiden
toimistotyöntekijöiden (–10 %) tehtävissä työllisten määrä vähenee. Tavoiteltavassa skenaariossa työllisten määrän arvioidaan kehittyvän hyvin samansuuntaisesti kuin BAU-skenaariossa. Ainoastaan kaupan alan asiantuntijat ja johtajat ‑tehtävissä työllisten määrä kasvaa
(+15 %) enemmän kuin BAU-skenaariossa (kuvio 62).

KUVIO 62. KUVITUS MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPAN JA HUOLLON BAU- JA
TAVOITTEELLISEN TULEVAISUUDEN SKENAARIOISTA.
Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon alatoimialan avautuvien työpaikkojen määrää voidaan
arvioida hyödyntämällä työpajoissa esitettyjä tavoiteskenaarion työllisten kokonaismäärän
ja tehtävärakenteen muutosarvioita sekä yhdistämällä näihin arvioihin poistumaennuste.
Alalle avautuu vuosien 2015 ja 2027 välillä noin 15 200 työpaikkaa, joista lähes kaikki (97 %)
syntyvät työvoimapoistuman kautta. Työllisten määrän ennakoidaan myös hieman kasvavan
samaan aikaan (530 työllistä), joten alan työmarkkinat näyttävät ennakointitulosten mukaan
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suotuisilta. Näistä työpaikoista 45 prosenttia (6 900 työpaikkaa) avautuu koneasentajien eri
tehtäviin. Myös kauppiaat ja myyjät -ammattiryhmän (erityisesti autokauppiaat) eri tehtäviin (14 prosenttia / 2 200 avautuvaa työpaikkaa), kaupan alan asiantuntijoiden ja johtajien
ammattiryhmän (12 prosenttia / 1 900 avautuvaa työpaikkaa), konetekniikan asiantuntijoiden
(6 prosenttia / 900 avautuvaa työpaikkaa) sekä taloushallinnon toimistotyöntekijöiden (4 prosenttia / 600 avautuvaa työpaikkaa) tehtäviin tarvitaan merkittävästi uutta työvoimaa alatoimialalla (kuvio 63).
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Työlliset 2014

Poistuma 2015 - 2027

Työllisten määrän
muutos 2015 - 2027

Avautuvat työpaikat
2015 - 2027

KUVIO 63. MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPAN JA HUOLLON AVAUTUVAT
TYÖPAIKAT VUOSINA 2015–2027.

7.6.2

Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon osaamistarpeet

Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon tarvittavana toimialarajat ylittävänä osaamisena
korostuvat tulevaisuudessa erityisesti asiakaspalveluosaaminen, asiakassuhteiden hoito
(esim. osaa huolehtia sisäisistä ja ulkoisista asiakas- ja sidosryhmäsuhteista), palveluosaaminen, ryhmätyötaidot ja sosiaaliset taidot. Asiantuntijaryhmä nosti esille edellisten lisäksi
mobiiliratkaisujen hallinnan, ongelmanratkaisukyvyn, palveluiden konseptointikyvyn ja palveluiden muotoilun. Myös harrastuneisuuden merkitys ja tiedonhakutaidot ovat merkittäviä
tulevaisuudessa. Sen sijaan esimerkiksi muotoiluosaaminen tai yritysoston jälkeisten toimintojen integraatioiden hallinta ovat sellaisia osaamisia, joiden merkityksen arvioidaan pysyvän
ennallaan tai jopa hieman laskevan tulevaisuudessa.
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Keskiarvo
TOP 10 merkitykseltään kasvavat osaamistarpeet
Asiakaspalveluosaaminen

4,40

Asiakassuhteiden hoito (esim. osaa huolehtia sisäisistä ja ulkoisista asiakas- ja sidosryhmäsuhteista)

4,40

Palveluosaaminen

4,40

Ryhmätyötaidot

4,20

Sosiaaliset taidot

4,20

Myynti- ja markkinointiosaaminen

4,00

Palveluiden konseptointikyky

4,00

Sähköinen kaupankäynti ja liiketoiminta

4,00

Sähköisten järjestelmien käyttöön liittyvä osaaminen

4,00

Tuotantokustannusten hallinta

4,00

TOP 10 merkitykseltään muuttumattomat tai osin jopa vähenevät osaamistarpeet
Globaalien markkinoiden muutosten seuranta ja hallinta

3,00

Immateriaalioikeuksien perusteiden hallinta

3,00

Kansainvälisyysosaaminen (esim. markkinat, yritykset, työvoiman liikkuminen)

3,00

Mallintaminen ja simulointi

3,00

Megatrendien ja hiljaisten signaalien tunnistaminen ja niihin vastaaminen

3,00

Monitieteisyyden hallinta eri teknologioiden kesken ja muiden tieteiden kanssa

3,00

Osto-osaaminen

3,00

Ympäristöosaaminen (esim. ympäristönsuojelu ja kierrättäminen)

3,00

Yrityksen benchmarking tai benchlearning -toimintaan liittyvien toimintojen hallinta

3,00

Yritysoston jälkeisten toimintojen integraatioiden hallinta

2,75

Muotoiluosaaminen

2,60

Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon tärkeimmiksi toimialaosaamisiksi tunnistettiin erityisesti asiakkaiden hallinta useita kanavia hyödyntäen, asiakkaiden sitouttaminen (brändinrakentaminen), elämyksellisten ostoshetkien tuottaminen, monikanavaisuuden ymmärtäminen
ja tuotteiden räätälöinti. Asiantuntijaryhmä korosti tulevaisuudessa merkitystään kasvattavina osaamisalueina myös palvelumuotoilua sekä palveluiden räätälöintiä, yksilöintiä ja tuottamista asiakaslähtöisesti.
Keskiarvo
Merkittävimmät osaamistarpeet
Asiakkaiden hallinta useita kanavia hyödyntäen

4,20

Asiakkaiden sitouttaminen (brändinrakentaminen)

4,20

Elämyksellisten ostoshetkien tuottaminen

4,00

Monikanavaisuuden ymmärtäminen

4,00

Tuotteiden räätälöinti

4,00

Yhteensä

3,89

Data-analyysiosaaminen

3,60

ICT-osaaminen erityisesti varastonhallinnan näkökulmasta

3,20
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(Auto)myyjien47 ammattialakohtaisista osaamistarpeista ovat tulevaisuudessa keskeisimpiä
autoliikkeen imagon mukainen käytös ja automyyjän henkilökohtaiset ominaisuudet (rehellisyys, järjestelmällisyys, sosiaalisuus, analyyttisyys, aktiivisuus, motivoituneisuus, älykkyys,
tilannetaju, tunneäly, myyntihenkisyys, täsmällisyys, työn suunnittelukyky ja paineensietokyky). Myös autoalan tuotetuntemus on tärkeää, koska asiakaskunta vaatii yksilöllisempiä
ratkaisuja ja räätälöidympiä tuotteita. Taloudellista osaamista edellytetään yhä enemmän
(autokaupan taloudellisten perusteiden ymmärtäminen, auton luovutuksen hallinta, uuden
auton hinnan arviointi ja kokonaiskauppojen hallinta sekä vaihtoautojen kunnon ja hinnan
arviointi). Asiantuntijaryhmä korosti lisäksi brändinrakennusosaamista ja kauppa- ja tuotevastuulain perusteiden tuntemusta, koska tuotekanta on räätälöidympi ja asiakkaiden tarpeet
ovat vaikeampia ja monimutkaisempia kuin nykyisin. Suoraan autoja asiakkaalle myyvien
automyyjien tarve vähenee tulevaisuudessa ja osaamistarpeet muuttuvat samaan aikaan.
Esimerkiksi liikkumistarpeiden tuntemuksen ja asiakastarpeiden tunnistamisen osaamistarve kasvaa, kun autojen myynnistä siirrytään liikkumispalvelujen myyntiin, tuottamiseen ja
ylläpitoon. Sen sijaan esimerkiksi kauppa- ja tuotevastuulain perusteiden tuntemuksen merkitys osaamistarpeena pysyy ennallaan.
Keskiarvo
Merkittävimmät osaamistarpeet
Autoliikkeen imagon mukainen käytös

4,00

Automyyjän ominaisuudet: (rehellisyys, järjestelmällisyys, sosiaalisuus, analyyttisyys, aktiivisuus,
motivoituneisuus, älykkyys, tilannetaju, tunneäly, myyntihenkisyys, täsmällisyys, työn suunnittelukyky
ja paineensietokyky)

3,80

Autoalan tuotetuntemus

3,60

Autokaupan taloudellisten perusteiden ymmärtäminen

3,60

Auton luovutuksen hallinta

3,60

Uuden auton hinnan arviointi ja kokonaiskauppojen hallinta

3,60

Vaihtoautojen kunnon ja hinnan arviointi

3,60

Kauppa- ja tuotevastuulain perusteiden tuntemus

3,40

Ammattialalla tarvitaan myös toimialarajat ylittävää osaamista, joista tärkeimmiksi tunnistettiin asiakaspalveluosaaminen, asiakassuhteiden hoito (esim. osaa huolehtia sisäisistä ja
ulkoisista asiakas- ja sidosryhmäsuhteista) sekä asiakastarpeiden ja asiakassegmenttien
tunnistamiseen liittyvät prosessit.
Toimialaosaamisena korostuvat ammattialalla tulevaisuudessa asiakkaiden hallinta useita
kanavia hyödyntäen sekä asiakkaiden sitouttaminen.
(Kone)asentajien48 ammattialakohtaisista osaamistarpeista ovat tulevaisuudessa keskeisimpiä sähköajoneuvojen huolto- ja korjaustyöt, autoelektroniikka-asennusosaaminen,
tehoelektroniikan ja sähkömoottoreiden tekniikan hallinta, elinkaarihallinta, mittareiden
käyttötaito, sähkövarusteiden korjaus sekä vikadiagnostiikka (vikojen etsintätaito). Asiantuntijaryhmä korosti edellisten lisäksi väylätekniikan osaamista (flexray), etäpalvelutekniikan
hallintaa, virtuaalitekniikan tuntemusta sekä ohjelmistojen toimintaperiaatteiden ja virheiden
ymmärtämistä. Sen sijaan esimerkiksi hitsausmenetelmien tai korikorjauksen ja automaalauksen osaamistarpeet pysyvät ennallaan ko. ammattialalla.

47 Tähän ammattiryhmään kuuluvat autokaupan myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit, myymälänhoitajat ja pienkauppiaat ja
huoltoasemanhoitajat.
48

Koneasentajien ammattiryhmään kuuluvat koneasentajat ja -korjaajat sekä konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat.
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Keskiarvo
TOP 10 merkitykseltään kasvavat osaamistarpeet
Sähköajoneuvojen huolto- ja korjaustyöt

4,60

Autoelektroniikka-asennusosaaminen

4,40

Tehoelektroniikan ja sähkömoottoreiden tekniikan hallinta

4,40

Elinkaarihallinta

4,25

Mittareiden käyttötaito

4,20

Sähkövarusteiden korjaus

4,20

Vikadiagnostiikka, vikojen etsintätaito

4,20

Ohjelmavirheiden ymmärtäminen

4,00

Ohjelmistojen toimintaperiaatteiden ymmärtäminen

4,00

Ohjelmistopäivityksiin liittyvä osaaminen sek tietosuoja.

4,00

TOP 10 merkitykseltään muuttumattomat tai osin jopa vähenevät osaamistarpeet
Laatujärjestelmät

3,40

Talviolosuhteisiin liittyvien huolto- ja korjaustöiden osaaminen

3,40

Koneensuunnittelun perusteet ja mitoitusmenetelmät

3,25

Kuorma-autojen ja perävaunujen päällerakennetekniikka

3,25

Kokeelliset menetelmät

3,00

Mallinnus- ja simulointiohjelmat

3,00

Ajoneuvo- ja työkonelainsäädäntö

2,80

Kaivos- ja louhintatoiminnan työkoneiden hallinta

2,80

Kaivoskoneiden huolto- ja korjaustyöt

2,80

Korikorjaustekniikan ja automaalauksen osaaminen

2,80

Hitsausmenetelmät

2,75

Ammattialalla tarvitaan toimialarajat ylittävää osaamista, joista tärkeimmiksi tunnistettiin
kyky itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunkantoon, kyky joustaa ja toimia tarvittaessa oman
työnkuvansa ulkopuolisissa tehtävissä, ongelmanratkaisukyky, oppimistaidot, asiakaspalveluosaaminen sekä moniosaaminen, monitaitoisuus.
Toimialaosaamisena korostuvat ammattialalla tulevaisuudessa data-analyysiosaaminen,
asiakkaiden hallinta useita kanavia hyödyntäen sekä asiakkaiden sitouttaminen (brändinrakentaminen).

7.6.3

Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon osaamistason
nostotavoitteet

Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon uuden työvoiman tarjontapotentiaalia sekä alalla
työskentelevien koulutustarpeita voidaan arvioida hyödyntäen tilastotietoa alatoimialan
nykyisen ja uuden työvoiman siirtymistä. Kuviossa 64 on esitetty alatoimialalla vuonna 2010
olleiden työmarkkinatilannetta vuonna 2014 sekä alalle siirtyneen uuden työvoiman rakennetta ja määrää. Alatoimialalla oli vuonna 2010 noin 36 600 työllistä, joista oli vuonna 2014
työllisenä 84 prosenttia, työvoiman ulkopuolella 10 prosenttia ja työttömänä 6 prosenttia.
Työllisenä olleista 32 200 henkilöstä työskenteli samalla alatoimialalla edelleen jopa 84 prosenttia ja muilla toimialoilla 16 prosenttia. Alatoimialalla työllisenä olevista 63 prosenttia
työskenteli edelleen samassa ammatissa ja yli neljännes (21 prosenttia) oli vaihtanut ammattia. Samassa ammatissa työskennelleistä 63 prosentista oli suorittanut uuden tutkinnon
6 prosenttia, kun sen sijaan ammattia vaihtaneista oli suorittanut uuden tutkinnon jopa
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10 prosenttia vuosien 2010 ja 2014 välillä. Toiselle toimialalle siirtyneistä ammattialaa oli
vaihtanut 12 prosenttia.
Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon alatoimialalle tulevasta uudesta työvoimasta on tullut
vuosien 2010 ja 2014 välillä miltei puolet uuden työvoiman virrasta muilta toimialoilta (48 pro
senttia/5 500 henkilöä). Työvoiman ulkopuolelta (esim. nuorten tutkintokoulutus) on tullut
jopa 37 prosenttia uudesta työvoimasta (4 200 henkilöä). Työttömien osuus uudesta työvoimatarjonnasta on ollut sen sijaan 11 prosenttia (1 300 henkilöä). Lisäksi ennen vuotta 2010
muualla kuin Suomessa asuvien virta alalle on ollut merkittävä (9 prosenttia / 400 henkilöä
uudesta työvoimasta). Alalle tulijoista peräti 29 prosenttia oli suorittanut uuden tutkinnon
vuosien 2010 ja 2014 välillä. Kokonaisuudessaan alalle tulijoiden ja alalta lähtijöiden kokonaisnettomuutos on ollut jopa 300 henkilöä positiivinen eli alalle on ollut selvästi enemmän
tulijoita kuin lähtijöitä.

Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
Työllisenä vuonna 2010 olleiden toiminta vuonna 2014 (TOL luokka 45)
TYÖLLISIÄ
38 600
HENKILÖÄ
VUONNA 2010

Työttömänä 2 400 henkilöä (6 %) vuonna 2014

Uudet työlliset vuosina 20112014
Muilta toimialoilta 5 500
Työvoiman ulkopuolelta 4 200
Työttömistä 1 300
Väestön 2010 ulkopuolelta 400

Työvoiman ulkopuolella 4 000 henkilöä (10 %) vuonna 2014
Työllisenä 32 200 henkilöä (84 %) vuonna 2014

MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA 2014
38 400
Muille toimialoille
5 200
16 %

Sama
ammattiryhmä
1 300
4%

Sama toimiala
27 000
84 %

Vaihtanut
ammattiryhmää
3 900
12 %

Uudet työntekijät
11 400

Vaihtanut
ammattiryhmää
6 700
21 %

Sama
ammattiryhmä
20 300
63 %

Uusi tutkinto
2011-2014
660 (10 %)

Uusi tutkinto
2011-2014
1 300 (6 %)

Toimialojen
työvoiman tulo- ja
lähtövirtojen erotus =
nettosiirtymä

+ 300

Uusi
tutkinto
2011-2014
3 280
(29 %)

Tilastokeskus 2016
Ilpo Hanhijoki 2.5.2017

KUVIO 64. MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPAN JA HUOLLON AMMATTI- JA TOIMIALA
SIIRTYMÄT VUOSINA 2011–2014.
Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon työllisten tyypillisin tutkinto oli tekniikan ja liikenteen
alan ammatillinen tutkinto, joka oli 14 prosentilla työllisistä vuonna 2014 (taulukko 16). Alalla
vuonna 2014 työskentelevistä 13 prosentilla oli vain perusasteen tutkinto. Alan korkeakoulutettujen tyypillisin tutkinto on tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulutus (6 prosenttia työllisistä).
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TAULUKKO 16. MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPAN JA HUOLLON TYÖLLISTEN
KOULUTUSRAKENNE VUONNA 2014 (VIPUNEN 2017)49.
Koulutusaste

Opintoala

Ammatillinen koulutus

Tekniikan ja liikenteen ala

14

Perusaste

Tuntematon

13

Lukiokoulutus

Yleissivistävä koulutus

12

Ammatillinen koulutus

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

11

Opistoaste

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

7

Ammattikorkeakoulututkinto

Tekniikan ja liikenteen ala

5

Ammatillinen koulutus

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

5

Ylempi korkeakoulututkinto

Tekniikan ja liikenteen ala

4

Ammattikorkeakoulututkinto

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

3

Opistoaste

Tekniikan ja liikenteen ala

3

Muut
Yhteensä

Työllisten osuus (%)

23
100

Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon ydinryhmä arvioi tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion sekä edellä kuvatun työvoiman siirtymäanalyysin perusteella, että kouluttamattomien osuus alan työllisistä laskee hieman keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Alalla työskenteli ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa 13 prosenttia vuonna 2014. Ydinryhmän näkemyksen mukaan vuonna 2027 vastaava osuus olisi 10 prosenttia ja 7 prosenttia vuonna 2032.
Ydinryhmä arvioi tavoitteen toteutumisen edellytyksiä seuraavasti:
• Yhteiskuntatakuu vähentää kouluttamattomien suhteellista osuutta.
• Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon alalle työllistyy paljon alan vaihtajia, joiden oppimiskykyisyys, aktiivisuus ja harrastuneisuus vaikuttavat alalle työllistymiseen ilman tutkintoakin.
• Alan yritykset kouluttavat henkilöstöään merkittävästi myös itse, joten muodollisen koulutuksen tarve ei ole kaikissa tehtävissä ehdoton edellytys.
• Kouluttamattomia ja työttömiä on myös jatkossa, joten koulutustason laskeminen 0 prosenttiin ei ole mahdollista.
• Alalle pitäisi saada uutta työvoimaa etsivän nuorisotyön, nuorten aikuisten osaamisohjelman ja maahanmuuttajien osaamisohjelman kaltaisten rahoitusinstrumenttien kautta
(esim. ENO-ohjelma).
Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon tavoitteellisen tulevaisuuden skenaarion toteutuminen edellyttää laajemmin arvioiden alan työllisten, erityisesti tekniikan alan ammatillisen
koulutuksen suorittaneiden (asentajat) koulutustarjonnan osaamisen syventämistä muun
muassa sähköajoneuvojen huolto- ja korjaustöissä, autoelektroniikka-asennusosaamisessa,
tehoelektroniikan ja sähkömoottoreiden tekniikan hallinnassa, elinkaarihallinnassa, mittareiden käyttötaidossa, sähkövarusteiden korjauksessa ja vikadiagnostiikassa sekä vikojen
etsintätaidossa. Automyyjien osaamista tukevassa liiketalouden ja hallinnon alan ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa tarvitaan sen sijaan esimerkiksi
autokaupan taloudellisten perusteiden ymmärtämistä, auton luovutuksen hallintaa, uuden
49 Koulutusrakenne on karkea arvio moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon koulutusrakenteesta, koska alan koulutusrakennetta ei
ollut saatavilla eroteltuna tukku- ja vähittäiskaupan kokonaisuudesta. Tästä syystä taulukossa ei esitetä myöskään lukumääriä.
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auton hinnan arviointikykyä ja kokonaiskauppojen hallintaa sekä vaihtoautojen kunnon ja
hinnan arviointikykyä. Myös brändinrakennusosaaminen ja kauppa- ja tuotevastuulain perusteiden tuntemus korostuvat jatkossa tutkintoperusteisissa koulutuksissa ja muussa osaamisen kehittämisessä. Työvoiman tarpeen kasvaessa tarvitaan konetekniikan asiantuntijoiden
sekä elektroniikka- ja automaatio-osaajien tehtäviin lisää varsinkin ammattikorkeakoulun
suorittaneita. Verkkokaupan ja lisäarvopalveluiden myynnin ennakoidaan yleistyvän, mikä
tarkoittaa yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan ammattikorkeakoulutuksen ja
ylemmän korkeakoulutuksen suorittaneiden työvoimatarpeen kasvua.
Kaiken kaikkiaan alan tehtävissä eri koulutusasteiden tutkintojen sisällöissä tarvitaan panostusta erityisesti asiakaspalveluosaamiseen, asiakassuhteiden hoitoon, palveluosaamiseen,
ryhmätyötaitoihin ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

7.6.4

Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon osaamisen ja koulutuksen
kehittämisehdotukset

Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon ydinryhmän alustavat näkemykset alan osaamisen
ja koulutuksen kehittämiseksi kohdentuivat erityisesti oppimisympäristöihin ja oppimiseen.
Oppimisympäristöt muuttuvat monipuolisemmiksi ja joustavammiksi. Opetus muuttuu puhtaasti ohjaamiseksi ja valmentamiseksi, jolloin tiedonrakentelu on kokonaan oppijan vastuulla. Lisäksi toivotaan lisää joustavuutta, etenkin paikallista joustavuutta ja ketteryyttä
(taulukko 17).
TAULUKKO 17. MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPAN JA HUOLLON KOULUTUKSEN JA
OSAAMISEN ALUSTAVAT KEHITTÄMISEHDOTUKSET.
Ammatillinen koulutus
(tähän kuuluvat ammatillinen
peruskoulutus ja ammatillinen
lisäkoulutus sekä
oppisopimuskoulutus)

Lähioppiminen on tärkeää. Koulutus- ja luokkaympäristössä toimiminen,
oppimisympäristöjä, joissa opettajan rooli on ohjaava (asiakaspalvelutaidot,
sosiaaliset taidot)
Aiheperustainen opetus (liittyy koulutusmäärien lisääntymiseen)
Vastikkeetonta opiskelua, perustulokokeilun tuomat muutokset?
Periytyvä kouluttamattomuus
OV TES: virkaehtosopimusten purku työsopimussuhteiksi (vanhanaikainen)
Työntekijöillä on oikeuksia muttei velvollisuuksia.
Tehtävänkuvien muuttuminen joustaviksi, työntekijöiden mukautuminen
Perinteinen oppipoika-kisälli-malli myös opettajankoulutukseen.
Satelliittikoulut ja kiltakoulut
Enemmän yli tutkinnonrajojen opetusta.
Englannin opetuksen integrointi osaksi opetusta: englanninkielisten
oppimateriaalien integroiminen osaksi opetusta. Kaikkea tietoa ei
välttämättä enää edes käännetä suomeksi, jolloin integrointi on helppoa.
Integrointiajatuksen sovellus myös matematiikkaan ja fysiikkaan,
asiakaspalveluun jne.
Opettajien substanssiosaamisen puute (EAT-taustaiset opettajat), vanhoilliset
asenteet estävät tai hidastavat merkittävästi positiivista kehitystä.
Simulaatio, VR- ja AR-pohjaisten ratkaisujen lisääntyminen jo pelkästään
kustannussyistä.
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Korkeakoulutus (aikuisille
suunnattu täydennys- ja
lisäkoulutus)

Perinteinen oppipoika-kisälli-malli myös opettajankoulutukseen.
Opetusharjoittelu eri oppilaitoksissa
Koko opettajakoulutuslaitokset pois ja oppipoika-kisälli-systeemiksi.
Oppisopimuksella opettajaksi.
Ilmiöpohjainen oppiminen: oman alan ymmärtäminen aineoppimisen
kautta. Esimerkiksi englannin opetuksen integrointi osaksi opetusta:
englanninkielisten oppimateriaalien integroiminen osaksi opetusta. Kaikkea
tietoa ei välttämättä enää edes käännetä suomeksi, jolloin integrointi on
helppoa. Integrointiajatuksen sovellus myös matematiikkaan ja fysiikkaan,
asiakaspalveluun jne.
Lyhyempiä, erikoistumistyyppisiä korkeaopintoja.

Työvoimakoulutus (työvoimaviran
omaisen määrittelemä)

Työvoimakoulutus pois ja tilalle koulutusseteli, jolla opiskelija voi ostaa
koulutuspaikan haluamastaan oppilaitoksesta, jos omat kelpoisuudet
riittävät.
Henkilökohtaisia, alueen työvoimatarpeet huomioivia, täysin työelämä- ja
yrityskohtaisia koulutuksia.

Muu ei-tutkintoon johtava koulutus
(moninaista)

Yhteistyöllä (verovaroilla) toteutettu verkko-opetus, jota voivat käyttää sekä
yritykset että oppilaitokset.
Paikallisia, työllistymiseen johtavia koulutuksia vailla tutkintoa oleville, mutta
samalla tarvitaan mahdollisuuksia jatkokouluttautumiseen.

Moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon ydinryhmää pyydettiin arvioimaan, millä tavoin alan
koulutuksen kehittämistarpeet kohdentuvat alan eri työvoimasegmentteihin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Päähuomio kiinnittyi arvioissa alalle tulijoiden lyhyen aikavälin
osaamisen kehittämishaasteisiin (taulukko 18).
TAULUKKO 18. KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN KOHDENTUMINEN
MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPAN JA HUOLLON TYÖVOIMAN ERI OSIIN.
Lyhyt aikaväli
0–4 v

Keskipitkä aikaväli
5–9 v

Pitkä aikaväli
Yli 10 v

Alalla pysyvät
(samassa
tehtävässä, tehtävää
vaihtavat)

Riippuen työntekijöiden
taustasta. Ammatilliset
ambitiot?
Osaamisten vaihto yritysten
välillä.

Työn ohessa
kouluttautuminen,
erikoistumiskoulutus,
jatkokoulutus.
Osaamisten vaihto yritysten
välillä.

Erikoistuminen,
sivuosaamisten
hankkiminen (mm.
asiakasosaaminen,
varaosamyynti, logistiikka,
verkkokaupan pitäminen).
Osaamisten vaihto yritysten
välillä.

Alalle tulijat (muilta
aloilta, työttömistä,
työvoiman
ulkopuolelta)

Perustaidot,
erillisrahoitteiset
tutkinnonosat

Tutkinnon suorittaminen

Erikoistuminen. Osaamisten
vaihto yritysten välillä.

Alalta työttömäksi
jäävät

Työttömäksi jäävien
toimenpiteiden
kohdentamista vaikea
arvioida tuntematta
taustaa – osaamisen
kartoittaminen.
Osaamisohjelmien raamit.

Mielekkäitä
verkkokouluttautumis
mahdollisuuksia.

-
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8

ALUEPILOTTIEN TULOKSET

8.1

Johdanto aluepilottien toteuttamisesta

Projektin tavoitteena on ollut luoda valtakunnallinen aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimalli, jota voitaisiin soveltaa myös alueellisen ennakoinnin tukena (ks.
luku 3.2). Projektisuunnitelman mukaisesti hanke verkostoitui maakuntien liittojen kanssa
valtakunnallisen ja alueellisen aikuiskoulutuksen ennakoinnin yhteensovittamisen varmistamiseksi. Aluepiloteissa liikenne- ja logistiikka-alaa alueiden keskeisten klusterien näkökulmasta50. Tämä rajapintatarkastelu mahdollisti valtakunnallisen projektin tuotantoverkostonäkökulman vahvistamisen sekä mahdollisti alueille tuottaa uutta ennakointitietoa niiden
strategisesti tärkeiden klusterien näkökulmasta. Tarkastelukulma mahdollisti myös sen,
että valtakunnallinen pilotti ja alueelliset pilotit eivät tehneet päällekkäistä ennakointityötä.
Samalla aluepilottien toteuttaminen antoi tärkeää arviointitietoa kehitetyn Dynamo-mallin
hyödynnettävyydestä aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimallina. Valtakunnallinen projekti tarjosi aluepiloteille menetelmä- ja prosessitukea, valtakunnallisen pilotin valmisteluaineistoja sekä työpajojen tuloksia sekä koulutusta pilottien toteuttamiseen.
Aluepilottien käytännön toteuttaminen vaihteli alueittain. Osa alueista toteutti alueellisten
yhteistyöryhmien toimesta hyvinkin perusteellisia ja pitkälle valtakunnallista ennakointia
jäljitteleviä ennakointiprosesseja. Osa piloteista toteutettiin yksittäisten maakuntien liittojen
toimesta. Osa maakuntien liitoista toteutti pilotointiprosessin vain osittain, ja yksi maakunta
jätti pilotointiprosessin toteuttamatta. Luvuissa 8.2–8.10 on kuvattu aluepilottien päätuloksia.

8.2

Meriklusterin logistiikka -aluepilotti (Satakunta –
Pohjanmaa – Varsinais-Suomi)

Pohjanlahden rannikkomaakuntien Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan kanssa
on määritelty meriklusteri alueellisen pilotin kohteeksi. Valtakunnallisesti laadittavan taustaselvityksen tueksi pilottialueet tuottavat omat teemaosiot kyseisen selvityksen tueksi.
Satakunnan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen osion lähtökohtana on meriklusterin tuotantorakenteen ennakoitu muutos (esimerkiksi kansainvälistyminen, palveluvaltaistuminen ja
arvoketjussa vaativampiin tehtäväkokonaisuuksiin siirtyminen) ja sen vaikutukset erityisesti
alaan kytkeytyviin liikenne- ja logistiikka -sektorin osaamistarpeisiin tulevaisuudessa.
Tulevaisuustarkastelua on pyritty tehostamaan toteuttamalla eDelfoi-paneeli maakunnallisille asiantuntijoille. Lopputulemana on laadittu joustava tavoitteellinen skenaario, jossa on
50

Alueille tarjottiin ennen aluepilottien toteuttamista seuraavia vaihtoehtoja pilotin toteuttamiseen:
1) Alue ennakoi samaa pilottialaa kuin valtakunnallinen ennakointiprosessi. Jos tai kun halukkaita alueita on useampia,
toivottavaa olisi tehdä aluepilotointia osittain yhteistyössä. ESR-hanke tarjoaa konseptin, jota testataan alueella tai alueilla
samanaikaisesti (koulutuspäivä). Sen lisäksi ESR-hanke tukee aluepilottia esimerkiksi tilastoaineistojen suhteen. Alueet
toteuttavat itsenäisesti pilottihankkeen, jonka jälkeen vaihdetaan prosessikokemukset ja kehittämiskohteet. Mahdollistaa myös
ennakointitulosten yhteensovittamisen.
2) Alueet valitsevat itse alan, jota haluavat ennakoida. ESR-hanke tarjoaa ennakointikonseptin, jota testataan samanaikaisesti
valtakunnallisen pilotoinnin kanssa. Hanke tarjoaa perehdytyksen konseptiin (koulutuspäivä). Alueet toteuttavat itsenäisesti
pilottialan ennakoinnin, jonka jälkeen vaihdetaan prosessikokemukset ja kehittämiskohteet.
3) Alueen edustaja osallistuu valtakunnalliseen pilottiin. Mahdollisuus tuoda pilottialaa koskevia alueellisia näkökulmia
kokonaistarkasteluun sekä arvioida prosessin käyttökelpoisuutta myös alueellisesti.
4) Alue ei lähde tällä kertaa mukaan kehittämistyöhön, mutta aluetta informoidaan tuloksista ja kutsutaan hankkeen tilaisuuksiin.
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pyritty huomioimaan ennakoituja poikkeamia pääskenaariosta. Aluepilotissa ei ole käsitelty
määrällisiä koulutustarpeita, vaan se on keskittynyt laadullisiin sekä geneerisiin näkökulmiin. Esimerkiksi Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen suoraan liittyvät määrälliset ja laadulliset koulutustarpeet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Aluepilotin toteuttamisesta vastasivat Satakuntaliitto, Pohjanmaan liitto sekä Varsinais-Suomen liitto.

8.2.1

Logistiikan muutostekijät

Taustalähteiden ja asiantuntijahaastatteluiden perusteella meriklusteriyritysten toiminta on
jo pitkään ollut vahvasti kansainvälistä, ja kansainvälisten yhteyksien vaaliminen on klusterin
elinehto. Niinpä myös toimittajaverkostojen yritykset tekevät yhä useammin suoraan kansainvälistä kauppaa. Mahdollisen kotimaisen päämiehen merkitys vähenee ja kansainvälisten yhteyksien ja läsnäolon rakentaminen on elintärkeää niiden kasvulle. Myös ulkomaisten
omistajien investoinneilla ja liiketoiminnan kehittämistoimenpiteillä vahvistetaan kansainvälisiä yhteyksiä. Meriklusteria onkin syytä tarkastella monipuolisina globaaleina markkinakohtaisina arvoverkostoina. Arvoverkoston ”yläpäässä” voidaan suunnitella ja rakentaa
laajempia kokonaisuuksia ja tarjota eri tuotteista tai palveluista muodostuvia paketteja. Näin
ollen pitkäjänteisesti kehittyvillä markkinoilla, kuten esimerkiksi offshore-energian markkinoilla, suomalaisten ei ole mielekästä asemoitua alihankkijoiksi vaan on kunnianhimoisesti
syytä tähdätä merkittävämpiin asemiin arvoketjuissa. Kansainvälisyys ja globaali toimintaympäristö merkitsevät toisaalta myös riskejä protektionismin ja erilaisen säätelyn muodossa. Näihin varautuminen on yksi osa meriklusterin toimintaa.
Merkittäviä muutoksia logistiikkakentässä ovat lisäksi muun muassa isompien kokonaisuuksien rakentaminen kaukana telakasta ja niiden kuljetus telakalle kuten isojen lohkojen
uittaminen meritse. Merikuljetuksissa tullaan jatkossa jakamaan resursseja monen toimijan
kesken ja muodostamaan alliansseja eli toimijoiden keskittyminen jatkuu. Merikuljetukset
yleistyvät laivanrakennuksen alihankintakuljetuksissa esimerkiksi isompien ja varustellumpien lohkojen kuljetuksissa ja samalla raskaiden osien käsittely logistisissa solmukohdissa
lisääntyy. Kehityskulku kohti automatisoituja laivoja ja lastien reititys point-to-point helpottavat ruuhkia ja pullonkauloja logistiikassa, kun miehistöjen vaihtoja ei tarvita.
Laivojen moniprojektiajo (monta yhtäaikaista alusten rakennusprojektia) tuo uusia haasteita
työtehtäviin (henkilöstön liikkuminen projektien välillä, nopeus, joustavuus ja tehokkuus) ja
logistiikan hallintaan. Moniajoa ei ole helppo ulkoistaa, vaan se vaatii sitoutuneen henkilöstön. Saksassa on jo teräsrakentamisessa enemmän vallalla autotehdasmainen ns. slot-ajattelu, mutta Suomessa on edelleen paljon manuaalisia työvaiheita. Toisaalta laivanrakennuksen automatisointia käsiteltäessä tulee huomata, että erikoisalusten tuotanto sisältää
luonteensa puolesta manuaalisempia työvaiheita kuin massatuotantolaivat (vrt. Etelä-Korea,
Kiina ja massatuotanto).
Kiristyvä globaali mutta protektionismin uhan värittämä kilpailu vaikeuttaa merkittävästi
etenkin pienempien meriklusteritoimijoiden toimintaedellytyksiä. Raaka-aineiden globaalien
merikuljetusreittien muutokset (esim. Aasian merkityksen korostuminen ja uusien kuljetusreittien avautuminen vaikuttavat merkittävästi meriklusterin tulevaisuuteen).
Digitaalisuus on myös meriklusterin keskeisiä muutostrendejä. Uudet kommunikaatiometodit ja asioiden internet tuovat tehostavia ratkaisuja moniin kuljetus -ja liikenneratkaisuihin
ja tehostavat myös valvontaa. Myös tarve vahvistaa ns. tiedolla johtamista perustuu pitkälti
digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin. Digitalisaatio ja alustatalous mahdollistavat myös
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erilaisten kokonaisuuksien toteuttamisen. Älykäs meriliikenne nousee myös terminä esille
niin kirjallisuudesta kuin haastatteluista. Tämä viittaa lähinnä informaatioteknologian ja
merenkulun rajapintaratkaisuihin. Myös automatisoituva meri -ja maaliikenne voidaan laskea
osaksi digitalisaatiota.
Toimintojen kansainvälistyminen, digitaalisuus ja yhä hajautuneemmat tuotantoverkostot
luovat siis haasteita logistiikan hallinnalle. Alihankintayrityksen sisäisen logistiikan haasteena on tiedolla johtaminen ja tuotantoprosessien ohjaaminen eli kyse on siis pitkälti johdon
haasteista ja osaamisesta mutta myös sovellusten kehittämisestä ja käytöstä. Teknologia
ja erilaiset seuranta- ja valvontaratkaisut konkretisoituvat meriklusterin logistiikkapuolella
muun muassa sensoriteknologioissa, jotka ovat ainakin osin tekninen vastaus tiedolla johtamisen haasteisiin.
Merikuljetuksiin ja muuhun meriteollisuuteen vaikuttaa monin tavoin eri puolilla maailmaa
vahvistuva ympäristötietoisuus. Yhtäältä toimintaa ohjaavissa normeissa vahvistuu tarve
rajoittaa ympäristöhaittoja, toisaalta palveluja käyttäville asiakkaille ympäristöhaittojen huomiointi ja minimointi ovat tärkeitä näkökohtia valintoja tehtäessä. Ympäristöhaittojen vähentämiseen liittyy muun muassa vaihtoehtoisten polttoaineiden ja uusiutuvien energialähteiden
käytön lisääminen – uudesta tekniikasta puhumattakaan. Alusten energiatehokkuus palvelee
ympäristöä ja on myös taloudellisesti kannattavaa. Myös kiertotalousnäkökulma korostuu
tässä yhteydessä (päästöjen ja materiaalihukan minimointi). Ilmastonmuutos vaikuttaa jatkossa myös logistisiin ratkaisuihin esimerkiksi satamainfrastruktuurin kautta sekä esimerkiksi jäätiköiden sulamisen ja tätä kautta syntyvien uusien kulkureittien myötä.
Meriklusteri ei toimi umpiossa myöskään ympäristön suhteen, vaan liiketoimintojen kehittäminen ja kasvupotentiaali perustuvat hyvälaatuisiin vesistöihin, joita ilman ns. sinisen biotalouden kehittämistoimenpiteet ovat pitkällä tähtäimellä vaarassa kariutua.
Myös turvallisuusuhkiin varautuminen on merkittävää eri osa-alueilla (mm. kuljetuksiin liittyvät turvallisuusnäkökulmat, työturvallisuus, kyberturvallisuus). Tärkeää on huomioida toiminnan kasvavat turvallisuusvaatimukset sekä luoda varautumissuunnitelmat turvallisuuden
parantamiseksi kustannustehokkaasti. Teknologinen kehitys ja digitaaliset turvallisuusratkaisut voivat mahdollistaa uudenlaisten turvallisuusratkaisujen kehittämisen meriklusterin
logistiikan tarpeisiin.
Meriteollisuuden sisällä logistiikka voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen logistiikkaan ja itse
logistiikka pääosin maa -ja meriliikenteeseen. Telakoilla sisäinen logistiikka on haasteena,
koska jokainen tuote (esim. risteilijä) on oma projektinsa. Sisäinen logistiikka lähtee suunnitteluprosessista, materiaalitilauksista ja aikataulujen integroinnista. Logistiikka on pääosin
ulkoistettua.
Eräs meriteollisuuden logistiikan keskeisistä haasteista on eriyttää logistiikka tuotannosta
(kuvio 65) puhuttaessa perinteisestä tuotannosta esimerkiksi telakoilla. Tällä hetkellä nämä
ovat pitkälti samaa kokonaisuutta, mikä aiheuttaa tehokkuustappioita (huom. tuotantoa ja
kuljetusta merellä yhdistävät ratkaisut eli hubit edustavat tulevaisuudessa toiseen suuntaan
kulkevia ratkaisuja). Yritysten sisäisen logistiikan haasteena on tiedolla johtaminen ja tuotantoprosessien ohjaaminen eli kyse on pitkälti johdon haasteista ja osaamisesta mutta myös
sovellusten kehittämisestä ja käytöstä. Tämä koskee sekä alihankintatoimintaa mutta myös
telakoiden sisäisiä logistiikkaprosesseja. Keskeistä on ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja
tästä johdetusta tuotannon ohjauksesta. Logistiikassa pitää olla koko ajan tieto siitä, missä
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tuotteiden ja työntekijöiden tulee tietyissä prosessien vaiheissa olla. Analogia autoteollisuuden tuotannon ohjaukseen on ilmeinen eli optimitilanteessa myös meriteollisuuden logistiikassa ja tuotannossa toimittaisiin autotehtaan tuotantolinjaa vastaavalla tavalla. Eriyttämisen tarpeen nähdään riippuvan myös tulevista teknologisista ratkaisuista (automatisointi,
moniprojektiajo, bulkkituotteet vs. räätälöidyt tuotteet) ja tietysti tuotannonalasta.

Haasteena tuotannon
ja logistiikan
eriytymättömyys.

KUVIO 65. MERITEOLLISUUDEN JA ALIHANKINNAN TOIMINTATASOT (SISÄINEN
LOGISTIIKKA).

8.2.2

Ennakointiprosessi

Maakunnat ovat yhteistyössä koonneet alueiltaan tausta-aineistoa meriklusterin määrittelyistä ja rajauksista sekä osaamistarpeiden ennakoinnista. Tarkastelu perustuu kirjallisuuskatsaukselle, keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien haastatteluille sekä eDelfoi-prosessille.
Tarkastelussa on hyödynnetty aiemmin laadittuja osaamistarveanalyyseja sekä sidosryhmien
näkemyksiä meriklusterin tulevaisuudennäkymistä, osaamisen sisällöistä ja koulutustarpeista.
Osana ennakointiprosessia kohdennettiin eDelfoi-kysely keskeisille sidosryhmille osallistuvista maakunnista (ydin- ja taustaryhmät). Delfoi-kyselyssä oli yhteensä 11 väittämää ja
paneelissa 84 henkilöä edustaen laajasti alueiden elinkeinoelämää ja koulutuksen järjestäjiä.
Delfoi-kyselyn pohjalta laadittiin 2030-luvulle ulottuva skenaario tukemaan johtopäätösten
tekemistä (kuvio 66). Laaditun skenaarion keskeiset osa-alueet ovat:
•
•
•
•
•
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digitalisaatio ja tiedolla johtaminen
asiakkuudet, kuljetukset ja hub-ratkaisut (tuotannon ja kuljetuksen yhdistelmät)
ympäristöteknologiat ja turvallisuus
globalisaatio ja vapaakauppa
monimuotoiset henkilöstöprosessit ja uudet teknologiat.
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KUVIO 66. JOUSTAVAN SKENAARION MALLI.
Aluepilotin lopussa asiantuntijahaastattelut sekä -paneeli olivat avainasemassa lopputulosten määrittelyssä.
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8.2.3

Keskeiset tulokset

Länsirannikon aluepilotin pääviestin osaamisen ja koulutuksen näkökulmasta voidaan jakaa
neljään päälohkoon (kuvio 67).

KUVIO 67. PÄTEVYYKSIEN KESKEISET OSA-ALUEET TULEVAISUUDESSA.
Tekninen osaaminen ja projektiosaaminen
Lähtökohtana ja kaiken keskiössä ovat sekä korkea tekninen että projektiosaamisen taso.
Nämä on sijoitettu nelikentän keskellä. Meriteollisuuslogistiikan erityiset osaamistarpeet
liittyvät suunnittelu- ja tuotantoprosessien johtamiseen ja organisointiin liittyvään osaamiseen ja ymmärrykseen eri koulutustasoilla. Prosessien ymmärrys ja parhaiden käytänteiden
soveltamiskyky ovat myös tärkeitä. Toimialarajapintojen hyödyntäminen ja erilaisten mallien
vertailu ja tästä saatavien hyötyjen soveltaminen logistisissa toiminnoissa on osaamispuolella tärkeä komponentti.
Asiakastarpeiden ymmärrys koko tuotantoketjussa on myös luonnollisesti logistiikkaosaamisen keskiössä. Logistiikan osaaminen ei perustu pelkästään tutkintoihin vaan tiedon
juurruttamiseen alan yrityksiin, jotka tukeutuvat vanhoihin malleihin. Hyvää perusinsinööriosaamista voisi esimerkiksi kehittää hyvien toimintamallien vertailun avulla ja kyseenalaistamalla aktiivisesti vanhoja toimintatapoja työpaikoilla. Myös toimialarajapinnoilta on mahdollista saada uutta osaamista ja näkökulmia. Logistiikkapuolella työntekijätasolla välineiden
ja erilaisten järjestelmien oikea käyttö ja väärien asioiden tai toimintatapojen tunnistaminen
ovat tärkeitä osaamisalueita.
Asiakkuusosaaminen ja tietojohtaminen
Toimintojen kansainvälinen luonne ja logistiikan eri kerrostumat alihankkijaverkostoissa
sekä telakoilla ja myös tuotannon ja logistiikan tietojohtamiseen liittyvä kehitys edellyttävät
vahvaa panostusta asiakkuusnäkökulmaan myös osaamisen ja koulutuksen näkökulmasta.
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Liiketoiminta- ja tietojohtaminen sekä asiakkuuksien hallinta ovat perusedellytyksiä koko
logistiikan toimivuudelle. Tähän kaikkeen liittyvät oleellisesti digitalisaation tuottamat ratkaisut. Digitalisaation ja lisätyn sekä virtuaalitodellisuuteen pohjautuvien ratkaisujen yleistyminen tulevaisuudessa korostaa entisestään tiedolla johtamisen merkitystä. Myös automatisoidun liikenteen tulevat ratkaisut liittyvät voimakkaasti digitalisaatioon.
Ympäristö- ja kiertotalousosaaminen
Toinen merkittävä osaamisen sektori liittyy ympäristöteknologioihin ja kiertotalouden kestäviin ratkaisuihin. Kilpailukykyinen meriklusteri ja sen logistiset ratkaisut edellyttävät vielä
nykyistä enemmän panostuksia ympäristöteknologioiden kehitykseen ja osaamiseen. Ympäristöteknologioiden hallinta ja myös tähän teemaan liittyvien turvallisuusratkaisujen merkitys lisääntyy koko ajan.
Tieto- ja kyberturvallisuusosaaminen
Kolmantena keskeisenä ja tulevaisuudessa voimakkaasti nousevana osaamisalana on todettava tieto- ja kyberturvallisuus ja tekoälyosaaminen muun muassa automatisoidun liikenteen
ratkaisujen myötä. Logististen järjestelmien kehittyessä, rajapintaratkaisujen lisääntyessä ja
digitaalisten järjestelmien yleistyessä tietoturvallisuus nousee hyvin merkittävään asemaan
tulevaisuudessa. Arktisen alueen hyödyntämismahdollisuudet tuovat tähän oman lisänsä.
Meriliikenteen hub-tyyppisten ratkaisujen lisääntyminen tulevaisuudessa tulee näkymään
logistiikan toteuttamisessa ja myös turvallisuusratkaisuissa.
Henkilöstö -ja moniosaajuus (”Human factor”)
Neljäntenä merkittävänä osaamisalueena nousee esille henkilöstöprosessien hallinta alati
teknistyvässä kansainvälisessä toimintakontekstissa. Hajautetun henkilöstöhallinnon ja ‑osaamisen merkitys verkostoina toimivassa logistiikkaympäristössä tulee jatkossa korostumaan
selvästi nykyistä enemmän ja tähän liittyy myös maahanmuuttaja-osaaminen. Meriklusterin eri
ammateissa tarvittava osaaminen muuttuu tulevaisuudessa yhä vaativammaksi. Alalla tarvittavina toimialarajat ylittävinä osaamisina korostuvat tulevaisuudessa kansainvälisyysosaaminen (esim. markkinat, yritykset, työvoiman liikkuminen, kulttuurien tuntemus ja kielitaito), kyky
itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunkantoon sekä kyky analysoida ja kehittää omaa osaamista.
Myös turvallisuusosaamista (esim. turvallisuusriskien hallinta) ja taitoja energiatehokkuuden
sekä taloudellisuuden kehittämiseen tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Ongelmanratkaisukyky,
kyky joustaa ja toimia tarvittaessa oman työnkuvansa ulkopuolisissa tehtävissä sekä kokonaisuuden ja prosessien hahmotus ja vahvistaminen ovat myös tärkeitä taitoja, koska merellä teknisten ja ympäristön aiheuttamien ongelmien ratkaisu vaatii analyyttistä ajattelukykyä. Tämä
osaamisen lohko korostaa toimijoita ja työntekijöitä suoraan pääroolissa (”Human factor”).
Suomen meriklusterissa on monipuolista osaamista, mutta osaamistason ja siihen liittyvän
maineen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa panostamista tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä koulutukseen. Jotta uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään Suomen kannalta mahdollisimman tehokkaasti, olisi löydettävä toimivat mallit siihen, miten osaaminen,
uudet teknologiat ja innovaatiot sekä tutkimuksessa syntynyt tieto kanavoituvat mahdollisimman tehokkaasti myös yritysten käyttöön.
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Koulutuksen näkökulma
Näistä osaamislohkoista on asiantuntijakeskusteluiden avulla johdettu oheiset yleiset eri
aikavälejä painottavat koulutuksen kehittämiseen liittyvät näkökulmat (taulukko 19). Erityisesti korostuvat erikoistumis-, täydennys-, jatko- ja muuntokoulutukset. Yleisesti monialaisen osaamisen kehittäminen kuitenkin vahvan perusosaamisen rinnalla nousee jatkuvasti
esille. Lisäksi koulutusalojen ja oppilaitosten välillä tapahtuvat joustavat siirtymät kansallisesti ja kansainvälisesti ovat tärkeitä. Myös oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön
jatkuva kehittäminen on vahvasti esillä. Lyhyellä aikavälillä nopea reagointitarve yritysten
koulutustarpeisiin ja erilaiset räätälöidyt koulutukset ovat keskiössä.
TAULUKKO 19. OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN GENEERISIÄ NÄKÖKULMIA.
Osaamistyypittelyt…

Lyhyt aikaväli (0–5 v)

Keskipitkä aikaväli
(5–9 v)

Pitkä aikaväli (yli 10 v)

• Ympäristö- ja
kiertotalousteknologiat
• Turvallisuusteknologiat
(kyberturvallisuus)
• Liiketoiminta- ja
tietojohtaminen
• ”Human factor”

• Työssäoppimismallit
• Henkilökohtaiset
koulutusmallit
• Nonstop-koulutus
• Pop-up-koulutus
• Moduulit
• Tutkintoihin liittyvät spesifit
kehittämistarpeet

• Verkkokoulutus ja
‑simulaattorit
• Työn ja koulutuksen
yhdistäminen
• Opetusympäristöjen
ajantasaisuus
• Lisäpätevyyskoulutus

• Uudelleenkoulutus
• Moniosaajuus-näkökulma
• Osaamisen vaihdot
yritysten välillä

Aikariippumaton kehittäminen:
• Erikoistumis-, täydennys- ja jatkokoulutukset sekä muuntokoulutus
• Kansainvälistymis- ja kielikoulutukset, maahanmuuttajien osaaminen
• Oppilaitosten ja alan yritysten yhteyden jatkuva vahvistaminen
• Moni- ja sivuosaamiseen liittyvien tarpeiden korostuminen vahvan perusosaamisen
ohella
• Tulevaisuus- ja ennakointitiedon hyödyntäminen koulutuksissa
Koulutustasoja koskeva kehittäminen:
• Joustavat opinpolut ja siirtymät koulutustasojen välillä kansallisesti ja kansainvälisesti

8.2.4

Arviot Dynamo-mallin hyödynnettävyydestä alue-ennakoinnissa

Opetushallituksen aikuiskoulutuksen ennakointiprojektissa kehitetty Dynamo-ennakointimalli
perustuu toimialojen tuotantoverkostoissa tarvittavan osaamisen tulevaisuushaasteiden ennakointiin. Malli on suunnattu erityisesti aikuisväestön eri aikavälien ja koulutusasteiden (ml. työvoimakoulutus) osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin. Projekti on toteutettu pääpiirteissään ennakointiprosesseille tyypillisellä osallistavalla ja vuorovaikutteisella prosessilla.
Kuten valtakunnallisenkin prosessin yhteydessä on todettu, osaamis- ja koulutustarpeiden
ennakoinnissa tarvitaan selkeää ja yhtenäistä ennakointikysymyksen tai ongelman määrittelyä. Valtakunnallisen ja alueellisen prosessin tulisi olla kiinteässä yhteydessä keskenään,
jotta tulokset aidosti täydentävät toisiaan ja niitä voidaan hyödyntää koulutusaloittain. Tällaisen ennakointiprosessin tulee ottaa huomioon niin yksilön kuin yrityksenkin näkökulmat ja
kyetä analyysiin eri aikaväleillä.
Ennakointijärjestelmän tulisi perustua organisoituun säännönmukaiseen riittävästi resursoituun prosessiin, jolla voitaisiin tuottaa jatkuvasti päivitettyä ennakointitietoa. Ennakointi ei
voi olla kertaluontoista tai projektimaista toimintaa. Ajatus kansainvälisten, valtakunnallisten
ja alueellisten ennakointitoimijoiden muodostamasta kokonaisuudesta ja päällekkäisyyksien
välttämisestä on kannatettava. Tämä todennäköisesti edellyttäisi valtakunnallista ennakointijärjestelmää ja sähköisiä työkaluja erityyppisen avoimen datan käsittelyä varten.
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Nyt toteutettu alueellinen pilotointi jäi vielä liian etäälle valtakunnallisesta prosessista.
Mikäli Dynamo-ennakointiprosessi vakiintuisi, tulisi se tehdä aidossa yhteistyössä alueiden
kanssa ja linkittää konkreettisesti eri koulutustasojen koulutussuunnitteluun. Länsirannikolla käynnissä oleva ns. positiivinen rakennemuutos edellyttää myös nopeita ratkaisuja
moniin eri osaajatarpeisiin. Nyt toteutettu Dynamo-prosessi on tällaiseen reagointiin liian
hidas ja soveltuneekin parhaiten pidemmän aikavälin tarpeisiin. Toimintamalli voisi sopia
uusien ilmiöiden ja tiedossa olevien tulevien työelämämuutosten tarkasteluun valtakunnallisesti ja alueellisesti. Lyhyen aikavälin tarpeet edellyttävät juuri säännönmukaisuutta ja
toteutuksen nopeaa reagointikykyä. Dynamo-malliin yhdistetty alueellisia kehitysnäkymiä
koskeva alueellinen prosessi on toisaalta hyvä esimerkki tällaisesta nopean reagoinnin käytänteestä.
Länsirannikon meriklusteripilotin päätelmät ja näkökulmat täydentävät ja tukevat valtakunnallisen pilotin tuloksia.
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8.3

Liikenne- ja logistiikkaklusterin digitaaliset palvelut
(Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pirkanmaan
yhteistyöalue)

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pirkanmaa toteuttivat yhteistyössä digitaaliset palvelut ‑aluepilotin hieman eri rajauksia. Etelä-Pohjanmaalla ennakoinnin kohteena olivat
liikenne- ja logistiikkaklusterin digitaaliset palvelut. Mitään tämän tarkempaa rajausta ei
tehty, eli rajaus piti sisällään esimerkiksi eri liikennemuodot ja niihin liittyvän ennakoinnin.
Keski-Pohjanmaalla digitaalisten palvelujen teemaan ei tehty lisätarkennuksia. Ennakoinnin
kohteena olivat sekä henkilö- että tavarakuljetukset. Pirkanmaalla digitaalisten palvelujen
teemassa painottui tavaraliikenne ja -logistiikka.

8.3.1

Ennakointiprosessi

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin hankkeeseen liittyen maakunnallinen työpaja, joka pidettiin
4.5.2017 Seinäjoella. Työpajassa ennakoitiin liikenne- ja logistiikkaklusterin digitaalisten palveluiden tulevaisuutta vuoteen 2032 siten, että ensin täytettiin tulevaisuustaulukko klusteriin
vaikuttavista muutostekijöistä ja sitten tehtiin listaus tarvittavista toimenpiteistä vuoteen
2032 mennessä. Tulevaisuustaulukkoon hahmoteltiin kolme skenaariota liikenne- ja logistiikkaklusterin kehityksestä vuoteen 2032.
Työpajaan osallistui kymmenen henkeä, joista yksi toimi keskustelun sihteerinä. Työpajan
osallistujilla oli mahdollisuus hyödyntää verkossa ollutta materiaalipankkia, jota täydennettiin muutaman kuukauden ajan ennen työpajaa. Materiaalipankkiin koottiin aineistoa liikenne- ja logistiikkaklusterin digitaalisista palveluista.
Sekä tulevaisuustaulukko että toimenpidelistaus oli tarkoitus täyttää kolmen tunnin aikana
työpajassa, mutta vilkkaan keskustelun takia tämä ei onnistunut. Niinpä nämä annettiin kotitehtäväksi, joka tehtiin verkossa oleville valmiille taulukkopohjille.
Työpajan osallistujilla oli mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen Delfoi-työskentelyyn
sekä Etelä-Pohjanmaalla järjestettyyn alueelliseen kyselyyn, joka koski ennakointihankkeen
aluetyötä. Työtä tukivat yhteistyöalueen maakuntien yhteiset palaverit ja yhteinen webinaari
6.6.2017.
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Ennakointityöhön tuli Etelä-Pohjanmaan liiton edustuksen lisäksi mukaan maakunnan
ammatillisia oppilaitoksia, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari,
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Atria Suomi Oyj sekä eräitä muita tahoja.
Keski-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaalla alueellinen ennakointipilotti toteutettiin hyödyntämällä olemassa olevia
maakuntaohjelman työryhmiä ja ennakointiryhmää sekä osin valtakunnallisen pilotoinnin
toimintamallia. Sekä maakuntaohjelman työryhmät että maakunnallinen ennakointiryhmä
koostuivat maakuntaliiton, koulutusorganisaatioiden, kehitysyhtiöiden sekä muun muassa
työllisyyspalvelujen edustajista. Työryhmien asiantuntijat osallistuivat valtakunnallisen
kyselyn pohjalta laadittuun alueelliseen Delfoi-kyselyyn sekä vastaajina että kommentoijina.
Lisäksi kyselyyn saatiin vastaajia elinkeinoelämän edustajista. Yritysten mukaan saamiseksi
hyödynnettiin kehitysyhtiöiden yritysneuvojien asiantuntemusta ja yrityskontakteja.
Pirkanmaa
Pirkanmaalla työhön osallistui liikenteen ja logistiikan paikallisia asiantuntijoita sekä muita
ennakoinnin osaajia. Työvälineinä olivat erilaiset ajatuspajat. Päätapahtumana oli ennakointifoorumi, jonka teemana oli tulevaisuuden liikenne ja logistiikka. Pirkanmaalla testattiin myös
eDelfoi-työkalua muutamalla omallakin kyselyllä alueen yhteisten kysymysten lisäksi. Työtä
tukivat maakuntien yhteiset palaverit ja yhteinen webinaari.

8.3.2

Keskeiset tulokset

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ennakointityön keskeiset tulokset esitettiin tulevaisuustaulukossa. Ennakointiprosessia ja ennakointityön tuloksia esiteltiin syyskuussa 2017 Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin elinkeinovaliokunnalle.
Keski-Pohjanmaa
Digitaalinen kuljetusten hallinta, käytännössä erilaiset applikaatiot, tulevat osaksi sekä
henkilö- että tavarakuljetuksia. Henkilö- ja tavarakuljetuksia yhdistellään ja julkisin varoin
kustannettuja palveluita avataan myös muiden asiakkaiden käyttöön (ja samalla jaetaan kustannuksia), erityisesti maaseudulla.
Liikenteen ja siihen liittyvien palveluiden työpaikkamäärät tulevat pysymään lähes entisellä
tasolla. Kuljetusten yhdistelyt, automaatio, 3D ja sähköiset palvelut tulevat osaltaan vähentämään työpaikkoja ja muuttamaan logistiikka-alan osaamistarpeita, mutta samaan aikaan
Keski-Pohjanmaalla ja lähiseuduilla on toteutumassa suurhankkeita (mm. kaivostoiminta,
ydinvoimala), jotka puolestaan lisäävät maaliikenteen työpaikkoja. Myös Kokkolan sataman
kehittäminen tuo lisää logistiikka-alan työpaikkoja.
Pirkanmaa
Aluepilotin löydöksiä olivat muun muassa, että digitaaliset palvelut integroituvat prosessien
osaksi, osaamistarpeet muuttuvat ja laajenevat sekä vaativat taitoa yhdistellä tietopohjaa
erilaisissa ympäristöissä, ihmissuhdetaidot korostuvat, koulutukseen tarvitaan monipuolisia
toimintamalleja ja ennakointityön mallia on uudistettava.
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8.3.3

Arviot Dynamo-mallin hyödynnettävyydestä alue-ennakoinnissa

Etelä-Pohjanmaa
Dynamo-malli soveltuu alueelliseen ennakointiin, mutta mallia ja ennakointityötä koskien
tuli Opetushallituksesta varsin paljon aineistoa, johon perehtyminen olisi vaatinut enemmän
aikaa. Koska ennakointia tehdään usein oman työn ohessa, ei mallin kaikkia yksityiskohtia
koskeviin ohjeisiin ollut alue-ennakoinnissa mahdollisuutta perehtyä. Tämän vuoksi olisi
hyvä, että Dynamo-mallia varten laadittaisiin tiivistetyt ohjeet, joissa esitetään keskeisimmät
Dynamo-mallin toimintaperiaatteet ja työtavat. Tämä helpottaisi mallin käyttöä ennakointityössä. Mallista mahdollisesti tehtävää tiivistä ohjepakettia voitaisiin myös jakaa eri sidosryhmille.
Myös mallin käyttöön liittyvää koulutusta olisi tärkeä järjestää eri sidosryhmille, esimerkiksi
oppilaitoksille, maakuntien liitoille ja kauppakamareille. Koulutuksen avulla mallin käyttöä
saataisiin laajennettua tehokkaasti, ja mallin kehitystyötä olisi helpompi tehdä, kun siitä saataisiin enemmän käyttäjäpalautetta.

Keski-Pohjanmaa
Dynamo-malli on hyödynnettävissä alue-ennakoinnissa, joko osittain tai kokonaisuudessaan.
Koko prosessin läpivieminen vaatii kuitenkin aikaa ja resursseja. Dynamo-mallin toteuttaminen alueellisena on perusteltua silloin, jos ennakoinnin kohteena olevan toimialan merkitys
alueella on (valtakunnallisestikin) merkittävä tai sillä on alueella jotain erityispiirteitä. Myös
silloin alueellinen toteutus on perusteltua, jos alueella on tiedostettu jokin muutos, joka on
merkityksellinen alueelle mutta ei niinkään valtakunnallisesti. Toisin sanoen ennakoinnin
toteuttaminen alueellisena tuo valtakunnallisen ennakoinnin tuloksiin nähden lisäarvoa joko
alueelle itselleen tai koko Suomen näkökulmasta. Tämä edellä mainittu kommentti koskee
laadullista ennakointia, muun muassa osaamistarpeita. Koulutuksen määrällinen ennakointi
on aina tarpeen toteuttaa myös alueellisena.
eDelfoi-työkalu soveltuu hyvin laajempaankin ennakointiin, ei pelkästään koulutukseen tai
yksittäiseen toimialaan liittyvään. Työkalun käyttö mahdollistaa muun muassa elinkeinoelämän osallistamisen ennakointiin ja keskusteluun muiden asiantuntijoiden lisäksi.

Pirkanmaa
Kokeilun tulokset ovat rohkaisevia ja uusi ”työkalu” on käyttökelpoinen. Kolmen maakunnan
yhteistyö oli sujuvaa ja hyödyllistä. Elinkeinoelämän ja yritysten näkökulma oli mallin avulla
mahdollista huomioida nykyistä paremmin. Malli vaatii kuitenkin resursseja.
Etelä-Pohjanmaa
Yritysten saaminen mukaan aluekehitystyöhön ja siihen liittyvään ennakointiin on ollut pitkäaikainen haaste. Olisi hyvä, jos alueellista ennakointia varten pystytään kehittämään sellaisia
työtapoja, jotka mahdollistavat yritysten nykyistä laajemman osallistumisen. Esimerkiksi
elinkeinoyhtiöissä olevien yritysneuvojien käyttö ennakoinnissa voisi olla yksi keino, jonka
avulla yrityksiä saataisiin nykyistä paremmin mukaan, koska yritysneuvojat tuntevat sekä eri
toimialojen yrityksiä että niiden toimintaa.
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Yritysten mukaan saaminen ennakointiin olisi tärkeää muun muassa siksi, että näin olisi mahdollista perehtyä yksityiskohtaisemmin ennakoinnin kohteena olevaan toimialaan (esim. sen
tuotteet ja palvelut, uusin käytössä oleva teknologia, toimialan erityispiirteet) ja tämä mahdollistaisi myöhemmin myös suoremman palautteen saannin siitä, kuinka onnistunutta ennakointi
on ollut. Yritykset saavat varsin paljon erilaisia kyselyjä, ja olisi syytä miettiä, voitaisiinko niitä
koordinoida siten, että nykyistä useampi taho voisi hyödyntää näiden kyselyjen tuloksia.
Keski-Pohjanmaa
Pilotissa toteutettu kolmen maakunnan yhteistyö osoitti, että yhteistyössä tehtävä ennakointi
on hyvä vaihtoehto alue-ennakoinnissa. Tulokset täydentävät toisiaan ja kyselyyn saadaan
mukaan laajempi asiantuntijajoukko.
Pirkanmaa
Malli on lupaava ja sitä kannattaisi jatkokehittää yhteistyössä alueiden kanssa.

8.4

Matkailu-, auto- ja logistiikkaklusteri (Lappi)

8.4.1

Ennakointiprosessi

Lapissa on pitkät perinteet toimialakohtaisessa ennakoinnissa. Lapissa on jo useita vuosia
toiminut 9 ennakoinnin toimialaklusteria. Koulutuksenjärjestäjät ovat yhdessä aluekehitysviranomaisten kanssa panostaneet sekä hanke- että omia resursseja ennakointiin. Lapille
luonnollinen valinta liikenne- ja logistiikka-alan pilotoinnin lähialaksi oli matkailu. Matkailu
on juuri nyt merkittävässä kasvussa, vuosikymmenten matkailumarkkinointityö on tuonut
uusia markkina-alueita Lapin matkailulle. Pitkään matkailun kehittämisessä pullonkaulana
ollut lentoliikenteen puute on merkittävästi helpottunut kansainvälisten lentoyhtiöiden tuodessa suoria lentoja Lappiin. Matkailussa myös uudet trendit ja toimintatapojen muutokset
muuttavat toimintaa ja tarpeita.
Ennakointiprosessi toteutettiin valtakunnallisen ennakoinnin vaiheita mukaillen kuitenkin
hieman keventäen. Työ tehtiin kiinteässä yhteistyössä lyhyen aikavälin ennakointityön ja maakuntaohjelmatyön kanssa. Hankkeen vaiheet olivat
1) taustaselvityksen laatiminen
2) eDelfoi-kysely, joka koostui kolmesta kyselykokonaisuudesta (driverit, signaalit, trendit)
3) tulevaisuustyöpajat, joita järjestettiin kolme
−− Muutostekijät ja skenaariot ‑työpajassa luotiin skenaariot (todennäköinen ja toivottava)
valittujen muutostekijöiden pohjalta
−− Osaamistarpeiden kartoitus
−− Koulutuksen kehittämistarpeiden määrittely.
Taustaselvityksen laatimiseen ja kyselyjen ja työpajojen valmisteluun koottiin pieni ryhmä
aluekehitysviranomaisista ja oppilaitoksista sekä ennakointihankkeesta. Delfoi-kysely tehtiin
muokaten kysymyksiä Lapin näkökulmaan ja täydentäen matkailua koskevilla kysymyksillä.
Kysely lähetettiin noin 120 asiantuntijalle, ja vaikka kysely koettiin raskaaksi, vastauksia saatiin parhaimmassa osiossa 60 kappaletta. Kyselyaineisto muodosti hyvän pohjan kolmelle
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työpajalle. Työpajatyöskentelyyn osallistuivat ennakoinnin toimialaklustereista matkailuja liikenne- ja logistiikkaklusterit, näiden alojen asiantuntijat aluekehitysviranomaisista,
meneillään olevien liikennehankkeiden asiantuntijat sekä ennakointivastaavat. Työpajoihin
osallistui noin 20 asiantuntijaa kuhunkin ja mukana oli myös yritysten edustajia.

8.4.2

Keskeiset tulokset

Muutostekijät ja skenaariot
Ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin muutostekijöitä ja rakennettiin tulevaisuuskarttaa valtakunnalliseen ja lappilaiseen kyselyaineistoon sekä taustaselvitykseen perustuen niin, että
priorisoitiin 15 tärkeintä muutostekijää arvioitaviksi. Ensin arvioitiin muutostekijöitä erikseen
matkailu- ja liikenneasiantuntijoiden kesken niin, että kumpikin ryhmä valitsi viisi merkittävintä muutostekijää. Toisessa vaiheessa otettiin molempien ryhmien valitsemat muutostekijät tarkempaan tarkasteluun.
Sekä logistiikka- että matkailuryhmä valitsivat tärkeimmiksi muutostekijöiksi turvallisuuden,
alusta- ja jakamistalouden sekä matkailun ympärivuotisuuden. Näistä kaksi ensimmäistä
valittiin myös valtakunnallisissa työpajoissa merkittäviksi muutostekijöiksi.

Muutostekijöiden vaikutukset Lappiin
Turvallisuus: Lappi pärjää kasvavan turvallisuusvaateen vuoksi, koko Suomi ja erityisesti Lappi ovat turvallista aluetta. Rajat perusskenaariossa pysyvät auki ja rajatarkastukset hoidetaan näkymättömästi digitaalisilla ratkaisuilla. Tavoiteskenaariossa rajat
ovat vielä enemmän auki periaatteella kansat vaeltavat ja Lappiin tulee myös ilmastopakolaisia matkailijoina. Turvallinen Lappi houkuttelee myös investoijia. Liikkuvuus
kaiken kaikkiaan lisääntyy. Tarvitaan monipuolisia palveluita. Toimijoiden yhteistyö,
oma-valvonta ja tietoturva kasvattavat merkitystä. Tavoiteskenaariossa riskit hallitaan
yhteiskuntavakaudella ja kestävän matkailun kehittämisellä. Tekijöillä tulee olla vahva
ammattiosaaminen ja kaikille matkailupalveluille laaditaan laatukriteeristö.
Alusta/jakamistalous on tullut jäädäkseen ja lappilaisten tulee olla mukana kehityksessä. Tavoiteurassa ollaan osaamisen kärjessä. Lappilaiset tuotteet ovat globaalissa
jakelussa, ja myös lappilaiset hankkivat tuotteensa kansainvälisistä verkostoista.
Positiivinen kehitys edellyttää tiedon hankintaa, koulutusta ja aktiivisuutta. Jakamistaloudessa nousevat esille laatu ja saavutettavuus. Lisäksi se mahdollistaa erilaisten ja
erikokoisten palvelujen tarjonnan ja edesauttaa matkaketjujen rakentamista. Toisaalta
tarvitaan lainsäädäntömuutoksia, ja myös turvallisuusasiat on nostettava tarkasteluun.
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Matkailun ympärivuotisuus: Perusskenaariossa sesongit jatkuvat. Suureen muutokseen tarvitaan uusia tuotteita, uusia sesonkeja ja uusia kohderyhmiä. Ympärivuotisuus
mahdollistaa paikallisen tarjonnan, pysyviä palveluita ja pysyviä työpaikkoja. Myös
laatu paranee henkilöstön pysyvyyden myötä. Markkinointiponnisteluita kesämatkailuun on tehty, ja nyt on päästy sanoista tekoihin. Tarvitaan entistä laajempaa osaamista, kuten kulttuurien tuntemusta ja kielten osaamista.
Energiamuutos vaikuttaa vahvasti tulevaisuuden tekemiseen. Uskottavin on sekamalli,
joka perustuu ydinenergiaan ja LNG:hen sekä lähienergiaan. Tavoiteskenaariossa
matkailukeskukset ja pienet yhdyskunnat toimivat lähienergialla. Lentoliikenteessä
energiakysymykset arvioitiin ratkaistavan teknologioita kehittämällä. Lentoliikenne
lyhentää matka-aikaa niin ratkaisevasti, ettei siirtyminen muihin kulkuneuvoihin ole
uskottavaa. Tavoiteskenaariossa esitetään biodieselille erityistukea. Tulevaisuuden
haasteena energiaratkaisuissa ovat monen teknologian ja monen jakelujärjestelmän
rakentaminen ja niihin liittyvä osaaminen.
Asiakaskokemus ohjaa vahvasti ostopäätöksiä ja vaatii markkinaviestinnältä aikaisempaa kovempaa todenmukaisuutta. Digitaalisuus ja sosiaalinen media ovat merkittävässä asemassa. Tavoiteskenaariossa otetaan VR-teknologia laajasti ja laadukkaasti
käyttöön ja hyödynnetään laajasti merkitystalouden vahvistumista.
Autopilotointi on Lapissakin jo testausvaiheessa, ja älyliikenteen nähdään tulevaisuudessa tuottavan kasvua Lappiin nostamalla palvelutasoa. Lappilaisesta näkökulmasta
älyliikenteen uskotaan tulevaisuudessa turvaavan pitkillä matkoilla tavarankuljetuksen. Lisäksi se turvaa yksilömatkailijoille saavutettavuutta. Tarvitaankin enenevässä määrin ketjutettuja palveluita. Haja-asutusalueella automaattiliikenne edennee
hitaammin kuin kasvukeskuksissa. Automaatio joka tapauksessa helpottaa kuljettajien
työtä ja aiheuttaa uusia osaamistarpeita kuljettajienkin työhön.
Matkaketjut mahdollistavat hajautetut palvelut ja siten tukevat haja-asutusalueiden
kehittymistä. Toimivat matkaketjut edellyttävät hyvää toimijoiden välistä yhteistyötä
ja hyviä digitaalisia alustoja ja järjestelmiä. Tavoitteena on tehdä myös matka-ajasta
elämys. Tämä vaatii kuljettajilta erilaista palveluosaamista. Myös lentoliikenteen on
välttämätöntä saada matkaketjut toimiviksi.
Yksilömatkailu on kasvava trendi, joka koostuu vaihtelevasta asiakaskunnasta, luksus
matkailijoista reppureissaajiin. Yksilömatkailu mahdollistaa palveluiden moninaisuuden ja myös pienten tuottajien liiketoiminnan. Yksilöllisellä palvelulla on myös yksilöllinen hinta. Yksilömatkailun lisäksi Lapissa tarvitaan myös ryhmämatkailua. Yksilömatkailun lisääntyminen haastaa liikenteen harvaan asutussa Lapissa.

Osaamistarpeet
Muutostekijöistä johdettuina osaamistarpeina taustaselvityksessä nousivat esille digitalisaatioon liittyvä osaaminen (matkailualalla tämän sovellukset, VR jne.), asiakaslähtöisyys ja
asiakassegmentointiin liittyvä osaaminen, johtamisosaaminen, kokonaisuuksien hallinta ja
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talousosaaminen, moniammatillinen yhteistyö, oman osaamisen markkinoiminen ja jakamistalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Työpajassa toimialarajat ylittävät osaamistarpeet tarkentuivat niin, että asiakaskokemusosaaminen ja sosiaaliset taidot korostuivat matkailupainotteisessa tarkastelussa. Myös
ongelmanratkaisukyky, suunnittelu- ja yhdistelyosaaminen sekä verkosto- (verkostot + ketjut
+ kokemusosaajat à kehittäminen) ja kyberturvallisuuteen liittyvä osaaminen korostuivat.
Palveluiden kehittämisessä tärkeänä pidettiin myös muotoiluosaamista, jolla pystytään vastaamaan entistä paremmin muuttuviin asiakastarpeisiin. Jatkuva nopea muutos edellyttää
myös hyviä muutosjohtamisen taitoja. Seuraavassa taulukossa (taulukko 20) on kuvattu Lapin
arviot toimialaosaamisen kärjistä.
TAULUKKO 20. TOIMIALAOSAAMISEN TOP10 LAPISSA (ARVIOINTIASTEIKKO /++/+++)
Maaliikenne

Kuljetusyhteistyön edistäminen kuormitusasteen nostamiseksi ja tyhjänä ajon
vähentämiseksi (+++)
Sosiaalisesti, ekonomisesti ja ympäristön kannalta kestävät tiekuljetusjärjestelmät (+++)
Automaation ja elektroniikan sovellusten hallinta osana kuljetuspalveluja (+++)
Turvallisuusosaamista liittyen sekä kuljettajan että kuljetuksen turvallisuuteen (++)
Kuljetuspalveluiden suunnittelu (++)
Autotekniikan tieto- ja viestintätekniikan hallinta (++)
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Kuljetussuoritteeseen liittyvien asioiden mittaaminen
Täsmällisyys aikatauluissa
Kuljetuspalveluiden mittaaminen, kehittäminen, seuranta ja arviointi IT:n avulla

Logistiikka ja posti

Automatisoituihin terminaalitoimintoihin liittyvä osaaminen (+++)
Modernien globaalien hankintaverkostojen monimutkaisuuden ymmärtäminen (++)
Koko logistiikkaketjun hallinta, tavaravirtojen optimointi (++)
Ajoneuvojen päästöihin ja niiden vähentämiseen liittyvä tietous (++)
Kansainvälinen logistiikan osaaminen
Jäte- ja kierrätyslogistiikan hallinta

Kauppa ja huolto

Asiakkaiden hallinta useita kanavia hyödyntäen (+++)
Tuotteiden räätälöinti
Monikanavaisuuden ymmärtäminen
Elämyksellisten ostoshetkien tuottaminen
Asiakkaiden sitouttaminen

Maaliikenne
• Kuljetusyhteistyön edistäminen kuormitusasteen nostamiseksi ja tyhjänä ajon vähentämiseksi (+++)
• Sosiaalisesti, ekonomisesti ja ympäristön kannalta kestävät tiekuljetusjärjestelmät
(+++)
• Automaation ja elektroniikan sovellusten hallinta osana kuljetuspalveluja (+++)
• Turvallisuusosaamista liittyen sekä kuljettajan että kuljetuksen turvallisuuteen (++)
• Kuljetuspalveluiden suunnittelu (++)
• Autotekniikan tieto- ja viestintätekniikan hallinta (++)
• Tilaus-toimitusketjun hallinta
• Kuljetussuoritteeseen liittyvien asioiden mittaaminen
• Täsmällisyys aikatauluissa
• Kuljetuspalveluiden mittaaminen, kehittäminen, seuranta ja arviointi IT:n avulla
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Logistiikka ja posti
•
•
•
•
•
•

Automatisoituihin terminaalitoimintoihin liittyvä osaaminen (+++)
Modernien globaalien hankintaverkostojen monimutkaisuuden ymmärtäminen (++)
Koko logistiikkaketjun hallinta, tavaravirtojen optimointi (++)
Ajoneuvojen päästöihin ja niiden vähentämiseen liittyvä tietous (++)
Kansainvälinen logistiikan osaaminen
Jäte- ja kierrätyslogistiikan hallinta

Kauppa ja huolto
•
•
•
•
•

Asiakkaiden hallinta useita kanavia hyödyntäen (+++)
Tuotteiden räätälöinti
Monikanavaisuuden ymmärtäminen
Elämyksellisten ostoshetkien tuottaminen
Asiakkaiden sitouttaminen

Työntekijöiden määrän kehitys vuoteen 2032 mennessä
Liikenteen työntekijämäärät laskevat toiminnan tehostumisen ja automatisoinnin sekä digitalisaation myötä. Automaatio tasaa työvoiman tarpeen kysyntää jonkin verran, mutta autonominen liikenne ei tule Lappiin nopeasti. Digitalisaatio vähentää erityisesti työntekijätarvetta
liikennettä palvelevasta toiminnasta, jossa manuaalinen työ vähenee. Matkailun kasvaessa
henkilöliikenteen painoarvo kasvaa, autovuokraus lisääntyy ja resursseja tarvitaan opastukseen. Lisäksi matkailun pienryhmät kasvattavat myös henkilöliikennettä. Liikenteessä myös
henkilökohtaisen palvelun kysyntä kasvaa. Ulkomaisia toimijoita tulee Lapin bussiliikenteeseen enenevässä määrin matkailun sesonkiaikoina.
Kuljetuksissa paketti- ja kuriiripalvelut sekä esimerkiksi nettiruokakauppa pitävät Postin
pinnalla. Lapissa koko maasta poiketen myös kaupan kasvu ja pienten sarjojen kuljetukset
pitävät osaltaan kuljetuskysyntää korkealla. Kaivostoiminnan lisääntyminen ja puuttuvat
ratayhteydet sekä biotalouden suurhankkeet kasvattavat myös kuljetuksen työntekijämäärää.
Edellä mainitut osin ristikkäiset vaikutukset työvoiman kysyntään johtavat siihen, että
Lapissa maaliikenteen työntekijämäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2027 mennessä
hieman, noin 1 prosentin, vastoin valtakunnallista kehitystä. Matkailun kasvu näkyy myös
merkittävänä kasvuna liikennettä palvelevassa toiminnassa, jossa arvioitu kasvu on jopa
10 prosentin luokkaa digitalisaation vähennysvaikutuksesta huolimatta. Matkailutoimialalla
työntekijämäärän arvioidaan olevan jopa 20 prosenttia suurempi kuin 2015. Ulkomaisilla suorilla lennoilla ja erityisesti nopeasti kasvavalla Aasian matkailulla on merkittävä kasvuvaikutus jo nyt Lapissa. Matkailuala on vahvasti palveluala, joten digitalisaatio ei vähennä työntekijätarvetta. Lapin oma työvoima ei tule riittämään jatkossakaan sesonkiaikoina, vaan tarvitaan
muualta maasta ja ulkomailtakin tulevaa työvoimaa.
Matkailualalla kouluttamattomien osuuden työvoimasta arvioidaan olevan 2030-luvulla
20–30 prosenttia, ja tämän arvioidaan nousevan matkailualan kasvun myötä erityisesti
sesonkityöntekijöiden osalta. Lisäksi esimerkiksi alalle työllistyvät maahanmuuttajat eivät
välttämättä ole edes peruskoulutettuja. Matkailualalla osaaminen korostuu tutkintoon
nähden, ja osaaminen on yhä tärkeämpää. Tarvetta on erityisesti räätälöityihin koulutusjärjestelyihin. Nuoret ovat vanhempia enemmän koulutettuja, joten koulutettujen osuus nousee
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joka tapauksessa jatkossa. Sen sijaan logistiikka-alalla lainsäädäntö estää kouluttamattomien toimimisen alalla. Perustason ammattipätevyysvaatimukset nousevat koko ajan.
Koulutuksen kehittäminen
Matkailun kehittäminen ympärivuotiseksi muuttaa tilannetta työpaikoilla merkittävästi. Tarvitaan vetovoimaa parantavia toimenpiteitä pysyvän henkilöstön turvaamiseksi alalle. Yrityksissä tarvitaan entistä enemmän johtamisosaamista, ja työntekijöille pitää turvata uralla
eteneminen. Työntekijöiden liikkuvuutta tulee tukea sekä tarjota monialaista koulutusta, joka
tarjoaa työmahdollisuuden sesonkien välilläkin. Matkailun ympärivuotisuus haastaa myös
liikenteen: palvelun tulee olla entistä asiakassuuntautuneempaa ja toisaalta ympärivuotisuus
tukee kehittämistä ja edellyttää myös matkaketjujen hallintaa. Ennakointityö tuotti kattavasti
erilaista tietoa koulutuksen kehittämiseksi ja toimialan työvoiman eri osiin kehittämistoimenpiteiden kohdentamiseksi (taulukko 21).
TAULUKKO 21. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ERI KOULUTUSASTEILLE JA TOIMIJOILLE.
Ammatillinen koulutus

Korkeakoulutus

Työvoimakoulutus

Aluekehittäjät

Yrityselämä

Reformi vaikuttaa
suuresti
-> tavoitteellinen
suhde työpaikkaan
Oppisopimus ei ole
enää aikaan sidottu
-> osaamisen
tunnustaminen
Joustava sisäänotto
-> nopea ja joustava
täsmäkoulutus
Enemmän yhteistyötä
elinkeinon kanssa

Palvelumuotoilun
hyödyntäminen
-> ketterä yhteistyö
Räätälöidyt ratkaisut
-> yliopiston tekemät
tutkimukset alan
kehittymiseksi
AMK-opiskelu
pääosin työelämän
toimeksiannoista
-> joustavat ratkaisut
työpaikoilla

Yhteishankinta
koulutus: esim.
bussikuski +
ohjelmapalvelu,
omaehtoinen opiskelu
työttömyysetuudella

Digiosaaminen ja
rahoitusvälineiden
ohjaus, digiosaamisen
hankkeet
Työhyvinvointiin
liittyvät asiat ->
muutosjohtaminen

Tiiviimpi yhteistyö
ammatillisen ja
työvoimakoulutuksen
kanssa -> kisällimalli,
Saksan malli
Henkilöstöjohtaminen
-> työpaikkaohjaajia
yrityksiin
Hyvä imagonhallinta
-> koulutus siellä
missä työpaikat

8.4.3

Arviot Dynamo-mallin hyödynnettävyydestä alue-ennakoinnissa

Dynamo-mallia voidaan hyödyntää alue-ennakoinnin ja toivottavasti myös valtakunnallista
ennakointia syventävänä prosessina. Aluetasolla työn tulee perustua kuitenkin valikoiden
valtakunnallisen prosessin tuotoksiin valtakunnallisen aineiston suuresta määrästä johtuen.
Jatkossa on tärkeää aikatauluttaa työ niin, että valtakunnallinen ennakointi voi paremmin
tukea alue-ennakointia. Tärkeää on kuitenkin, että myös alueiden tulokset voidaan hyödyntää
valtakunnallisen ennakoinnin tukena. Aidon vuorovaikutuksen säilyttäminen prosessissa on
tärkeää.
Pilottiprojekti osoitti, että arvioinneissa on eroja alueellisesti. Lapissa eri liikennemuotojen merkitys nähtiin erilaisena kuin valtakunnallisessa ennakoinnissa. Työpaikkatarpeissa
Lapissa korostui ilmaliikenteen osalta liikennettä palveleva toiminta, jota valtakunnallisessa
tarkastelussa ei juurikaan käsitelty. Myös turvallisuusasiat, muun muassa kyberturvallisuus,
IoT, arktisen alueen olosuhteet sekä julkisen liikenteen puutteet korostuivat Lapissa valtakunnallista ennakointia vahvemmin.
Hyvää prosessissa oli kahden toimialan yhteinen työskentely, matkailuala ja liikenne- ja
logistiikka-ala ovat erittäin tärkeitä aloja toisilleen. Yhteistyötä näiden alojen välillä on tehty
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aina, mutta nyt päästiin ehkä pidemmälle keskustelussa ja yhteisiä kehittämistarpeita ja prosesseja tunnistettiin työpajoissa. Tuotantoverkostojen analysointi laajensi myös keskustelua
muihin lähialoihin.
Lappi haluaa olla työssä mukana jatkossakin ottaen huomioon resurssitarpeet. Alueille tarvitaan nyt toteutettua keveämmät prosessit, jotka perustuvat valtakunnallisiin aineistoihin. Parhaimmillaan alueet voivat syventää valtakunnallista ennakointia ja saada tukea alueen omaan
ennakointityöhön valtakunnallisen ennakoinnin tuottamasta laajemmasta tietopohjasta.

8.5

Hyvinvointilogistiikka (Päijät-Häme)

Hyvinvointilogistiikan ennakointi ‑hanke oli osa valtakunnallista Opetushallituksen aikuisväestön työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvää kehittämisyhteistyötä, ja se toteutettiin yhteistyössä Opetushallituksen valtakunnallisen aikuiskoulutuksen
ennakointiprojektin kanssa. Hankkeen tavoitteena oli pilotoida Opetushallituksen kehittämää
klusteriperustaista osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimallia (DYNAMO) Päijät-Hämeessä ja tuottaa tietoa hyvinvointilogistiikan tulevaisuuden työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeista yhteistyössä alueen eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen toteutus jakautui neljään osa-alueeseen:
1) taustaselvitys hyvinvointilogistiikan nykytilasta ja muutostekijöistä
2) eDelfoi-kysely, jossa arvioitiin hyvinvointilogistiikan ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön muutostekijöitä
3) alueelliset tulevaisuustyöpajat
4) pilottiprosessin arviointi.
Pilottialan ennakointiprosessin alkuvaiheessa syksyllä 2016 tutustuttiin liikenne- ja logistiikka-alan nykytilaan ja aikaisempiin ennakointiselvityksiin sekä kartoitettiin hyvinvointilogistiikan sisäisiä ja ulkoisia toimintaympäristön muutosilmiöitä. Sisäisen toimintaympäristön
tarkastelussa keskityttiin erityisesti pilottialan yritysten ja tuotantoverkoston kilpailukykytekijöiden ennakointiin ja ulkoisen toimintaympäristön analyysissa yleisiin megatrendeihin,
trendeihin ja signaaleihin, joilla voi olla tulevaisuudessa vaikutuksia hyvinvointilogistiikan
liiketoimintaan. Projektipäällikkö Ullamari Tuominen ja asiantuntija Miika Kuusisto esittelivät
hyvinvointilogistiikan taustaselvityksen tulokset Opetushallituksen järjestämässä Ennakointimalli Dynamon pilotoinnin info -tilaisuudessa 30.11.2016. Taustaselvityksen tietoja hyödynnettiin eDelfoi-kyselyssä.

8.5.1

Ennakointiprosessi

Hyvinvointilogistiikan muutosilmiöt koottiin ja analysoitiin eDelfoi-menetelmällä käyttämällä
eDelfoi-työkalua. eDelfoi on Delfoi-asiantuntijametodin käyttöön suunniteltu verkko-ohjelmisto, jonka avulla voidaan tutkia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Muutosilmiöiden pohjalta
muodostetaan skenaariota alan keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityksestä. Tuotetut skenaariot käännetään osaamis- ja koulutustarpeiksi, jonka jälkeen ennakointiprosessiin osallistuvat asiantuntijat arvioivat toimenpiteitä, joilla osaamisen ja koulutuksen kehittämishaasteisiin
voidaan vastata. Hankkeen projektipäällikkö ja asiantuntija osallistuivat eDelfoi-ohjelmiston
verkkokoulutukseen sekä saivat myös taustatukea ohjelmiston käyttöön Hannu Linturilta
Metodix Oy:stä. Valtakunnallinen liikenne- ja logistiikka-alan eDelfoi-kysely sisälsi kolme eri
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osa-aluetta: megatrendit ja driverit, trendit ja signaalit. Päijät-Hämeen aluepilotin kannalta
hyödyllisimmät muutosilmiöt löytyivät signaalit-osiosta, jota täydennettiin hyvinvointilogistiikan näkökulmasta. Kyselyyn sisällytettiin yhdeksän hyvinvointilogistiikan tulevaisuussignaalia. Kysely lähetettiin 53:lle eri sairaanhoitopiireissä toimivalle hyvinvointilogistiikka-alan
asiantuntijalle ja yritykselle 7.3.2017. Osallistujille lähetettiin kaksi muistutusviestiä, joissa
kehotettiin vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn vastasi 12 henkilöä 16.3.2017 mennessä, jolloin
kysely sulkeutui. Vastausprosentti jäi valitettavasti pieneksi kuten useasti tämäntyyppisissä
yrityksille suunnatuissa kyselyissä.
Hyvinvointilogistiikan aluepilotissa järjestettiin tulevaisuustyöpajojen orientaatiotilaisuus
tammikuussa 23.1.2017, jossa ydinryhmälle esiteltiin projektin tavoitteet ja toteutussuunnitelma sekä taustaselvityksen tulokset.
Valtakunnallisessa ennakointihankkeessa toteutettiin kolme tulevaisuustyöpajaa: Työpaja
1: Muutosilmiöt ja skenaariot, Työpaja 2: Skenaarioiden viimeistely ja työllisten määrälliset
muutokset ja Työpaja 3: Osaamis- ja koulutustarpeet. Valtakunnallisesta toteutussuunnitelmasta poiketen aluepilotissa päädyttiin yhdistämään työpajat 2 ja 3 yhdeksi työpajaksi, jolloin
työskentely säilyi tehokkaana ja sopi ydinryhmän aikatauluihin paremmin. Myös työllisten
määrän muutosten käsittely rajattiin pois, koska hyvinvointilogistiikan osalta tilastotietoja ei
ollut saatavilla.
Työpaja I: Muutosilmiöt ja skenaariot
Ensimmäinen työpaja järjestettiin 17.3.2017. Tavoitteena oli muodostaa eDelfoi-kyselyn tuloksia hyödyntäen skenaarioita liikenne- ja logistiikka-alan keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityssuunnista. Skenaariotyö toteutettiin muodostamalla hyvinvointilogistiikan tulevaisuussignaaleihin perustuen kaksi tulevaisuusskenaariota Business As Usual (BAU 2022 ja BAU 2032)
sekä Suprising Development Plan (SDP 2022 ja 2032). Osallistujat saivat ennen työpajaa käyttöönsä eDelfoi-kyselyn tulokset työpajatyöskentelyn pohjaksi.
Työpaja II: Skenaariota vastaavien osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi sekä kehittämisehdotukset
Toinen työpaja järjestettiin 12.5.2017. Työpajan alussa esiteltiin ensimmäisen työpajan pohjalta syntyneet tulevaisuusskenaariot. Tulevaisuusskenaarioita muokattiin käydyn keskustelun pohjalta. Toisessa työpajassa tunnistettiin hyvinvointilogistiikan toimialat ja yleisiä
tulevaisuuden muutoksia osaamisessa. Työpajassa ennakoitiin myös skenaarioita vastaavia
osaamis- ja koulutustarpeita sekä esitettiin keskeisiä osaamisen kehittämisen tapojen ja
rakenteiden muutoksia.

8.5.2

Keskeiset tulokset

Hyvinvointilogistiikan näkökulmasta syntyi kaksi skenaariota vuodelle 2022 ja 2032. Skenaariot perustuivat eDelfoi-kyselyssä esitettyihin tulevaisuuden signaaleihin ja niiden väittämiin
valituille kohdevuosille. Tämän lisäksi skenaarioita työstettiin hankkeessa järjestetyissä
kahdessa työpajassa, jossa niitä jalostettiin asiantuntijalausuntojen ja työryhmän yhteisen
näkemyksen mukaiseksi.
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Hyvinvointilogistiikan skenaario 2022
SOTE-uudistus on saatu lanseerattua ja valinnanvapaus on arkipäivää. Kotihoito on vähitellen lisääntynyt. Paikallisten palvelujen kilpailutus- ja hankintapolitiikalla voidaan vaikuttaa
siihen, kasvaako vai pieneneekö paikallisten hyvinvointipalvelujen tuottavien yritysten määrä.
Sosiaali- ja terveysalan arki on täynnä julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä ja keskinäistä kilpailua. Roolien tasapainoa haetaan jatkuvasti. Hyvinvointilogistiikan toimitusverkostossa on täysin logistiikkaan erikoistuneita yrityksiä, mutta logistiset toiminnot ovat myös
olennainen osa terveyspalveluja tuottavien yritysten toimintaa. Nopea muutos on tuonut esiin
myös sote-alan ammattitaidon uudistamisen tarpeen. Erityisesti asiakasosaamisen kehittämiseen liittyvät kysymykset ja sen merkitys yhtenä liiketoiminnan menestystekijänä on
jatkuvasti fokuksessa. Muutos on edelleen nopeaa, sillä terveyspalveluihin vyöryy jatkuvasti
uusia kaupallisia toimintamalleja, kuten yksityisleasing-sopimuksia, jakamistalouden palveluja, verkkokauppoja, kauppa-alustoja ym. Myös uusien logististen ratkaisujen lanseeraaminen on arkipäivää (esim. saattohoidon logistiikka).
Toimitusketjut ovat muuttumassa toimitusverkostoiksi, joissa logististen toimintojen hoitamiseen osallistuvat verkostot muodostuvat eri toimialoilla toimivien yrityksien ja yhteistyötahojen kokonaisuudesta. Logistiikka-ala kehittää jatkuvasti uusia kokeiluja ja keinoja toimitusten
nopeuden ja tehokkuuden maksimoimiseksi. Toimitusketjun asiakasrajapintaan kehitetään
uusia joustavia tapoja, kuten nelikoptereita, joiden käyttöä kokeillaan ja testataan aktiivisesti.
Anytime and Anywhere ‑toimitusmallit yleistyvät ja samalla jakelu- ja noutopisteet lisääntyvät ja monipuolistuvat. Jakelu voi tapahtua jopa sovittuun paikkaan pysäköityjen autojen
takakonteista tai vaikkapa kerrostalojen autotiloihin sijoitetuista pakettiautomaateista. Myös
3. sektori, potilaiden omaiset ja vapaaehtoiset ovat laajasti tulossa mukaan toimitusverkostoihin. Ikääntyneiden muuttaminen kasvukeskuksiin muuttuu, jolloin taloyhtiöiden isännöintikin tulee olemaan yksi toimitusverkoston kumppani.
Suurena haasteena ovat erilaisten tietojärjestelmien yhteensopivuuden parantaminen sekä
älykkyyden liittäminen toimitusteknologioihin. Toimitusketjut ovat edelleen pirstaleisia, jolloin suureksi kysymykseksi on noussut jakelun kokonaishyöty ja turvallisuustekijät. Kenellä
on esimerkiksi osaaminen lääkkeiden käytön ja potilaan kunnon arvioimiseen kotiympäristössä. Big datan laajeneminen ja avoimuuden lisääntyminen luovat kuitenkin jatkuvasti uusia
mahdollisuuksia toimitusketjujen optimointiin. Datan hyödyntäminen saa uusia muotoja, ja
sitä osataan hyödyntää logistiikkaliiketoiminnan kehittämisessä. Lainsäädäntö vapauttaa
vähitellen datan käyttöä, mutta suurimmaksi haasteeksi koetaan edelleen erilaisten tietojärjestelmien yhteensopivuus.
Virtuaalitodellisuuden sovellukset ovat vakiinnuttamassa asemaansa. Ensimmäisiä virtuaalitodellisuuden sovelluksia ollaan ottamassa käyttöön muun muassa varastojen keräilyn
ja kulkureittien tukena. Uuden teknologian myötä myös logistiikan turvallisuusnäkökulmia
pitää arvioida uudella tavalla. Myös verkkokauppaa kokeillaan ja laajennetaan terveyspalvelujen kuten lääkäripalvelujen toteuttamisessa. Ensimmäinen vasteenotettava globaali
kauppa-alusta on tullut perusterveydenhuollon tuotemarkkinoille. Lisäksi ensimmäiset
hyvinvointilogistiikkaan erikoistuneet kansainväliset toimijat ovat tulleet osaksi kansallista
toimitusverkostoa. Kilpailevia alustoja kehitetään jatkuvasti sekä julkisen että yksityisen
sektorin toimesta. Kaiken kaikkiaan sote-uudistuksessa syntyneet hyvinvointikuntayhtymät
ovat edelleen kriittisessä asemassa hankintojen suhteen. Hankinnoissa kilpailee keskittämisen ajattelu, mutta yleinen mielipide ja asiakaskunta suosivat enemmän paikallisia palveluratkaisuja.
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3D-tulostus on erityisesti pienkäyttötavaroissa yleistynyt. Sillä ei ole vielä merkittäviä vaikutuksia logistiikkaan. Tulostusmahdollisuudet kehittyvät kuitenkin koko ajan ja kokeiluja paikallisista osuuskunta- tai kotitehtaista on meneillään. Keskusteluja käydään siitä, millaisia
hyvinvointilogistiikan kannalta tärkeitä asioita voidaan paikallisesti tulostaa.
Toimitusverkostojen monimuotoistumisen myötä olennaiseksi asiaksi on noussut toimitusten
jäljitettävyys. Jäljitettävyys mahdollistaa muun muassa potilaskohtaisen kustannusseurannan hoitoprosesseittain, tavaroiden jäljitettävyyden sekä potilaiden paikantamisen. Nämä
tuottavat tietoa, jota voidaan hyödyntää toimitusketjujen optimoinnin kehittämisessä. Poliittisessa keskustelussa käydään kuitenkin yhä keskustelua jäljitettävyyden rajoittamisesta
ja sen eettisyydestä. Samanaikaisesti jäljitettävyyteen kehitetään kuitenkin uusia parempia
ratkaisuja.
SOTE-uudistuksessa syntyneet hyvinvointikuntayhtymät lisäävät jatkuvasti toimintojen
ulkoistamista. Samanaikaisesti sairaaloiden sisälogistiikka kehittyy ja varastojen määrä on
vähentynyt merkittävästi. Tavaroiden koonti, setitys ja toimittaminen ”just on time” on lisääntynyt. Samalla toimitusnopeus ja toimitusvarmuus on kasvanut. Logistiikkatoimijat panostavat tietovirtojen hyödyntämiseen ja niiden käyttämiseen liiketoiminnan kehittämisessä.
Markkinoille on tulossa kansallisen tason alustaratkaisu, jossa logistiikkatoimijat voivat
yhdessä hallita ja optimoida toimitusverkostoja ja toimitusketjuja.
Hyvinvointilogistiikan skenaario 2032
SOTE-uudistus on puhuttanut yhteiskuntaa viimeiset 15 vuotta. Suuren SOTE-uudistuksen
jälkeen on tehty useita lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka ovat enemmän tai vähemmän
hidastaneet alkuperäisen uudistuksen toteutumista. Valinnanvapaus on kuitenkin luonut toimivan kokonaisuuden, jossa yritysten ja 3. sektorin sote-toimijoiden määrä on voimakkaasti
lisääntynyt. Julkinen sektori ja hyvinvointikuntayhtymät ovat siirtymässä vähitellen suomalaiseen hyvinvointiin liittyvän brändin ylläpitäjäksi ja sote-verkoston orkestroijaksi, jossa
kuntayhtymien päätehtävänä on selvittää loppuasiakkaiden tarpeita, hankkia palveluja yksityiseltä sektorilta, kilpailuttaa ja yhteensovittaa niitä, koordinoida palvelutuotannon laatua
ja eettisyyttä sekä edellyttää toimitusketjun virtauksen käytäntöjen ja muotojen jatkuvaa
kehittämistä. Julkinen sektori hoitaa edelleenkin kriittisiä sote-palveluja. Palvelutuotanto
on kuitenkin pääsääntöisesti yksityisen sektorin hallussa, jossa on mukana myös isoja kansainvälisiä toimijoita. Palvelutuotannon muutos ja kotisairaanhoito on johtanut muun muassa
sairaalakiinteistöjen valjastamiseen muuhun käyttöön.
Logistiset toiminnot ovat pääsääntöisesti isojen yritysten hallussa, jotka hyödyntävät
monialaisen toimitusverkoston mahdollisuuksia. SOTE-alalla kuten myös logistiikka-alalla
tapahtuu jatkuvasti keskittymistä, mutta samalla se vauhdittaa elinkeinorakennetta rikastuttavaa Spin-off-tyyppistä uusyrittäjyyttä. Logistiikan optimoimiseksi hyvin monipuolisessa ja rikkaassa toimitusverkostossa on kehitetty tilauspalvelualustaa. Alustalla eri
toimijat voivat esittää halukkuutensa liittyä toimitusketjuihin, joita alan johtavat logistiikkatoimijat koordinoivat. Anytime and Anywhere ‑toimitusmallit ovat yleistyneet, sillä ikääntyneiden muutto kaupunkeihin on edelleen nouseva trendi. Ylipäätään digitaalisten palvelujen
käyttö on lisääntynyt, sillä senioreilla on kohtuullisen hyvä tietovälineiden käyttötaito. Myös
reuna-alueilla hoito on helpottunut, sillä hieman aikaisempaa sallivampi lääkelainsäädäntö
mahdollistaa itsediagnostiikan ja diagnooseihin liittyvien lääkkeiden suoratilausten lisääntymisen.
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Myös terveyspalvelujen kansainvälistyminen on lisääntynyt. Suomeen on etabloitunut muutamia kansainvälisiä keskisuuria palvelujentuottajia – suomalainen markkina on liian pieni suurien kansainvälisten hyvinvointitoimijoiden kiinnostuksen herättämiseksi. Lisäksi suomalaiset itse hankkivat terveyspalveluja ulkomailta ja liikkuvat aktiivisesti niiden perässä. Suomea
pidetään terveyspalvelujen tuottamisen mallimaana, minkä vuoksi terveysteknologian ratkaisujen ja hyvinvointiosaamisen viennistä on tullut uusi kansainvälisen liiketoiminnan osa-alue.
Logistiseen toimintaan liittyvät tietolähteet ovat laajoja ja monimutkaisia, mutta myös entistä
avoimempia, joten toimitusketjuja ja toimitusverkostoja hallinnoidaan ohjelmarobottien
avulla. Julkisen sektorin ja logististen järjestelmien yhteensopivuusongelmat on ratkaistu
avoimen lähdekoodin ja rajapintojen standardoinnin avulla. Logistiikka-alan markkinajohtajat hyödyntävät uudenlaisia tietokantoja ja tietovirtoja käyttämään ennakoivaa analytiikkaa
ja reaaliaikaista tapahtumien käsittelyä. Big dataa on periaatteessa mahdollista hyödyntää
monipuolisesti toimitusverkostojen optimoinnissa, mutta tietosuoja rajoittaa tätä vielä merkittävästi.
Big datan positiiviset vaikutukset ovat alkaneet näkyä, vaikka esimerkiksi henkilötiedot
ovat hyvin suojattuja. Monet ihmiset kantavat kehossaan älysirua, joka helpottaa potilaan
identifiointia ja kerää terveystietoa potilaasta. Osana big dataa monet kokevat siitä olevan
enemmän hyötyä kuin haittaa. Kaiken kaikkiaan big datan valtavista tietomassoista on tullut
voimavara, jota hyödyntämällä toimitusverkoston tehokkuutta voidaan parantaa. Potilasvirtoja voidaan optimoida, koska älysirut viestivät paikkatietoa, jolloin monet toimitukset voivat
tapahtua ”Just on time and need” ‑tyyppisesti. Samanaikaisesti joudutaan kuitenkin taistelemaan sirujen ja big datan antamien tietojen väärinkäyttöä vastaan. Toisena ongelmana on
jatkuva toimijoiden välinen kiistely erilaisten tietovarantojen käyttöoikeuksista. Big dataa
hyödynnetään muun muassa ennakoivassa verkosto- ja kapasiteettisuunnittelussa, riskien
arvioinnissa, toimitusketjujen joustavuuden ja kestävyyden kehittämisessä, reittioptimoinnissa sekä nouto- ja jakelukuljetuksien toteuttamisessa monimuotoisessa lähitoimitusverkostossa. Käytännössä on päästy lähelle sitä tilannetta, että varastoja ei ole missään juuri
lainkaan, vaan 24/7-tuotanto ja tavaroiden toimittaminen perustuvat imuohjaukseen.
Asiakkaat odottavat nopeita ja varmoja toimituksia, joita toteutetaan kehittyneen tilaus-toimitustietojärjestelmän sekä monimuotoisen ja ketterän lähitoimitusverkoston avulla. Crowd
Sourcing -lähitoimitusverkostossa on mukana muun muassa postitoimituksia, taksipalveluja,
yhdistyksiä ja vapaaehtoisia. Erilaiset kauppa-alustat mahdollistavat lääkkeiden tilaamisen
suoraan kotiin sekä terveydenalan toimijoiden lääke- ja muut hankinnat suoraan tarpeeseen.
Keskustelua käydään jatkuvasti siitä, miten kauppa-alustojen toimintaa voidaan kansallisella
tasolla koordinoida. Vaikeammin saavutettavissa kohteissa käytetään muun muassa nelikoptereita (esim. saaristo), sillä ne ovat joustava tapa hoitaa kevyitä kuljetuksia. Lisäksi nelikoptereita käytetään kriittisiin kuljetuksiin, kuten elinsiirtokuljetuksiin. Myös itseohjautuvia
autoja käytetään lähijakelussa. Tavaroiden jäljitettävyyden mahdollistavaa RFID-teknologiaa
ja muita soveltuvia teknologioita hyödynnetään monin eri tavoin toimitusketjun eri vaiheissa.
Toisaalta asiakkaiden tarpeiden ja odotusten lisääntyminen ohjaa yhä enemmän toimitusketjujen sekä kauppa-alustojen toimintaa ja kehittämistä.
Virtuaalitodellisuuden soveltaminen on arkea. Markkinoilla on monia toimivia etädiagnostiikan sovelluksia ja uusia kehitetään jatkuvasti. Terveysteknologian sovelluksien käyttäminen
ja hyödyntäminen on vauhdittanut myös lisätyn todellisuuden arkikäyttöä muun muassa
tuoteopastusten muodossa. Lisäksi älykkyyttä on sulautettu vaatetuksiin ja apuvälineisiin.
Logistiikka-alalla virtuaalitodellisuus mahdollistaa toimitusverkostojen koordinointia ja
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suunnittelua tekevien asiantuntijoiden ajasta ja paikasta riippumattomat hajautetut hub-ratkaisut, joissa he voivat yhdessä toteuttaa toimitusketjujen koordinoinnin ja toimitusverkoston
orkestrointia.
Lähes jokaisessa kotitaloudessa on jonkinlainen 3D-tulostin. Suurimmat ja monipuolisimmat tulostimet löytyvät paikallistehtaista tai osuuskunnista. 3D-tulostusmahdollisuudet ovat
laajentuneet voimakkaasti erilaisiin tuoteryhmiin. Tavallisia kotihoitoon tarvittavia sairaalatarvikkeita tulostetaan jo kotitalouksissa. Se on vähentänyt merkittävästi toimitusverkoston
fyysisiä kuljetuksia. Hyvinvointilogistiikan näkökulmasta eniten puhuttaa lääkkeiden tulostaminen. Yksinkertaisimpiin lääkkeisiin liittyvät koodit ja materiaalit voidaan jo hankkia päivittäistavarakaupasta. Monimutkaisimpien lääkkeiden tulostamiseen liittyvä lainsäädäntö on
vielä kesken, mutta tähän liittyviä kokeiluja tehdään jo. Käytännössä on täysin mahdollista,
että etädiagnostiikkaan perustuvat lääkemateriaalit toimitetaan kotiin online ja reseptimääräykset siirtyvät digitaalisessa muodossa suoraan kotitalouksien 3D-tulostimille. 3D-tulostuksen lisäksi kotisairaanhoidossa käytetään palvelurobotteja.
Toimitusketjun rakenteen ja luonteen tulevaisuuden muutoksia
Vuonna 2022
Ketjut muuttuvat monitoimijaverkostoiksi. Uudenlaista organisoitumista kuten osuuskuntia ja
yritysverkostoja syntyy toimialan ympärille. Verkkokauppatoimijat kiinnittyvät entistä keskeisemmin mukaan toimitusketjujen rakenteeseen. Yksityiset ja julkiset organisaatiot toimivat
rinnakkain yhteistyössä. Tämän seurauksena toimialojen yli menevät toimitusverkostot optimoituvat ja hakevat uusia muotoja. Päivittäistavaratoimittajat edustavat toimitusverkostoa
lähellä asiakasta. Myös uusia ryhmiä toimitusketjuihin, esimerkiksi vapaaehtoiset ja 3. sektori, astuu kuvaan. Lisäksi tiedonlouhintayritykset toimivat keskeisesti toimitusketjun tukena.
Vuonna 2032
Kansainväliset toimijat toimivat laajemmin Suomen sisämarkkinoilla. Globaalit toimitusverkostot ja verkkokauppatoimijat ovat yleistyneet, mutta toisaalta maakunnalliset ja kansalliset
kauppa-alustat yhtenäistyvät. Toimialojen yli menevät ja nopeasti muuttuvat toimitusverkostot ovat jo osa arkea. Vakuutusyhtiöiden rooli toiminnassa tulee kasvamaan. Julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiot ovat toiminnassaan samalla viivalla, mikä tehostaa palvelujen
saantia ja näin asettaa myös logistiikalle optimointihaasteen. Kaikki potentiaaliset logistiikkaresurssit valjastetaankin mukaan kokonaisuuden tehostamiseksi ja palveluiden takaamiseksi. Tämän johdosta uudenlaiset logistiset ratkaisut rikastuttavat verkostoa (esim. krematoriologistiikka).
Hyvinvointilogistiikan toimialat ja perusprosessi
Hyvinvointilogistiikkaan kuuluvat toimialat on tunnistettu skenaariosta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimittamisen laajentaminen koteihin ja kodinomaisiin olosuhteisiin (kiinteistöt ja asumispalvelut) edellyttää tehokasta ja toimivaa hyvinvointilogistiikka. Toimitusverkostoon kuuluu yrityksiä lääke-, hyvinvointiteknologia- ja hoitotarvikealateollisuudesta
sekä tukku- ja vähittäiskaupasta (esim. apteekit). Informaatio- ja viestintäpalvelut ovat
olennainen osa palvelutuotantoa. Koulutus tukee jatkuvaa oppimista. Julkinen hallinto
kehittää infrastruktuuria ja valvoo laatua tai rahoitusta. Hyvinvointilogistiikkaan liittyviä
toimialoja on esitetty kuviossa 68.
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Tukku- ja
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Hyvinvointiteknologiateollisuus

Hyvinvointilogistiikka

KUVIO 68. HYVINVOINTILOGISTIIKKAAN LIITTYVÄT TOIMIALAT.
Asiakaslähtöinen hoitoprosessi
Hyvinvointilogistiikan perusprosessi on kuvattuna kuviossa 69. Perusprosessiin liittyy keskeisesti asiakaslähtöisyys. Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavia käsitteitä: ennalta
ehkäisevien terveyspalveluiden kehittäminen (”65–80 v”), kotihoidon kysynnän ennakoiminen,
asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, kotihoidon perusteet, lääketurvallisuuden ylläpitäminen, asiakaskohteen toimintatapojen hallinta, hankintaosaaminen, brändin ja toimitusketjun
hallinta, palvelujen rahoituksen mallit (palvelusetelit) ja yksinäisyyden voittaminen.

Organisaatioiden kehittäminen, oppiminen
Toimitusketjut/verkostot

Sairaalat

Asiakaslähtöinen hoitoprosessi

Liiketoiminnan kehittäminen
Teknologia ja tietojärjestelmät

Hyvinvointilogistiikka

KUVIO 69. HYVINVOINTILOGISTIIKAN PERUSPROSESSI.
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Kotihoito
Hyvinvointikeskukset

Edellisen lisäksi perusprosessiin kuuluvat keskeisesti toimitusketjut ja verkostot, organisaatioiden kehittäminen ja oppiminen, liiketoiminnan kehittäminen, teknologiat sekä niiden
kehittäminen. Näillä kokonaisuuksilla tarkoitetaan seuraavaa.
Toimitusketjut ja verkostot
Tehokkaiden ja monimuotoisten toimitusketjujen muodostaminen, uusien toimialojen yli
menevien kumppanuuksien luominen, ketterien toimitusmallien kehittäminen, toimitusketjun
osapuolten sitoutumisen ja eettisyyden kasvattaminen, toimitusketjujen optimointi, tiedon
jakaminen, virallistettu vapaaehtoistyö.
Organisaatioiden kehittäminen ja oppiminen
Muutoksen johtaminen, jatkuva ammattitaidon uudistaminen, moniosaaminen, tuotteiden ja
palveluiden kehittäminen kokeilevalla otteella, kansainvälisyyden lisääminen, asiakkaiden
osallistuminen palveluiden kehittämiseen, osaamisen kehittämisosaaminen, ongelmanratkaisu, viestintä ja vuorovaikutus, räätälöity osaamisen kehittäminen, kyvykkyyksien kehittäminen.
Liiketoiminnan kehittäminen
Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen, uusien liiketoimintamallien käyttöönotto ja soveltaminen (verkkokauppa, jakamistalous, kauppa-alustat), uusien logististen ratkaisujen kehittäminen, kokeileminen, käyttöönotto ja hyödyntäminen (esim. virtuaalilasit,
nelikopterit), uusien toimitusmallien suunnittelu ja hallinta (esim. kuntosaleista hyvinvointikeskuksia), kytkeytyminen globaaleihin toimitusketjuihin, palvelujen jäljitettävyyden parantaminen, palveluliiketoiminta, palvelujen muotoileminen.
Teknologiat ja tietojärjestelmät
Erilaisten tietojärjestelmien tietojen yhteensovittaminen, älykkyyden liittäminen toimitusketjuihin, datan kerääminen, big datan mahdollisuuksien tunnistaminen, tietoturvan ylläpitäminen toimitusketjuissa, digitaalisuuden hyödyntäminen ja soveltaminen, tietosuojakäytäntöjen
kehittäminen, kyberrikollisuuden torjunta.
Muutoksia hyvinvointilogistiikan tulevaisuuden tehtävärakenteissa ja osaamisissa
Yleisiä tehtävärakenteen muutoksia on nähtävissä muun muassa asiakasosaamisen ja palvelujen muotoiluosaamisen tarpeen lisääntymisessä. Kestävien toimintatapojen suunnitteluosaamisen tarve kasvaa (mm. kiertotalous, energiakysymykset). Lisäksi joustavien ja
ketterien toimintamallien hallinnan tarve sekä kansainväliset tehtävät ja kielitaidon osaamistarve lisääntyvät. Robotiikka puolestaan vähentää yksinkertaista logistista työtä, mutta luo
samalla uusia koordinoivia (manageroivia) tehtäviä.
Teknologiaosaamisen tarve laajenee kaikkiin ammattiryhmiin (Tekoäly, IoT ym.). Logistiikka-alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-toimintaan sekä luovaan ongelmanratkaisuun liittyvät tehtävät lisääntyvät, tulevaisuudessa on osattava tunnistaa uusia aihioita ja ituja entistä
herkemmin. Toimitusketjujen muotoilutehtävien katsotaan lisääntyvän ja samalla liiketoimintaosaamisen tarve kasvaa (mm. verkkokauppa, jakamistalous). Edelliseen liittyen yrittäjyyteen perustuva työ lisääntyy toimitusketjussa.
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Monikanavaisen viestinnän tehtävät kasvavat, ja moderni viestintäteknologia tuo uusia mahdollisuuksia. Näin ollen kumppanuus- ja vuorovaikutusosaamisen tarve lisääntyy, mutta
samalla on huolehdittava turvallisuusosaamisen kasvaneesta tarpeesta (potilasturva, lääketurva, kyberturva).
Kognitiivisia rutiinitehtäviä tullaan automatisoimaan (esim. lääkkeiden tilaus asiakkaille),
toisaalta datan käsittelyyn ja analytiikkaan syntyy uusia tietojärjestelmätasoisia tehtäviä.
Yleisesti tulevaisuudessa monitaitoisuuden tarve kasvaa entisestään. Muutoksia hyvinvointilogistiikan tulevaisuuden osaamisessa ovat seuraavat:
• Asiakasosaamisen ja palvelujen muotoiluosaamisen tarve lisääntyy.
• Kestävien toimintatapojen suunnitteluosaamista (mm. kiertotalous, energiakysymykset)
tarvitaan.
• Joustavien ja ketterien toimintamallien hallinnan tarve lisääntyy.
• Kansainväliset tehtävät lisääntyvät ja kielitaidon osaamistarve lisääntyy.
• Robotiikka vähentää yksinkertaista logistista työtä, mutta luo samalla uusia koordinoivia
(manageroivia) tehtäviä.
• Teknologiaosaamisen tarve laajenee kaikkiin ammattiryhmiin (tekoäly, IOT ym.).
• Logistiikka-alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä luovaan ongelmanratkaisuun liittyvät tehtävät lisääntyvät, on osattava tunnistaa uusia aihioita ja ituja.
• Toimitusketjujen muotoilutehtävät lisääntyvät.
• Liiketoimintaosaamisen tarve lisääntyy (mm. verkkokauppa, jakamistalous).
• Yrittäjyyteen perustuva työ lisääntyy toimitusketjussa.
• Monikanavaisen viestinnän tehtävät lisääntyvät (moderni viestintäteknologia).
• Kumppanuus- ja vuorovaikutusosaamisen tarve lisääntyy.
• Turvallisuusosaamisen tarve lisääntyy (potilasturva, lääketurva, kyberturva).
• Kognitiivisia rutiinitehtäviä automatisoidaan (esim. lääkkeiden tilaus asiakkaille).
• Datan käsittelyyn ja analytiikkaan tulee uusia tietojärjestelmätasoisia tehtäviä.
• Monitaitoisuuden tarve kasvaa.
Erityisiä muutoksia tullaan näkemään johtamisessa. Johtaminen muuttuu jaetuksi asiantuntijatyön osuuden voimistuessa. Tämä tarkoittaa, että johtaminen osittain hajaantuu osaksi
kaikkien työtä.
Lean- ja liiketoimintaprosessiosaamisen tarve vahvistuu. Inspiroivan ja motivoivan ilmapiirin
luominen yhteisöissä ja yhteistyössä on keskeistä. Näin ollen sosiaalisen pääoman kasvattamisen tarve lisääntyy (luottamus, vuorovaikutus, jaetut näkemykset). Johtajuudessa fasilitoiva ja visioiva johtamistyö kasvaa, mutta varsinaisia johtaja-johtajia tarvitaan vähemmän.
Suunnittelutyössä toimitusverkostojen orkestrointi ja toimitusketjun hallinnan merkitys
korostuvat. Tämä tarkoittaa monikanavaisen viestinnän tarpeen lisääntymistä sekä loppuasiakkaiden tarpeisiin ja nopeasti muuttuvaan toimintaan liittyvää osaamista.
Asiantuntijatyön merkitys kasvaa, asiantuntijoita ja suunnittelijoita tarvitaan lisää. Käytännön työtehtävissä korostuvat asiakasosaaminen ja monitaitoisuus, toimitusketjun datan
käsittelytyön ja vaatimustason nousu sekä käytännön työtehtävissä tarvittava asiantuntijuus. Myös varastotyö lisääntyy, ja työssä tarvitaan vähemmän, mutta erittäin paljon
osaavampia varastotyöntekijöitä ja logistikkoja (varastoja yhä enemmän pyörien päällä tai
3D-tulostimissa).
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Osaamisen kehittämisen tulevaisuuden mekanismeja ja rakenteita
Valmentava, kollegiaalinen tai mentoroiva oppiminen työssä ja työprosesseissa lisääntyy.
Ylipäätään oppiminen työpaikoilla lisääntyy. Koulutusorganisaatiot tukevat yrityksiä oppimisessa. Myös suuria yrityksiä tuetaan pedagogisen osaamisen lisäämisessä, sillä henkilöstö
kouluttaa toinen toisiaan. Koulutusorganisaatiot luovat yrityksiin osaamisen kehittämisjärjestelmiä, joissa keskeistä ovat osaamisen näyttäminen (osoittaminen) ja yrityskohtaiset
osaamismerkit.
Digitaalinen ja virtuaalinen mobiilioppiminen lisääntyy. Monenkirjavia alustoja ja palveluja
kehittyy (Esimerkiksi ”Koulu verkossa”, ”Pocket School”). Koulutusorganisaatioiden tehtävänä on luoda vetovoimaisia sisältöjä sekä alustoja, joilla palvelujen jakaminen tapahtuu.
Olennaiseksi tehtäväksi koulutusorganisaatioille muodostuu kansainvälisen digitaalisen
oppimissisällön välittäminen ja asiakkaan kytkeminen kansainväliseen oppimisverkostoon.
Yhdeksi menestystekijäksi koulutusorganisaatioissa nousee kansainvälinen verkottuminen.
Oppiminen muuttuu elinaikaiseksi. Oppimista tapahtuu henkilökohtaisissa koulutusprosesseissa (HOPS) oman aikataulun mukaisesti. Lähtökohtana on yritysten työntekijöiden työuran
pidentäminen sekä sitä tukeva jatkuva oppiminen ja uusien käytäntöjen uudistuminen. HOPS
suunnitellaan ja ylläpidetään yhdessä yrityksen kanssa. Työelämälähtöisen uudistavan oppimisen mekanismeissa korostuvat muun muassa benchmarkkaava oppiminen, vertaiskäynnit
ja projektimainen oppiminen. Tarinallinen oppiminen ja case-oppiminen lisääntyvät.
Strategiset kumppanuudet koulutusorganisaatioiden ja yritysten välillä lisääntyvät. Kumppanuuksilla koulutus kiinnittyy osaamisen kehittämisen lisäksi yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseihin. Tavoitteena on aidosti luoda lisäarvoa ja kiinnittyä yritysten
ydinosaamisiin eli ansainnan keskeisiin liiketoiminta- ja työprosesseihin. Oppiminen oppisopimus- tai koulutussopimustyyppisissä suhteissa lisääntyy pienissä pk-yrityksissä. Pienet
pk-yritykset työllistävät tulevaisuudessa suurimman osan uusista työntekijöistä, joilta edellytetään merkittävän korkeaa kyvykkyyttä monialaiseen ja monimuotoiseen toimintaan.
Koulutustasojen väliset koulutusväylät (yläkoulu – II aste – amk – yliopistot) lisääntyvät.
Yritykset ryhmittyvät tukemaan niitä. Ne ovat eräänlaisia koulutusklustereita, joita ohjaavat
yritysten omat intressit ja kehitysprosessit. Tällä tavoin yritykset varmistavat osaavan työvoiman saannin sekä koulutusorganisaatioiden resurssien hyödyntämisen.
Tulevaisuudessa ei opiskella ammatteihin vaan osaamisalueille. Metataitojen hallinta korostuu (erityisesti viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ongelmaratkaisutaidot, luovuus, oppimaan
oppiminen, kansainvälisyys, kestävyys, eettisyys, vastuullisuus, yrittäjyys).

8.5.3

Arviot Dynamo-mallin hyödynnettävyydestä alue-ennakoinnissa

Pilotoinnin tavoitteena oli soveltaa valtakunnallista Dynamo-mallia alueelliseen ennakointiin. Hyvinvointilogistiikan aluepilotissa ennakointiprosessin eri vaiheet täydensivät toisiaan.
Taustaselvitys tuki eDelfoi-kyselyn rakentamista, ja eDelfoi-kyselystä saatua tietoa hyödynnettiin skenaariotyöpajoissa. Hyvinvointilogistiikan tulevaisuuden ennakointitieto jalostui
hyvin prosessin eri vaiheissa. Valtakunnallisen pilotin välituloksista saatiin tukea aluepilottiin, ja avoimen datan periaate koettiin erittäin hyödylliseksi. Samoin yhteiset työkalut ja
ohjeistukset helpottivat työskentelyä. Aluepilottien keskinäistä yhteistyötä olisi voinut olla
enemmän. Nyt jokainen aluepilotti suunnitteli omaa eDelfoi-kyselyään trendien, driverei-
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den ja signaalien osalta, mikä oli todella raskasta. Näin ollen tiedonjakaminen olisi tukenut
prosessin sujuvuutta. Metodix Oy:n tukihenkilöt olivat tässä haasteellisessa välittäjäroolissa, vaikka heidän olisi pitänyt pystyä keskittymään lähinnä ohjelmistotukeen. Projektissa
kehitetty Dynamo-ennakointimalli toimii tarvittavan osaamisen tulevaisuushaasteiden
ennakoinnissa kevennettynä versiona. Työpajojen lukumäärää oli perusteltua vähentää, jotta
ydinryhmää ei kuormitettu liikaa. Prosessi oli osallistava ja vuorovaikutteinen. Ydinryhmään
onnistuttiin aluepilotissamme kokoamaan aktiivinen ja monipuolinen asiantuntijaryhmä.
Varahenkilöiden nimeäminen kaikille osallistujille olisi hyvä käytäntö jatkossa. Haasteeksi jäi
eDelfoi-kyselyyn osallistuneiden lukumäärä, joka jäi tavoitteeseen nähden pieneksi, vain 12
henkilöä. Sitä olisi voinut laajentaa esimerkiksi lähettämällä kyselyn kaikille Hoitologistiikkaan erikoistunut osaaja ‑täydennyskoulutukseen osallistujille. Dynamo-mallin ohjeistusta
ja materiaalia oli paljon ja olennaisen tiedon löytäminen oli välillä aika vaikeaa, joten ohjeistusta voisi vielä selventää ja keventää. Menetelmän käyttö vaatii paljon resursseja. Työpajojen
suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä olla skenaariotyöskentelyyn erikoistunut fasilitaattori, jolla on osaamista myös tulosten reflektointiin. Aluepilotissamme onnistuimme tässä
osuudessa hyvin, koska meillä oli kokenut fasilitaattori käytössämme. Ennakkosuunnitteluun
kannattaa käyttää riittävästi aikaa samoin kuin tiedon prosessointiin.
Tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa aikuiskoulutuksen kehittämisessä sekä toisella asteella
että ammattikorkeakouluissa. Lahden ammattikorkeakoulussa päivitetään Hoitologistiikkaan
erikoistunut osaaja ‑täydennyskoulutuksen osaamistavoitteita projektin tulosten perusteella. Ennakointityöhön osallistuminen on ollut hyödyllistä myös projektiin osallistuneiden
opettajien osaamisen päivittämisessä. Saimme paljon uutta tietoa, jota voimme hyödyntää
tulevaisuudessa omilla opintojaksoillamme. Prosessia kannattaa keventää alue-ennakoinnissa, mutta perusidea oli hyvä. Tietoa jalostettiin vaihe vaiheelta eikä aina aloitettu alusta.
Saimme riittävästi tukea mallin sisällölliseen koulutukseen, ennakointi- ja tilastoaineistojen
hankintaan ja työpajojen käytännön toteutukseen. Tiedonkulku valtakunnallisen pilotin sekä
aluepilottien välillä osoittautui haasteelliseksi. Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeet
muuttuvat merkittävästi. Uusia ammattiryhmiä muodostuu edellä kuvatun raportin mukaisesti ja osaamistarpeet lisääntyvät sekä monipuolistuvat. Kuvatut skenaariot tukevat hyvinvointilogistiikan aikuiskoulutuksen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoivaa
kehittämisprosessia, ja sitä voidaan hyödyntää uusien opetussuunnitelmien kehittämistyössä
sekä tuoda osaksi alueellisesti käynnissä olevaa koulutussektorin ja yritysten sekä eri sidosryhmien välistä vuoropuhelua yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

8.6

Metsäbiotalouden logistiikka (Kymenlaakso)

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin tavoitteena on tuottaa uusi toimintamalli aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointitulosten tuottamiseen ja
tulkintaan (Opetushallitus, 2017). Projektia pilotoidaan 1.8.2015–31.7.2018 liikenne- ja logistiikka-alalla. Ennakointimallin avulla tuotettuja tuloksia on tavoitteena hyödyntää nykyisten
työllisten, työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrällisen koulutustarjonnan suuntaamiseen ja osaamisen sisällölliseen kehittämiseen.
Liikenne ja logistiikka on yksi kolmesta Kymenlaakson strategisista kärkialoista biotalouden
ja digitalisaation ohella, ja se valittiin keväällä 2016 Kymenlaakson aikuiskoulutuksen ennakoinnin aluepilotin ennakointialaksi. Valtakunnallinen pilotointi tarkastelee Suomen liikennettä ja logistiikkaa kokonaisuudessaan suhteessa eri toimialoihin. Valtakunnallista pilottia
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tukevat aluepilotit tarkastelevat liikenteen ja logistiikan koulutus- ja osaamistarpeita yhdeltä
teema-alalta. Kymenlaaksossa ennakointipilotin teema-alaksi valikoitui toinen Kymenlaakson kolmesta strategisesta kärkialasta eli biotalous, josta erityisesti tarkasteltiin metsäbiotalouden logistiikkaketjua (kuvio 70).

KUVIO 70. VALTAKUNNALLINEN AIKUISKOULUTUKSEN ENNAKOINTI -PROJEKTIN
ALUEPILOTIT. LÄHDE: OPETUSHALLITUS.

8.6.1

Ennakointiprosessi

Kymenlaakson aikuiskoulutuksen ennakoinnin aluepilotin ennakointiprosessissa seurattiin
pääosin valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakoinnin pilotointiprojektin luomaa ennakointimallia soveltamalla joitakin osia Kymenlaakson aluepilotin resursseihin ja aikatauluun
sopivaksi (kuvio 71). Kymenlaakson aluepilotissa oli tavoitteena seurata valtakunnallisen
pilotin aikataulua siten, että tehtävät toteutettiin pääosin valtakunnallisen pilotoinnin jälkeen.
Näin oli tarkoitus saada paras hyöty irti valtakunnallisen pilotoinnin tuloksista ja kokemuksista sekä samalla tuottaa tietoa alueelta valtakunnallisen pilotoinnin käyttöön.
Kymenlaakson aikuiskoulutuksen ennakoinnin aluepilotti toteutettiin yhteistyössä alueen
ammatillisen koulutuksen toimijoiden, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymenlaakson
Liiton sekä alueellisten asiantuntijaryhmien kanssa. Aluepilotissa hyödynnettiin jo olemassa
olevia ryhmiä. Kymenlaakson aluepilotin ohjausryhmänä toimi Kymenlaakson ammatillisen
koulutuksen jaosto. Lisäksi Kymenlaakson aluepilotin moderaattoreiksi nimettiin Timo Olli
(KSAO), Kimmo Kallioniemi (Ekami), Ari Helle (Xamk) ja Tarja Paananen (KAS-ELY). Aluepilotin koordinoinnista vastasi Kymenlaakson Liitto.

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

201

Kymenlaakson osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi
-

Metsäbiotalouden logistiikkaketjun tehtävärakenteen muutokset
Metsäbiotalouden logistiikkaketjun osaamis- ja koulutustarpeet

27.2.2018

1

KUVIO 72. KYMENLAAKSON AIKUISKOULUTUKSEN ALUEPILOTIN ENNAKOINTIPROSESSI.
Kyselyn tulokset analysoitiin yhdessä moderaattoriryhmän kanssa ja muodostettiin muutostekijöille tulevaisuustilat. Tulevaisuustilojen todennäköisyyttä ja toivottavuutta sekä erilaisia
liiketoiminnan haasteita arvioitiin Kymenlaakson aluepilotin tulevaisuustyöpajassa I. Kyselyn
ja ensimmäisen tulevaisuustyöpajan tuloksia käsiteltiin vielä Kymenlaakson aluepilotin tulevaisuustyöpajassa II, jossa pohdittiin metsäbiotalouden logistiikan tehtävärakenteen muutoksia sekä muutoksia osaamistarpeissa ja koulutuksessa. Alustavia tuloksia esiteltiin 7.6.2017
valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakoinnin seminaarissa, Liikenne- ja logistiikka-alan
ennakoinnista toimenpiteisiin.

8.6.2

Keskeiset tulokset

Kyselyn tuloksista valittiin jatkokäsittelyyn muutostekijöistä kaikki megatrendit (bioenergia,
turvallisuus, avoin data sekä automatisaatio ja älykkäät ratkaisut) sekä nousevista ilmiöistä
yli 30 prosentin todennäköisyyden saaneet muutostekijät (osaamisen muutos, tietoturva,
virtuaalitodellisuus ja ennakoiva logistiikka). Lisäksi käsittelyyn nostettiin kyselystä esiin
nousseita puuttuvia muutostekijöitä (infra, ikärakenteen muutos ja urbanisoituminen) sekä
Kymenlaakson moderaattoriryhmän lisäyksenä poliittinen ohjaus. Kaikille muutostekijöille
muodostettiin 2–3 tulevaisuustilaa kyselyn avointen vastausten ja moderaattoriryhmässä
käydyn keskustelun perusteella (taulukko 22).
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TAULUKKO 22. METSÄBIOTALOUDEN JA METSÄBIOTALOUDEN LOGISTIIKAN
MUUTOSTEKIJÄT JA TULEVAISUUSTILAT.
BIOENERGIA
• Metsäbiomassan uudet käyttötavat ovat lisänneet investointeja uusiin tuotantolaitoksiin. Biopolttoaineiden
markkinat ovat kasvaneet ja uusiutuvalla energialla kulkevia autoja on jo 15 % kaikista autoista.
• Sääntelypolitiikan pakottamana. Kansainvälinen ja kansallinen ilmastoja energiapolitiikka ohjaa metsäbiomassan
käyttökohteita ja määriä.
• Puulle on parempaakin käyttöä. Bioenergian hintakehitys hidastaa kiinnostusta bioenergian tuottamiseen
metsäbiomassasta. Keskitytään muiden tuotteiden kehittämiseen.
TURVALLISUUS SIJOITTUMISTEKIJÄNÄ
• Maantieteelle ei voi mitään. Suomen sijainti ei houkuttele logistisen sijaintinsa vuoksi. Suomeen sijoittuu pääosin
jalostusasteeltaan alhaisten tuotteiden tuotantoa, jolle raaka-aineiden läheisyys on merkittävintä.
• Venäjän arvaamattomuus vaikuttaa paitsi Suomen metsäteollisuuden toimintaan (koivupuun saanti) myös Suomen
houkuttelevuuteen yritysten sijoittumisessa.
• Vakaa yhteiskunta, korkeatasoinen osaaminen ja raaka-aineiden läheisyys houkuttavat Suomeen yritystoimintaa,
jonka kilpailukyky perustuu erikoisosaamiseen. Venäjän läheisyys nähdään mahdollisuutena.
AVOIN DATA
• ”Kyllä se hypetys pian laantuu” -asenneilmapiiri ei ota laantuakseen ja muu maailma menee avoimen datan
ratkaisuissa Suomen ohi.
• Avoin luonnonvaratai metsävaratieto hyödyttää metsäteollisuutta sekä metsänomistajia tehokkaampaan ja
kestävään metsän hyödyntämiseen sekä luo uusia teknologisia innovaatioita metsänhoitoon ja ‑suunnitteluun.
Oikein kohdennettu koulutus tuottaa osaajia avoimen big datan tehokkaaseen hyödyntämiseen.
• Asenneilmapiirissä havaittavia muutoksia kohti laajempaa avoimen datan hyödyntämistä sekä yhteistyötä eri
toimijoiden välillä. Avoimen datan konkreettiset hyödyt pystytään osoittamaan ja ensimmäisiä avointa dataa
hyödyntäviä innovaatioita on käytössä metsäteollisuudessa sekä metsänhoidossa ja -suunnittelussa.
AUTOMATISAATIO, ROBOTISAATIO, ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
• Etäohjausja tiedonkeruuratkaisut. Ajoneuvojen etäohjaus mahdollistaa useamman ajoneuvon hallinnan esim.
puunkorjuuja lastaustilanteissa tai tehdasja terminaalialueilla. Metsässä ja maanteillä liikkuvat koneet ja autot
keräävät ympäristöstään tietoa, jota voidaan hyödyntää suunnittelussa ja hoitotoimissa.
• Älykkäitä ratkaisuja hyödynnetään laajasti metsäbiotalouden ja logistiikan toimialoilla. Automatisoitua liikennettä
terminaalien, tehtaiden ja satamien välillä (isoilla teillä). Robotiikan ja koneoppimisen hyödyntämistä esim.
metsänhoidossa ja -suunnittelussa.
• Helposti rajautuvat ympäristöt otettu haltuun. Automatisaatio ja robotisaatio sekä älykkäiden ratkaisujen kehitys
jumittunut helposti rajautuviin ympäristöihin (esim. tehdasympäristöt, varastot).
INFRA
• Tieinfraan panostetaan yhteistyössä. Valtioja yritystasolla on ymmärretty tieverkon (sisältäen yksityiset metsätiet)
merkitys Suomen kilpailukykyyn ja logistiikan tehostumiseen.
• Tieinfran perusparannukset keskittyvät paljon käyttöä kerääville tieosuuksille. Metsäbiotalouden logistiikalle
elintärkeät metsätieyhteydet jäävät toissijaiseen asemaan.
• Tieinfran ylläpidossa hoidetaan vain välttämättömimmät tieosuudet. Tieinfran heikentyessä metsä-biotalouden
kilpailukyky heikkenee.
IKÄRAKENTEEN MUUTOS
• Aivovuoto. Osaajat karkaavat maailmalle ja niiden perässä yritykset.
• Huippuunsa viritetty biotalous. Oikein kohdennettu moniosaajia tuottava koulutus ja älyteknologiat takaavat
riittävän työvoiman metsäbiotalouden toimialoilla.
• Hyödynnetään tehokkaasti työperäinen maahanmuutto. Kilpailukykyiset palkat sekä turvallinen ja viihtyisä
asuinympäristö ovat alkaneet houkutella korkeakoulutettuja työntekijöitä metsäbiotalouden toimialoille.
URBANISOITUMINEN
• Digitaaliset ratkaisut ja etätyöskentelymahdollisuudet ovat vapauttaneet ihmiset työskentelemään sijainnista
riippumatta. Liikkuminen on nopeutunut ja kehittynyt niin, ettei etäisyyksillä Suomen mittakaavassa ole suurta
merkitystä. Peruspalvelut ovat saatavilla joko digitaalisesti tai melko läheltä.
• Syrjäseudut hiljenevät ja väestö keskittyy suurempiin taajamiin. Keskitytään kehittämään näiden alueiden
palveluja ja toimintaympäristöjä. Työvoiman tarjonta heikkenee biotalouden kannalta tärkeillä alueilla.
• Poliittisella ohjauksella pyritään estämään maaseudun hiljeneminen. Lähes tyhjillä syrjäseuduilla ylläpidetään
palveluja, vaikka ihmiset ja yritykset ovat jo lähteneet.
TYÖNTEKEMISEN JA OSAAMISEN MUUTOS
• Työn tekemisen muutos etenee vähitellen. Vaativaa teknologista osaamista ja moniosaajuutta arvostetaan
metsäbiotalouden ja logistiikan toimialoilla, mutta perinteistä osaamistakin vielä tarvitaan.
• Panostusta koulutus edellä. Koulutusmyönteinen poliittinen ilmapiiri on mahdollistanut uudet innovatiiviset
koulutusohjelmat, jotka tuottavat korkeasti koulutettuja moniosaajia metsäbiotalouden ja logistiikan toimialoille.
• Kohtaanto-ongelma kasvaa. Metsäbiotalous tarvitsee yhä vaativampaa osaamista ja moniosaajia. Koulutus ei pysty
vastaamaan näihin tarpeisiin.
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TIETOTURVA
• Globaali epävakaus on lisännyt tietoturvaiskuja ja sitä myöten viivästyttänyt digitaalisten teknologioiden
käyttöönottoa ja hyödyntämistä.
• Uusien teknologioiden myötä kehittyvät myös tietoturvaratkaisut. Yritykset voivat turvallisesti ottaa uusia
älykkäitä ratkaisuja käyttöön ja tehostaa näin toimintaansa.
• Tietoturvaratkaisut kehittyvät vähitellen. Tietoturvaiskut eivät ole merkittävä uhka metsäbiotalouden tai
logistiikan toimialoilla.
VIRTUAALITODELLISUUS
• Virtuaalilasien käyttö lisääntyy. Virtuaalilasien kautta kuljettajille tuodaan tietoa esimerkiksi varaston
pohjakartasta tai muista tiedoista, jotka nykyään toimitetaan paperidokumentteina.
• Lisättyä todellisuutta hyödynnetään laajasti metsäbiotalouden ja logistiikan toimialoilla. Tietoa voidaan heijastaa
ajoneuvon tuulilasiin tai työntekijän näkökenttään reaaliaikaisesti. Näin esimerkiksi harvesteri voi ehdottaa
kaadettavalle puulle sopivia kaatosuuntia tai kuljettaja saada tietoja tuotantolaitoksen arvioiduista jonotusajoista.
• Lisättyä todellisuutta ei päästä testaamaan tuotantoympäristössä ja kehityksessä jäädään jälkeen.
ENNAKOIVA LOGISTIIKKA
• Ennakoitava logistiikan palveluketju. Voidaan luoda matemaattisia malleja, jolla ennakoidaan logistiikkaketjun
palvelutarpeita. Näin logistiikan palveluketjut toimivat saumattomasti tehostaen toimintaa.
• Logistiikan tietoaineistojen tehokkaampi yhteiskäyttö on tehostanut toimintaa vähentämällä välivarastoinnin
tarvetta sekä parantamalla toimitusten oikea-aikaisuutta.
POLIITTINEN OHJAUS
• Poliittinen päätöksenteko on ailahtelevaa ja lyhytjänteistä. Suuriin investointeihin ei olla valmiita.
• Poliittinen ohjaus on vaikeasti ennakoitavaa. Pitkän tähtäimen suunnitelmien ja kehittämisen tekeminen on
haastavaa.
• Pitkän tähtäimen poliittiset päätökset mahdollistavat toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja kehittämisen.

Kymenlaakson tulevaisuustyöpajassa I eri muutostekijöiden tulevaisuustiloja arvioitiin sekä
toivottavuuden että todennäköisyyden perusteella. Lisäksi tulevaisuustyöpajaan osallistuneet asiantuntija saivat täydentää ja lisätä mahdollisia puuttuvia muutostekijöitä ja tulevaisuustiloja. Työpajan tulokset koottiin kuvaajaan, jossa x-akseli kuvaa tulevaisuustilan todennäköisyyttä ja y-akseli tulevaisuustilan toivottavuutta (kuvio 73). Lisäksi Kymenlaakson tulevaisuustyöpajassa I asiantuntijat kokosivat eri muutostekijöihin ja tulevaisuustiloihin liittyviä
liiketoiminnan haasteita (taulukko 23).
TAULUKKO 23. MUUTOSTEKIJÖIHIN JA TULEVAISUUSTILOIHIN LIITTYVÄT
LIIKETOIMINNAN HAASTEET.
Bioenergia

• Heikko kannattavuus

Avoin data

• Tiedon analysointi uudeksi palveluksi (datan avaaminen ei riitä, sitä pitää myös pystyä
ymmärtämään)
• Mahdollistavat kustannustehokkaan kysyntä-toimitusketjun
• Tietoturvariskit

Älykkäät ratkaisut

• Haasteena rajapintojen toimivuus ja nopeassa kehityksessä mukana pysyminen

Infra

• Ilmastonmuutos korostaa tieinfran kunnossapidon merkitystä
• Haasteena rahoitus ja sen kohdentaminen
• Raaka-aineiden riittävyys
• Haasteena lisäkustannukset yrityksille

Ikärakenteen muutos

• Monikulttuurisuuden haasteet johtamisessa

Urbanisoituminen

• Metsänomistajien urbanisoituminen – haaste vai mahdollisuus?
• Digitaaliset ratkaisut ja etätyömahdollisuudet ovat mahdollisuus maaseudun
elinvoimaisuudelle, mutta haasteena on työntekijöiden, opiskelijoiden ja asiakkaiden
saatavuus.

Työntekemisen ja
osaamisen muutos

• Elinikäinen oppiminen
• Vaatii yritysten ja oppilaitosten tiivistä yhteistyötä sekä työtapojen muutoksia,
etätyöskentelyja etäopiskelumahdollisuuksien lisäämistä
• Mahdollisten kohtaanto-ongelmien kasvaessa rekrytointi vaativaa, yritysten järjestettävä
itse koulutusta ja täsmäkoulutuksen tarve kasvaa.

Tietoturva

• Varautuminen osaamisella
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Virtuaalitodellisuus

• Tarve koulutusja konsultointipalveluille
• Haasteena riittävät investoinnit ja riittävän laaja hyödyntäminen – Suomi ei saa jäädä
junasta.

Ennakoiva logistiikka

• Tietoturvan merkitys korostuu
• Haasteena käyttöönotto pk-yrityksissä
• Kaupallisen tiedon ja viranomaistiedon avaaminen voi olla haasteellista.

Poliittinen
päätöksenteko

• Jos poliittinen päätöksenteko on ailahtelevaa ja vaikeasti ennakoitavaa, se vaikeuttaa
pitkän tähtäimen suunnittelua ja investointeja.

KUVIO 73. KYMENLAAKSON TULEVAISUUSTYÖPAJAN I TULOKSET METSÄBIOTALOUDEN
JA METSÄBIOTALOUDEN LOGISTIIKAN TULEVAISUUSTILOJEN TODENNÄKÖISYYDESTÄ
JA TOIVOTTAVUUDESTA.
Kymenlaakson tulevaisuustyöpajassa II pyydettiin Kymenlaakson osaamisen ja koulutuksen
asiantuntijoita arvioimaan kyselyn ja ensimmäisen tulevaisuustyöpajan tulosten perusteella
metsäbiotalouden logistiikan tehtävärakenteen muutoksia sekä osaamis- ja koulutustar-
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peiden muutoksia. Asiantuntijoita pyydettiin aluksi arvioimaan toivottava ja todennäköinen
kulman tulevaisuustekijöiden (= tavoiteltava tulevaisuus) perusteella osaamistarpeiden muutoksia metsäbiotalouden logistiikan alalla (taulukko 24).
TAULUKKO 24. METSÄBIOTALOUDEN LOGISTIIKAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET.
Yleispiirteiset tarpeet

Osaamisalue

Osaamistarpeet

Älyratkaisuosaaminen

Virtuaalitodellisuus

Suunnitteluosaamisen käyttö ja soveltaminen eri aloille/
toimintoihin

Esineiden internet

Tiedon ajantasaisuus (big datan hallinta)
Tiedon kerääminen

Robotiikka

Teknologiaosaaminen
Ohjelmointi- ja sovellusosaaminen
Rajapintaosaaminen

Telematiikka kuljetusten
optimointi

Jalostusasteen huomioiminen

Tietoturvaosaaminen

Kyberturvallisuus

Autonomiset systeemit
Tiedon turvaaminen ja oikea kohdentaminen
Datapoliisit

Suunnitteluosaaminen

Palveluinnovointi

Uusien teknologioiden käyttöönotto IoT, robotiikka
Tiedonhallinnan kehittäminen Tehokkaat palveluverkostot
(yhteisten tietovarantojen hallinta)
Ympäristö-yritysvastuu priorisointi logistiikkaintegraattori

Tulevaisuuden hallinta

Tulevaisuustyökalut
Turvallisuus
Rajapinta, verkosto-osaaminen
Ilmastonmuutos, väestön ruokahuolto, painopisteet
Tulevaisuuden uudet energialähteet ja niiden hyödyntäminen
Globaalin talouden tulevaisuus
Eettiset kysyntä-toimitusketjut
Kiireellisten/ei-kiireellisten toimitusten priorisointi
Hallittu aikamatkustus

Kymenlaakson tulevaisuustyöpajan II seuraavassa vaiheessa asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan tavoiteltavan tulevaisuuden aiheuttamia tehtävärakenteen muutoksia pohtimalla
nykyisiä metsä-biotalouden logistiikan ammatteja ja niihin tavoiteltavassa tulevaisuudessa
tapahtuvia muutoksia. Lisäksi asiantuntijoita pyydettiin kirjaamaan muistiin tavoiteltavan
tulevaisuuden myötä muodostuvia uusia ammatteja.
Työntekijämääriltään laskeviksi ammateiksi arvioitiin
•
•
•
•
•
•
•
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kuljettajat (auton-, veturin- jne.)
varastotyöntekijät
ahtaajat ja satamatyöntekijät
ajojärjestelijät
kuorman vastaanottajat
siistijät
laivatyöntekijät.
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Työntekijämäärältään samana pysyvät
• muut toimistotyöntekijät.
Työntekijämääriltään nousevia ammatteja arvioitiin olevan
•
•
•
•
•
•

motokuskit
kuljetussuunnittelijat
IT-asiantuntijat
huoltotyöntekijät ja mekaanikot
väylän kunnossapitäjät
metsänhoitajat.

Uusiksi tai nouseviksi tehtäviksi tai ammateiksi arvioitiin
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kestävän kehityksen asiantuntijat
ylläpitoasentajat
turvallisuusasiantuntijat
logistiikan ICT-osaajat
big datan hyödyntäjät
telematiikkaosaajat
yhdistelmäinsinöörit
tuotekehittelijät
kokonaisuuden koordinointiin liittyvät eräänlaiset ”mastermind”-tehtävät.

Lopuksi asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan aiemmin työstettyjen osaamistarpeiden ja tehtävärakenteen muutosten perusteella, millaisia muutostarpeita muodostuu koulutukselle.
Asiantuntijat arvioivat koulutustarpeiksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ympäristötietoisuuden (kestävä kehitys)
mekaanisen huollon (uusi tekniikka)
robottiohjelmoinnin
telematiikan osaamisen
älylaitteiden sujuvan käytön (virtuaalitodellisuus)
ns. peruskoodauksen
tietoturvan hallinnan
dataliikenteen ohjauksen (isossa mittakaavassa)
energian logistiikkaketjuosaamisen (”laturi”)
eräänlaisena datapoliisina toimimisen eli tietovirtojen valvontaan liittyvän osaamisen.

Asiantuntijat arvioivat koulutuksen järjestämistarpeiksi
•
•
•
•

työelämäyhteyksien paremman järjestämisen (yrityksen tarpeet)
opetuksen uudelleen koordinoinnin
olemassa olevan työvoiman uudelleen koulutuksen
siirtymisen lukukausiperustaisesta opetuksesta nonstop-koulutustoteutukseen.
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8.6.3

Arviot Dynamo-mallin hyödynnettävyydestä alue-ennakoinnissa

Kymenlaakson aikuiskoulutuksen ennakoinnin aluepilotin toimintaehdotukset keskittyvät
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Kamk) Logistiikkaverstaan ympärille. Logistiikkaverstas on vuodesta 2016 toiminnassa ollut uudenlainen oppimisympäristö, joka yhdistää
koulutuksen ja työelämän. Toimintaehdotusten teemoina ovat paitsi eräänlainen eri tieteen- ja koulutusalojen sekä eri koulutusalojen ja -asteiden henkilökunnan ja opiskelijoiden
törmäyttäminen, myös toiminnan ja hyväksi todettujen toimintamallien jatkuvuus (kuvio 74).
Liitossa Dynamo-mallia hyödynnetään maakuntaohjelman ja kaavoituksen taustamateriaalina. Lisäksi Logistiikkaverstas hyödyntää hankkeen jatkon suunnittelussa kiinnostusta myös
muilta toimialoilta tämäntyyppisen ennakointimallin hyödyntämiseen.

KUVIO 74. KYMENLAAKSON AIKUISKOULUTUKSEN ENNAKOINNIN ALUEPILOTIN
TOIMINTAEHDOTUKSET.

8.7

Metsäbiotalous (Kainuu)

Kainuussa Dynamo-ennakointipilottiin osallistuttiin osana ”Kainuun biotalouden osaamisen
kehittäminen” -hanketta (KBO-hanke). KBO-hankkeessa osaamisen kehittäminen sisältää
metsäbiotalouden toimintoketjun, johon sisältyvät metsästä saatavien raaka-aineiden hankinta, kuljetus tehtaille, teollinen tuotantoprosessi, jatkojalostus, markkinointi, tuotteiden
jakelu asiakkaille jne. KBO-hankkeessa metsäbiotalouteen kuuluvat metsäala (puuraaka-aine; wood) ja luonnontuoteala (marjat, sienet; non-wood). Metsä- ja puuklusteri (wood)
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sisältää metsätalouden (metsänhoito, puunhankinta) sekä mekaanisen ja kemiallisen puunjalostuksen (metsäteollisuus). Biotalouteen ja metsäbiotalouteen liittyvät luontomatkailu ja
luontoperustaiset hyvinvointipalvelut on rajattu tämän analyysin ulkopuolelle.
Yllä mainituille metsäbiotalouden eri toimialoille kehitetään Kainuussa merkittäviä investointeja, joilla on oleellinen vaikutus logistiikkatoimintoihin, työvoima- ja osaamistarpeisiin.
Dynamo-ennakointipilotin metsäbiotalouden ja logistiikka-alan osakokonaisuus sopi hyvin
KBO-hankkeen kehykseen ja yhteistyöhön muiden Itä-Suomen alueen metsäisten maakuntien ja metsäalan toimijoiden kanssa.

8.7.1

Ennakointiprosessi

KBO-hankkeessa selvitettiin nykyisiä metsäbiotalouden työvoima- ja osaamistarpeita sekä
sitä, mitä ne olisivat uusien mahdollisten metsäbiotalouden investointien toteutuessa.
KBO-hankkeessa näkökulma osaamisen kehittämiseen ja ennakointiin on metsäalan toimijoiden lähitulevaisuuden konkreettiset osaamistarpeet. KBO-hankkeessa selvitettiin metsäbiotaloustoimialan ammatillisia ja yleisiä osaamistarpeita sekä ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja muiden koulutustahojen koulutustarjontaa Kainuussa ja siellä Kainuun
ulkopuolella, missä metsäbiotalouden koulutusta on laajimmin tarjolla.
Metsäbiotalousalan tulevaisuuden osaamistarpeista on tehty Suomessa viime vuosina lukuisia selvityksiä (esim. OPH ja TTS), ja niistä on hahmotettavissa pääasiassa yhdenmukainen
käsitys alan osaamistarpeiden kehittymisestä jatkossa. Osaamistarpeita on pohdittu PESTE-menetelmän (poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen, teknologinen ja eettinen) näkökulmasta. KBO-hankkeen toimialojen (metsätalous, mekaaninen ja kemiallinen puunjalostus
sekä luonnontuoteala) yrityksille, julkisille toimijoille ja koulutusorganisaatioille suunnatuissa kyselykartoituksissa saatiin hyvin samankaltaisia osaamistarpeita. KBO-hankkeen
kysely lähetettiin yhteensä 162 henkilölle (metsätalous sisältäen uusiutuvan energian 55,
mekaaninen puunjalostus 42, kemiallinen puunjalostus 21, luonnontuoteala 44).
Dynamo-ennakointipilotin työosuudessa pyrittiin laajentamaan KBO-hankkeen näkökulmaa
kauemmas tulevaisuuteen ja huomioimaan globaalien ja valtakunnallisten draivereiden ja
trendien mahdolliset vaikutukset Kainuun metsäbiotalouteen. Dynamo-pilotin kysely lähetettiin Kainuussa 63:lle logistiikan alan asiantuntijalle.

8.7.2

Keskeiset tulokset

Metsäbiotalouden laadullisia osaamistarpeita (toimialojen yhteisiä sekä toimialakohtaisia
ammatillisia erityisosaamisia) on pystytty kartoittamaan aika kattavasti eri selvityksissä.
Haasteellista on varsinaisten työvoimatarpeiden ennakointi, mikä on pohjana koulutusmäärien ja koulutusten järjestämisen arvioinnille eri alueilla Suomessa. Koulutusmääriä arvioitaessa on huomioitava myös mahdolliset opiskelun keskeytymiset sekä siirtyminen valmistuttua muille aloille.
Tuloksissa on keskitytty arvioimaan metsäbiotalouden logistiikan kokonaisuutta ”tehtaan
aitojen ulkopuolella” eli raaka-aineen hankintaa tehtaille ja jalostettujen tuotteiden jakelua
tehtailta asiakkaille.
Kainuun uusien metsäbiotalouden mahdollisten investointien myötä vuosittaiset hakkuumäärät kasvavat 3,5 mm3:stä 4,5 mm3:iin eli yli 25 prosenttia. Puun liikkuminen metsästä
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tehtaille on avainkysymys. Kainuun tavoitteena on saada puuta jalostavat tehdasinvestoinnit
maakuntaan, jolloin puuraaka-aineen logistiikassa puhutaan pääasiassa ”lähipuu”-liikenteestä.
Logistiikkaketjun eri vaiheiden työvoimatarpeita:
Puuraaka-aineen hankinta:
•
•
•
•
•

metsä- ja ajokoneiden kuljettajia
koneketjun työprosessin esimiehiä
koneiden kunnossapidon osaajia, tietojärjestelmien osaajia
ainespuun, kuitupuun ja energiapuun rekkakuljettajia
kokonaisprosessin operatiivisen hallinnan johtamistehtävät.

Tiestö:
• maanrakennus- ja kaivuutöiden osaajia.
Varastointi ja terminaalit:
• puuterminaalien työnjohtajat ja työntekijät.
Tuotteet tehtaalta markkinoille:
• mekaaninen puunjalostus: puutavaran ja sivutuotteiden rekkakuljettajia (sahatavara,
hake, puru)
• teollinen puurakentaminen: taloelementtien ja talomoduulien rekkakuljetukset
• kemiallinen puunjalostus: bioetanolin ja muiden kemiallisten tuotteiden tankkiauto
kuljetukset.
Luonnontuoteala:
• raaka-aineen hankinta metsästä tehtaille jalostettavaksi Kainuussa tai ulkopuolelle (henkilö, paketti- ja kuorma-autokuljetukset)
• raaka-aineen ostamiseen poimijoilta sekä raaka-aineen varastointiin liittyvät tehtävät
• jalostettujen tuotteiden toimittaminen asiakkaille ja vähittäismyyntiin (kuorma-autokuljetukset).
Metsäalan osaamistarpeita:
• Metsäalan eri työntekijätason ja koordinaatio- tai johtotason ammattiryhmien osalta on
tehty kattavia osaamistarveselvityksiä, joita ei mainita tässä uudelleen.
• Motokuskien tehtäväkenttä- ja osaamisvaatimus on hyvin laaja tehokkaan puunkatkonnan
lisäksi. Tarvitaan osaamista ympäristön huomioimisesta, säädöksistä ja kestävästä kehityksestä, taloudellista ja laadukasta toimintaa, koneiden kunnossapito-osaamista, asiakaspalvelutaitoja jne.
• Kokonaistoimintoketjun (raaka-aine tehtaalle) operatiivinen johtaminen ja siinä digitalisaation hyödyntäminen on jatkossa entistä suuremmassa roolissa.
• Eri toimijoiden (metsäyhtiöt, metsäpalveluyritykset) yhteistyöllä ja yhteisten resurssien
käytöllä saadaan logistisia säästöjä.
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Osaamisen kehittämisen haasteita ja keinoja:
• Metsäalan ja logistiikan koulutusorganisaatioita ja koulutustarjontaa on olemassa valtakunnan tasolla. Miten koulutus järjestetään Kainuun kaltaisilla alueilla, jossa osallistujaryhmät ovat usein pieniä ja etäisyydet pitkiä?
• Tutkinnot pitäisi voida suorittaa entistä enemmän työssä oppimalla.
• Voidaanko koulutuksessa siirtyä tutkintopohjaisesta vaatimuksesta (substanssi) nopeasti
mukautuvaan taitoja korostavaan osaamissalkkumalliin (kompetenssi)?
• Metsäalan koulutus on kalleimpia koulutuksia johtuen hintavista työkoneista. Käytännön
työharjoitteluvaiheessa metsäkone ei ole tehokkaassa tuotanto-toiminnassa ja lisäksi
riskinä on mahdollinen koneen rikkoutuminen. Tämä on yrityksille usein liian suuri taloudellinen taakka.
• Ammattitaitoisista metsäkoneenkuljettajista on pulaa. Valittaessa koulutukseen opiskelijoita on selvitettävä heidän motivaationsa ja tehtävä soveltuvuuskoe (motoriikka) alalle.
• Jotta metsäalalle saadaan nopeasti riittävästi työvoimaa, tulee järjestää lisää aikuiskoulutusta muunto-, täydennys- ja täsmäkoulutuksina.
• Metsätalousalan ja luonnontuotealan työtehtävät ovat usein kausiluonteisia, jolloin toimeentuloa ei riitä koko vuodelle. Alalle tarvitaan moniosaajia, jotka ovat kykeneviä tekemään erityyppisiä tehtäviä (metsäkoneenkuljettaja, metsänistutus, tiestön rakennus ja
kunnossapito, jätteenkuljetus, lumen auraus jne.).
• Metsäalan imagon ja vetovoimaisuuden markkinointi on mielellään aloitettava jo peruskoulussa, jossa tuodaan esille luonnollinen suhtautuminen metsään talous- ja virkistysmahdollisuuksien tuottajana. Tätä kautta on mahdollisuus saada opiskelijoita tulevaisuudessa metsäbiotalousalalle ammattiopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

8.7.3

Arviot Dynamo-mallin hyödynnettävyydestä alue-ennakoinnissa

Kainuun osalta voi todeta, että Dynamo-ennakointipilotin kysymysten asettelussa saatiin laajennettua näkökulmaa kauemmas tulevaisuuteen verrattuna KBO-hankkeen kartoitukseen,
joka keskittyi lähitulevaisuuden haasteisiin.
Suomessa on tehty viime aikoina useita selvityksiä muutosvoimista ja osaamistarpeista metsäbiotalouden alalle. Niiden analysointi ja tulosten yhteenveto tietopakettina olisi hyödyttänyt
ja antanut hyvät taustatiedot osallistujille ennen Delfoi-pilottia. Näin pilotissa olisi päästy
paremmin konkreettisempiin tuloksiin.
Dynamo-pilotin hyöty oli saada laaja asiantuntijoiden paneeli koolle puntaroimaan muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia useista, erilaisista näkökulmista. Pilotissa oli myös mahdollisuus
saada eri alueiden edustajat verkottumaan ja tekemään yhteistyötä.
eDelfoi-tietojärjestelmän datankäsittelyä olisi toivottavaa kehittää niin, että saadaan kätevästi palautteena aluekohtaista (maakunnallista) tietoa, jota voidaan verrata muiden alueiden
tai koko Suomen näkemyksiin.
Dynamo-pilotti haastoi ajattelemaan asioita arkipäivän ajattelutavasta poiketen ja visioimaan
tulevaisuuden mahdollisuuksia. Aikanaan Suomessa alettiin kehittää digitaalitekniikkaa, tietoliikenne- ja ohjelmisto-osaamista, jotka ovat nyt arkipäivää metsäalalla ja logistiikan erilaisissa sovelluksissa ja mahdollistavat jatkossa huiman kehityksen. Mielenkiintoisia asioita
ovat esimerkiksi drone-koptereiden tuleva kehitys ja soveltaminen metsäalalla sekä robotiikan ja automaation hyödyntäminen puunkorjuussa ja -kuljetuksissa sekä marjojen keruussa.
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8.8

Metsäbiotalous (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjala oli mukana ennakointipilotissa metsäbiotalousteemalla yhdessä Kainuun,
Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Kymenlaakson kanssa. Tavoitteena oli tarkastella erityisesti
valtakunnallisessa pilotissa fokuksessa olleen kuljetus- ja liikennealan kehityksen taustalla
olevia, metsäbiotalousalan kehityksestä seuraavia laadullisia ja määrällisiä muutoksia, joita
tulisi huomioida koulutuksessa. Tarkastelun kohteiksi sovittiin erityisesti liikenne- ja logistiikka-alan ja metsäbiotalouden rajapinnat ja kartoitettaviksi asioiksi pilottialan sisäisen ja
ulkoisen toimintaympäristön muutostekijät eri skenaarioissa. Käytännössä huomio kohdistui
metsäbiotalouteen.

8.8.1

Ennakointiprosessi

Alueellinen työ käynnistettiin syksyllä 2016 laaditulla taustaraportilla, jossa kartoitettiin
metsäbiotalouden nykytilaa Pohjois-Karjalassa sekä aikaisempiin alueellisiin ja valtakunnallisiin ennakointiselvityksiin liittyviä päätuloksia. Syksyllä 2016 ELY-keskuksille suunnatun
Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen yhteydessä toteutetussa lyhyen aikavälin osaamisen
kehittämisen haasteita sekä toimenpiteitä ja ratkaisuja käsitelleessä kyselyssä käytiin läpi
myös metsäbiotalouden tilannetta.
Vuoden 2016 alussa kutsuttiin koolle alueellinen työryhmä, jonka kokoonpanoon kuului
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, ELY-keskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Karelia AMK:n,
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Joensuun Tiedepuiston, Luken, Metsäkeskuksen ja
PIKESin edustajia. Tavoitteena oli, että työryhmän jäsenet tuovat ennakointiprosessin eri vaiheisiin omaa henkilökohtaista asiantuntemustaan ja oman organisaationsa näkökulmia.
Työryhmä kokoontui alkuvuodesta 2017. Tapaamisessa käsiteltiin metsäbiotalouden kehitykseen ja merkitykseen liittyviä muutostekijöitä. Muutostekijät oli jaettu PESTE-menetelmän
mukaisesti poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin, teknologisiin ja arvoihin sekä megatrendeihin.
Kevättalvella työstettiin Kymenlaakson johdolla metsäbiotalousalan eDelfoi-kysely, jonka
kohderyhmänä oli laaja joukko metsäbiotalousalan asiantuntijoita mukana olevissa maakunnissa. Pohjois-Karjalan osalta potentiaalinen vastaajajoukko oli 54 henkeä.
Kaiken kaikkiaan kyselyn kolmen eri osion lomakkeita tallensi noin 130 asiantuntijaa, joskin
osa lomakkeista tai vastauksista oli tyhjiä. Pohjois-Karjalasta vastauksen tallentaneita henkilöitä oli osiosta riippuen 12–15. Osa vastauksista oli tyhjiä ja avoimiin kysymyksiin vastauksia ei juuri saatu. Pääsääntöisesti maakunnan asiantuntijoiden näkemykset eri muutosilmiöistä ja niiden voimakkuudesta eivät poikenneet suuresti koko vastaajajoukon näkemyksistä.
Tässä ja myös työn muissa eri vaiheissa järjestettiin video- tai Skype-palavereja muiden
metsäbiotalousalaa tarkastelevien maakuntien kanssa.
Keskustelua metsäbiotalouden näkymistä jatkettiin 16.3.2017 ETKO-ennakointihankkeen järjestämässä seminaarissa, jossa perehdyttiin muun muassa Työtehoseuran selvityksiin metsäalan osaamistarpeista sekä koulutuksen työelämävastaavuudesta. Työtehoseura oli tehnyt
muun muassa seuraavat selvitykset:
• Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja vuonna 2020 -hanke (nykyhetken ja tulevaisuuden
työelämässä tarvittavia taitoja kaikilla koulutusasteilla: metsäalan ammatillinen osaaminen, metsätalousinsinöörien ammattiosaaminen, metsänhoitajien ammattiosaaminen)
212

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

• Metsäalan koulutuksen tulevat osaamistarpeet (Metsäalan valtakunnallinen osaamistarpeiden ennakointihanke, 2016)
• Metsäalan työvoimatarve – Savotta 2025 (2016)
• Metsäalan koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullinen arviointi tutkintotasoittain -hanke (2016–2017).
Tässä vaiheessa todettiin, että ennakointipilotissa tavoitteena olevaa työtä oli jo tehty erityisesti Työtehoseuran tutkimuksissa, mutta myös muissa yhteyksissä. Lisäksi eDelfoi-kyselyn
ensimmäisen vaiheen tulokset liikkuivat hyvin yleisellä tasolla ja olivat lähinnä teemaan orientoivia. Alueella todettiin, että pilotissa ollaan käytännössä tekemässä päällekkäistä työtä.
Seuraavat vaiheet olisivat lisäksi edellyttäneet teeman syvällisempää tuntemusta. Koska sen
paremmin substanssiosaamista kuin aikaresurssejakaan ei tuossa vaiheessa ollut, päätettiin
vetäytyä pilotin jatkosta.
Kesällä 2017 maakuntaliittoon saatiin lisäresurssi koulutuksen kenttään liittyviin tehtäviin. Tämän resurssin avulla ennakointipilotista vaiheineen ja tuloksineen koostettiin tiivis
raportti.

8.8.2

Keskeiset tulokset

Tuloksia saatiin prosessin eri vaiheissa. Syksyn 2016 osaamistarvekyselystä voi nostaa esiin
seuraavaa:
•
•
•
•
•
•

Metsäkoneenkuljettajia ja puun korjuun osaajia tarvitaan lisää (kasvaneet hakkuumäärät).
Puutavarankuljettajista on pulaa.
Edelleen tarvitaan sellu- ja paperiteollisuuden sekä uuden metsäteollisuuden osaajia.
Puunkuljetuslogistiikan tehtävien ja koulutuksen vetovoimaisuutta on lisättävä.
Työssäoppimispaikkojen saaminen alalle tulijoille on haasteellista.
Työnantajat odottavat valmiita ammattilaisia, eivätkä yritykset ole valmiit sitoutumaan
kouluttamaan harjoittelun kautta osaajaksi.

eDelfoi-kyselyssä pohjoiskarjalaisten asiantuntijoiden näkemykset eri muutosilmiöistä ja
niiden voimakkuudesta eivät pääsääntöisesti poikenneet suuresti koko vastaajajoukon näkemyksistä. Joitakin pieniä eroja oli. Esimerkiksi kyselyn ensimmäisessä osiossa ilmastonmuutoksen ja älyteknologioiden osalta maakunnan vastaajat antoivat hieman keskimääräistä
varovaisempia vastauksia arvioidessaan ilmiöiden vaikuttavuutta ja voimakkuutta. Toisaalta
bioenergian osuuden voimakasta kasvua koskevaa väittämää pidettiin jonkin verran todennäköisempänä kuin koko vastaajajoukossa keskimäärin. Avoimiin vastauksiin pohjoiskarjalaiset
vastaajat jättivät varsin vähän kommentteja, joten avoimet vastaukset ovat lähinnä satunnaisia huomioita.
Työtehoseuran selvitykset sisälsivät runsaasti pilottiin liittyviä tuloksia. Esimerkiksi metsäinsinöörikoulutuksen tuottaman osaamisen työelämävastaavuudesta nousee keskeisenä
asiana esiin tarve parantaa yleisiä työelämätaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja metsäenergiaosaamista. Selvityksen mukaan substanssiosaamisessa on parannettavaa muun muassa
metsäteiden rakentamisen, metsäojituksen sekä puukaupan opettamisessa. Työelämäyhteyksien luomiseen opintojen aikana olisi tarvetta panostaa vahvemmin.
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Aiempien ja pilottiprosessin myötä esille nostettujen koulutustarve-ennakointitietojen
valossa pitäisi ikäluokkien pienentyessä Pohjois-Karjalassa entistä suuremman osan ikäluokasta hakeutua metsäalan koulutukseen. Nuoria ei kuitenkaan riitä täyttämään kaikkia metsäalalla tarvittavia koulutuksen aloituspaikkoja. Metsäalan koulutus ei myöskään ole ollut
riittävän vetovoimaista. Valmistuville on taattava ympärivuotinen työllistyminen (nyt paljon
kausivaihtelua ja ‑työttömyyttä) hyödyntäen yhdistelmiä maanrakennuksen, metsäkonetyön
ja jätetoimialan välillä. Samalla tulee panostaa aikuisten kouluttamiseen sekä erilaisiin täydennys- ja muuntokoulutuksiin.
Työnantajilta kerätyn palautteen mukaan metsäalalla työskentelyssä tulee kiinnittää huomiota työn tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Monipuolisen ammattitaidon lisäksi työnantajat
mainitsivat hyviksi ominaisuuksiksi joustavuuden, itsenäisyyden, ongelmanratkaisukyvyn,
vastuuntunnon, huolellisuuden, liikkumisvalmiuden, omatoimisuuden, riittävän fyysisen
kunnon, tiimityötaitoisuuden, luotettavuuden sekä ahkeruuden.
Digitalisaatio vauhdittaa biotaloutta monin tavoin, ja Pohjois-Karjalassa on vahva tarttumapinta sekä digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen että niiden käyttöönottoon. Digitalisaation
ja siihen sisältyvien mahdollistavien teknologioiden osaamista ja käyttöönottoa on koulutettava läpi kaikkien koulutusasteiden. Lisäksi koulutuksessa on panostettava ongelmanratkaisutaitoihin; tämä on keskeistä myös ajatellen digitalisaatio-osaamista.
Opetushallituksen valtakunnallinen ennakointihanke kohdentui alun perin aikuiskoulutuksen
osaamistarpeisiin. Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva ammatillisen koulutuksen reformi kuitenkin muuttaa ammatillisen koulutuksen kenttää merkittävästi. Koulutus on jatkossa entistä
vahvemmin osaamisperustaista siten, että opintosuunnitelma perustuu henkilökohtaistamisprosessiin, joka koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen asiakkaita, nuoria ja aikuisia.
Ammatillisen koulutuksen rakenteen uudistamisen myötä koulutuksen ja työnantajien vuorovaikutus lisääntyy entisestään. Tämä voi tarjota entistä paremmat mahdollisuudet nuorten
ja aikuisten tasa-arvoisempiin vaikuttamismahdollisuuksiin työssäoppimispaikoilla sekä
paremmat mahdollisuudet nuorille osallistua työelämän kehittämiseen ja toimintatapojen
uudistamiseen. Myös koulutuksen ja alan vetovoimaisuuteen sekä imagoon voidaan pyrkiä
vaikuttamaan viestinnällä. Ammatillisen koulutuksen rakenteen muutos ja sen eteneminen
tavoiteltuun suuntaan edellyttävät uutta osaamista myös opetushenkilöstöltä. Alkuperäisestä
tavoitteesta poiketen erityisesti liikenne- ja logistiikka-alaan liittyviä osaamistarpeita ei erikseen listattu. Osa esille nousseista tuloksista ja havainnoista koskee tosin myös liikenne- ja
logistiikka-alaa.

8.8.3

Arviot Dynamo-mallin hyödynnettävyydestä alue-ennakoinnissa

Ennakointipilotin suoranaiset tulokset jäivät varsin vähäisiksi. Syksyn taustaraportti kokosi jo
olemassa olevaa tietoa ja talven eDelfoi-kyselyssä liikuttiin hyvin yleisellä tasolla. Työmäärä
huomioiden kyselyn tulokset olivat pettymys.
Ennakointipilotin yhteydessä – ikään kuin sivutuotteena – saatiin kuitenkin paljon tietoa muun
muassa Työtehoseuran tutkimuksista ja niiden keskeisistä tuloksista, jotka eivät olleet kaikille ennestään tuttuja. Pilotista ja sen vaiheista tehdyn koonnin avulla ennakointitietoa saadaan levitettyä eri toimijoille.
Alkuperäisen suunnitelman mukaiseen raskaasti toteutettuun ennakointiprosessiin ei aluetasolla – ainakaan Pohjois-Karjalassa – ollut mahdollisuuksia. Maakuntaliitolla tai muilla
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sidosryhmillä ei ollut aikaa eikä resursseja näin laajamittaiseen työhön, joka lisäksi paljastui
osin päällekkäiseksi jo tehdyn työn kanssa. Alun perin resurssiksi ajatellun alueellisen ennakointihankkeen loppuvaiheet työllistivät lisäksi niin paljon, että hankkeen työtä ei voitu kohdentaa pilottiin aiotussa määrin.
Jos ennakointipilotti saa jatkoa, on hyvä miettiä, mikä alueiden rooli työssä olisi. Ennakointityöhön ja sen tuloksiin on alueilla suurta mielenkiintoa, ja alueellisilla toimijoilla on paljon
näkemyksiä ja tietämystä jaettavaksi prosesseissa. Toisaalta suuri osa osaamis- ja koulutustarpeiden laadullisista muutoksista on samankaltaista sekä alueilla että valtakunnallisesti.
Voisi olla tarkoituksenmukaista osallistaa alueita valtakunnalliseen työhön ja sen tulosten
hyödyntämiseen kevyemmin kuin pilotissa. Yksi mahdollisuus olisi, että alueet kommentoisivat valtakunnallista työtä sen eri vaiheissa. Työryhmissä voitaisiin myös hyödyntää alueiden
asiantuntijoita.
Jatkoa ajatellen Pohjois-Karjalassa on mielenkiintoa esimerkiksi sote-osaamisen tulevaisuuden muutoksiin liittyen. Ala on alueen kehityksen kannalta tärkeä, ja se on myös merkittävä työllistäjä, lisäksi työvoima on keskimääräistä ikääntyneempää. Tätäkin työtä toki jo tehdään. Pohjois-Karjala sote-osaamisen maakunnaksi -hankkeen tavoitteena on muun muassa
kartoittaa käytettävissä oleva ennakointi- ja osaamistarvetieto ja tuottaa sote-osaamisen
visio sekä toimenpidesuunnitelma.
Toiveissa olisi saada ennakoinnin kautta laaja kokonaiskuva maakunnan koulutustarpeista.
Tarvittaisiin siis vastaavaa ennakointityötä (kehitysarviot, poistumalaskelmat yms. tilastot),
mitä tehtiin aina KESU-prosessien yhteydessä. Ennakointipilotin kaltaisella mallilla ei saada
tällaista muun muassa koulutuksenjärjestäjien koulutuksen kohdentamisen kannalta tärkeää kokonaiskuvaa. Laadullistakin tietoa tarvitaan, mutta nyt pilotoidulla mallilla menee
pari vuosikymmentä, ennen kuin koko paletti saadaan käytyä läpi.

8.9

Metsäbiotalous (Pohjois-Savon liitto)

Pohjois-Savo oli mukana ennakointipilotissa metsäbiotalouden logistiikka -teemalla yhdessä
Kainuun, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Kymenlaakson kanssa. Pilotointityö alkoi
maakuntien ennakointiasiantuntijoiden Skype-palaverilla lokakuussa 2016, ja siitä jatkettiin alueellisten muutostekijöiden kartoitukseen sekä työpajaan marraskuun lopussa 2016.
Pohjois-Savon ennakointiin ja eDelfoi-paneeleihin osallistuivat valtakunnallinen ennakointityöryhmä sekä oppilaitosten ja toimialan yritysten edustajia. Ennakointityössä hyödynnettiin
eDelfoi-paneelia ja valtakunnallisen pilotin aineistoja sekä tilaisuuksia.
Päätuloksena oli kokonaiskuva tulevaisuuden osaamistarpeista. Maakuntien yhteistyö metsäbiotalouden logistiikan tulevaisuuden ennakointityössä koetaan tarpeelliseksi. Prosessissa
kerrytettyjä tietoja voidaan hyödyntää maakunnan ennakointityössä, jossa Delfoi-menetelmän oppiminen ja soveltaminen ovat olennaisessa roolissa. Pilotointi lisäsi alueellisen tietoisuuden lisääntymistä osaavan työvoiman kasvavasta tarpeesta.
Dynamo-mallia voidaan käyttää soveltaen alue-ennakointiprosessissa ”Lean Dynamo”. Tämä
olisi kevennetty versio, jolla olisi automatisoitu kytkentä valtakunnalliseen malliin. Valtakunnallisen ennakointiprosessin toteuttaminen vaatii liikaa resursseja aluetoteutukseen. Haas-
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teina ovat myös motivoituneiden panelistien löytäminen ja aktivointi sekä Delfoi-paneelien ja
työpajojen järjestäminen. Malli kartoittaa korostuneesti laadulliset osaamistarpeet, mutta
samaan aikaan olisi tarvetta alueen määrälliselle työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnille, jolla voidaan määritellä esimerkiksi alueelliset koulutuksen aloituspaikat. Kaiken kaikkiaan valtakunnallisten työpajojen valmistelun ja toteutuksen parempi ”käytännön opastaminen” alueorganisaatioille olisi tuonut lisäarvoa koko prosessiin.

8.10

Metsäbiotalous (Keski-Suomi)

Keski-Suomi oli mukana ennakointipilotissa metsäbiotalousteemalla yhdessä Kainuun, Pohjois-Savon ja Kymenlaakson kanssa. Tavoitteena oli tarkastella erityisesti valtakunnallisessa
pilotissa fokuksessa olleen kuljetus- ja liikennealan kehityksen taustalla olevia muutoksia
ja tarpeita, joita on huomioitava koulutuksen sisällöissä ja määrässä. Maakuntien kesken
tarkastelun kohteiksi sovittiin erityisesti liikenne- ja logistiikka-alan ja metsäbiotalouden
rajapinnat ja ulkoisen toimintaympäristön muutostekijät eri skenaarioissa. Keski-Suomessa
aluepilotin taustalla oli myös maan suurin teollinen investointi – Äänekosken biotuotetehdas,
joka juuri on käynnistynyt ja siihen liittyvät selvitykset.
Ennakointiprosessissa hyödynnettiin taustaraportteina erityisesti Äänekosken investointiin
liittyvää Biotaloudesta ammatti -prosessia ja selvitystä (https://prezi.com/fzze_douh4nv/
biotaloudesta-ammatti/ ), aikaisempia alueellisiin ja valtakunnallisiin ennakointiselvityksiin
liittyviä päätuloksia, alueelliset kehitysnäkymät -katsausta, jossa oli koottuna lyhyen aikavälin osaamisen kehittämisen haasteita sekä toimenpiteitä ja ratkaisuja. Lisäksi tukena oli
KESU-ryhmän toiminta.
Alueellinen työryhmä kokoontui useamman kerran talven 2017 aikana. Siihen kuuluvat Äänekosken koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen liitto, ELY-keskus, TE-toimisto ja yritykset. Lisäksi ennakointiprosessin
aikana oli video- ja Skype-palavereja muiden metsäbiotalousalaa tarkastelevien maakuntien
kanssa.
Ennakointiprosessi aloitettiin metsäbiotalousalan eDelfoi-kyselyllä, jonka kohderyhmänä
oli laaja joukko metsäbiotalousalan asiantuntijoita mukana olevissa maakunnissa (noin 130).
Keski-Suomessa kysely lähetettiin noin 60 henkilölle. Vastauksen tallentaneita henkilöitä oli
osiosta riippuen 5–10 henkilöä. Kyselyä ei pidetty onnistuneena, ja sitä pidettiin työkalusta
johtuen epäselvänä. Useat vastaajat jättivät kyselyn kesken.
Keskeiset tulokset saatiin eri lähteistä ja selvityksistä, ja niitä olivat muun muassa seuraavat:
• Metsäkoneenkuljettajia ja puunkorjuun osaajia tarvitaan lisää (mm. Äänekoski).
• Logistiikka-alalla tarvitaan osaajien muutosjoustavuutta.
• Puunkuljetuslogistiikan tehtävien ja koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen on tarpeen.
• Joustavia oppimispolkuja on kehitettävä ja esimerkiksi eri ammateista siirtymisen mahdollisuuksia on lisättävä.
• Oppimisympäristöjä on kehitettävä joustavammiksi ja yrityksiä enemmän osallistaviksi.
• Digitalisaation vaikutukset on huomioitava.
• Tekniikan alan korkeakoulutasoista koulutusta Keski-Suomessa tarvitaan lisää.

216

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

• Innovaatiotoiminnassa eri alojen yhteistyön tarve kasvaa.
• Biotaloudesta Ammatti! – konseptilla on tehty paljon työtä alan houkuttavuuden lisäämiseksi ja toimijoiden yhteistyötä on lisätty.
Jatkossa on tarkoitus hyödyntää taustalla Äänekosken tehdasinvestointiin tehtyä selvitystyötä (Koponen ym.). Myös Keski-Suomen biotalousalan yritysten osaamistarveselvitys on
tekeillä. Alustavia tuloksia erityisesti laadullisesta näkökulmasta on saatu 28.9.2017 Keski-Suomen anti valtakunnalliseen raporttiin oli aika vähäinen edellä mainituista syistä. (Vrt.
muut metsäbiotalousmaakunnat.) Keski-Suomessa on kuitenkin päätetty syksyllä 2017
hyödyntää ennakointiprosessia laajemmin logistiikka- ja biotalousalan osaamistarpeiden
arvioinnissa. Logistiikka-alan profiilia maakunnassa on myös nostettu ennakointiprosessin
kautta, ja maakunnan profiilista johtuen metsäbiotalous on kuitenkin logistiikan keskiössä.
Lisäksi valtakunnallisia tuloksia aiotaan hyödyntää alueella.
Valtakunnallisia tuloksia esiteltiin maakunnallisessa liikenneseminaarissa 9.11.2017. Seuraavana on vuorossa maakunnallinen logistiikka-alan ennakoinnin työpaja marraskuussa, jossa
hyödynnetään ennakointiprosessia, muiden maakuntien tietoja ja valtakunnallisia tuloksia.
Lisäksi on laajennettu kohderyhmää laajemmin logistiikka-alalle ja hyödynnetään valtakunnallista aineistoa. Tavoitteena on maakunnan osaajien parempi yhteistyö sekä vaikuttaminen
koulutusten sisältöihin. Myös koulutusvientiä pyritään edistämään logistiikka-alalla. Ennakointipilotin vaiheet, työpajan tulokset sekä eri raportit kokoava selvitys toteutettiin syksyn
2017 aikana.
Keski-Suomessa saatiin hyvin samanlaiset kokemukset ja arviot pilotista kuin esimerkiksi
Pohjois-Karjalassa. Myös kehitysehdotukset ovat samansuuntaisia. Ennakointipilotti olisi
vaatinut erillisen resurssin. Myös maakuntien linkitys valtakunnalliseen prosessiin jäi nyt
hieman epäselväksi. Prosessia on kuitenkin hyödynnetty omiin tarpeisiin ja saatu ikään kuin
rinnalla toimien hyviä avauksia ja informaatiota.

8.11

Yhteenvetoa Dynamo-mallin hyödynnettävyyden
arvioista alueilla

Dynamo-mallin aluepilotoinnin lähtökohta ei ollut noudatella tarkkaan valtakunnallista
prosessia, vaan kokeilla ja soveltaa mallin osia alueiden parhaaksi kokemalla tavalla. Valtakunnallisen pilotin prosessin eri vaiheissa voitiin tehdä väliarviointia tekijöistä, jotka oli hyvä
ottaa huomioon myös aluepilottien työssä51. Ohessa keskeisimpiä havaintoja, jotka välitettiin
pilottiprosessin aikana aluepilottien hyödynnettäväksi:
• Ihmiset ovat kiireisiä ja ilmoittautumisista huolimatta poissaoloja ilmeni eri työpajoissa.
Valtakunnallisen pilotin ensimmäiseen työpajaan oli 38 ilmoittautunutta ja 24 tuli paikalle.
Tosin valtakunnalliseen työpajaan piti osallistua 16 liikenne- ja logistiikka -ennakointiryhmän jäsentä, mutta ennakointiryhmän nimeäminen ei ollut vielä valmis, joten jäseniä ei
voitu kutsua työpajaan. Työpajaan olisi voinut parhaimmillaan osallistua jopa yli 50 asiantuntijaa. Lähtökohtana asiantuntijoiden koonnissa voidaan kuitenkin pitää sitä, että kutsuja
työpajaprosessiin kannattaa lähettää selvästi enemmän kuin on tarvetta.

51

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin (ml. ennakointimallin pilotointi) arviointi toteutetaan vuoden 2018 aikana.
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• Muutostekijälakanat, joihin ensimmäisessä työpajassa koottiin vastausten perusteella
neljä erilaista tulevaisuustilaa, kannattaa tiivistää selkeiksi kokonaisuuksiksi ja lähettää
etukäteen työpajaan osallistuvien tutustuttavaksi. Valtakunnallinen pilotti toteutti vaiheen
niin, että Metodix Oy teki Delfoi-kyselyn vastaajien kommenttien sijoittelun tulevaisuustiloja koskeviin sarakkeisiin ”raakamuodossa”. Kommenttien jatkojalostaminen olisi kuitenkin tarpeen, jotta työpajassa päästään valitsemaan muutostekijät joustavammin.
• Valtakunnallisessa pilotoinnissa oli teknisiä ongelmia työpajan aikana toteutettujen välitulosten koonnin ja tulostuksen suhteen. Jatkossa kannattaa välttää tällaisia koonteja ja
tulostamista tai ainakin varata siihen reilusti aikaa. ”Plan B” on aina tarpeen, jotta työskentely ei keskeydy.
• Tarvitaan riittävästi aikaa yhteiselle keskustelulle. Tärkeää on myös ryhmätöille varattavan ajan ja työpajojen välisenä ajan tehtävien tasapaino. Mikä on esimerkiksi tarve työskennellä työpajojen välillä tulosten täydentämiseksi ja tarkentamiseksi? Työpajojen välillä
on voitava varmistaa esimerkiksi yksittäisten skenaarioiden sisältöä. Erillisten yhteyshenkilöiden nimeämistä ennakointiryhmästä kannattaa harkita.
• Muutosilmiöiden vaikutusten peilaaminen liiketoiminnan kehittämishaasteisiin on haastava, mutta välttämätön osa Dynamo-mallin tapaista määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhdistävää mallinnusta. Vaiheen toteuttamiseen tarvitaan erityisesti alan yritysten
edustajia. Houkutus hypätä suoraan muutosilmiöistä osaamistarpeisiin on suuri, mutta
tällöin elinkeinoelämän kehityksen ja osaamisen kytkentä jää vähintäänkin epäselväksi.
Tämä on havaittavissa laajemmin elinkeino- ja koulutuspolitiikan ainakin osittaisena erillisyytenä toisistaan valtakunnallisesti. Aluepilottien tulokset tästä vaiheesta ovat erittäin
tärkeitä valtakunnallisen pilotin täydennykseksi.
• Tuotantoverkostojen osalta olisi hyvä saada mahdollisuuksien mukaan esille skenaarioiden välisiä eroja. Eli miten tavoitteellinen tai tavoitteelliset skenaariot eroavat nykytilasta?
Tällä on tietenkin suora kytkentä toimialarajat ylittävien osaamistarpeiden arviointiin seuraavassa työpajassa.
• Työllisten määrän arvioissa on tärkeää peilata kehitystä tiukasti aiempien työvaiheiden
tuloksiin. Kiinnekohdat aiempien vaiheiden laadullisista aineistoista tähän määrälliseen
arvioon olisivat todella arvokkaita. Keskustelu lähtee tässä kohtaa helposti nykytilan
arviointiin.
• Tehtävärakenteen mahdollisissa alueellisissa arvioissa olisi hyvä fokusoida muutamaa ydinammattiryhmää, joita arvioidaan työpajassa. Kaikkia ammattiryhmiä ei tietenkään ehditä
arvioida työpajassa, vaan ne jäävät pilotin taustaryhmän asiantuntijoiden arvioitaviksi.
• Kyselyiden valmisteluun ja toteuttamiseen tarvitaan riittävästi aikaa. Myös muistutuksiin
ja niihin liittyviin jatkoaikoihin on tarpeen varautua.
• Haasteena on keskipitkän ja pitkän aikavälin tarkastelun erottaminen toisistaan. Koska
muutostekijöiden vaikutuksen ajoitus on tärkeä osa ennakointityötä, siihen on panostettava riittävästi prosessin aikana.
• Yritysnäkökulman vahvempi esille tuominen ja kokemus aiemmista prosesseista (kysyntä
vs. tarjonta) on tärkeää.
• Kansainvälisyys tulee huomioida työskentelyssä (koulutustarjonta, ihmisten liikkuvuus jne.).
• Ennakointiprosessin toteuttaminen edellyttää vähintään 6 kuukauden aikajaksoa. Työpajojen valmistelu, toteutus sekä asiantuntijoiden aikataulut eivät käytännössä mahdollista
nopeampaa toteutusta, ellei prosessia kevennetä merkittävästi.
• Ennakointiprosessin aikana on erittäin tärkeä välittää välituloksia jo raakamuodossa asiantuntijaryhmää laajempaan keskusteluun. Ennakointiprosessiin tulee olla mahdollista
ottaa mukaan asiantuntijoita tiettyihin vaiheisiin, esimerkiksi yrityselämän edustajilla ei
ole välttämättä aikaa tai näkemyksiä vaikkapa koulutusjärjestelmän kehittämiseen, mutta
sitäkin enemmän liiketoiminnan ja tuotantoverkostojen kehittämiseen.
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Dynamo-malli koettiin aluepilottien enemmistön arvion mukaan pitkän aikavälin ja alueellisen ennakoinnin tarpeisiin soveltuvaksi ennakointimalliksi. Prosessi kerrytti aluepiloteissa
uutta tietoa ja laajensi näkökulmaa tulevaisuuteen erityisesti muihin pilotoinnin yhteydessä
tai sitä ennen käytettyihin hankkeisiin nähden. Dynamo-malli haastoi ajattelemaan asioita
tavallisesta poiketen ja antoi uutta tietoa toimijoille. Mallin hyödyntämiseen liittyi myös haasteita, erityisesti prosessin alkuosan toimintaympäristön muutosten arviointiin (eDelfoi-työkalu), johon on tarpeen löytää paremmin alueiden ennakointia tukevia ratkaisuja.
Valtakunnallisen ja alueellisen ennakointiprosessin kiinteä yhteys on tärkeää, ja onnistuminen edellyttää selkeää ja yhtenäistä ennakointikysymysten tai ongelmien määrittelyä. Aluepilotin koettiin toisaalta jääneen etäälle kansallisesta prosessista (Meriklusteri) ja aluepilottien
välistä yhteistyötä toivottiin enemmän (Hyvinvointiklusteri, Meriklusteri). Aluepilotin oman
eDelfoi-kyselyn toteuttaminen koettiin myös raskaaksi (Hyvinvointiklusteri). Useat pilotit
pitivät Dynamo-mallia työläänä ja paljon resursseja vaativana. Esimerkiksi Pohjois-Savossa
nykyisen Dynamo-mallin katsottiin vaativan liikaa resursseja esimerkiksi motivoituneiden
panelistien löytämiseksi ja aktivoimiseksi sekä paneelien ja työpajojen järjestämiseksi. Valtakunnallisten työpajojen valmistelun ja toteutuksen ”käytännön opastaminen” alueorganisaatioille olisi tuonut lisäarvoa koko prosessiin. Myös Dynamo-mallin ohjeistuksen keventämistä
ja selventämistä toivottiin (Hyvinvointiklusteri, Etelä-Pohjanmaa).
eDelfoi-työkalu ja sen kysymykset koettiin useissa maakunnissa vaikeaselkoisiksi. eDelfoi-tutkimusta toivottiin kehitettäväksi niin, että aluekohtaista tietoa voisi kätevästi verrata
muiden alueiden tai valtakunnan tason näkemyksiin. Osallistujille olisi voitu lisäksi lähettää
aiempien selvitysten yhteen koonti ennen eDelfoi-tutkimusta, josta olisi saatu kattavat taustatiedot kyselyä varten (Kainuu). Mallin käyttöön olisi tärkeä järjestää sidosryhmille koulutusta (Etelä-Pohjanmaa).
Prosessin läpivieminen vie aikaa ja resursseja. Dynamo-mallin toteuttaminen on perusteltua, jos ennakoinnin kohteen merkitys alueelle (tai valtakunnallisesti) on merkittävä tai sillä
on jotain erityispiirteitä. Alueellinen toteutus on myös perustelua, jos alueella on sille merkityksellinen muutos käynnissä laadullisen ennakoinnin ollessa kyseessä (Keski-Pohjanmaa).
Jos pilotti saa jatkoa, tulisi miettiä alueiden roolia työssä (alueilla on paljon mielenkiintoa,
näkemystä ja tietämystä jaettavaksi.) Laadulliset muutokset ovat myös alueilla ja valtakunnallisesti samankaltaisia. Alueiden osallistaminen kevyemmin voisi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi niin, että alueet kommentoisivat valtakunnallista työtä sen eri vaiheissa ja
alueiden asiantuntijoita hyödynnettäisiin työryhmissä (Pohjois-Karjala).
Mallia voidaan käyttää soveltaen alue-ennakointiprosessissa (”Lean Dynamo”) kevennettynä versiona, jolla on automatisoitu kytkentä valtakunnalliseen malliin (Pohjois-Savo). Esimerkiksi Kymenlaaksossa pilotti mukailtiin alueen resursseihin ja aikatauluun sopivaksi.
Aluepilotin aikataulussa tehtävät olisivat toteutettavissa valtakunnallisen pilotoinnin jälkeen,
jolla saataisiin paras hyöty irti valtakunnallisen pilotoinnin tuloksista ja kokemuksista sekä
samalla voitaisiin tuottaa tietoa alueelta valtakunnallisen pilotoinnin käyttöön.
Alueellisten pilottien tehtävänä oli kokeilla ja soveltaa valtakunnallista pilotointia liikenne- ja
logistiikka-alan rajapinta-aloilla. Osassa aluepiloteissa tehtiinkin valtakunnallisesta mallista
poikkeavia kevennettyjä sovelluksia, joilla saatiin pilottien omien arvioiden mukaan lisäarvoa myös alueelliseen alojen kehittämiseen. Nämä aluepilotit antoivat myös hyvin tärkeää
täydennystä valtakunnallisen pilotin tuloksiin. Sen sijaan osassa aluepilotteja ei ollut kenties
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aikaa ja resursseja pohtia mallin soveltamista ja kokeilemista suhteessa valtakunnalliseen
mallinnukseen, mistä seurasi luonnollisesti haasteita aluepilottien laadukkaaksi toteuttamiseksi. Lisähaasteena aluepilottien koordinoidun tuen ja opastuksen järjestämiseksi toi alun
perin joidenkin alueellisena yhteistyönä suunniteltujen ennakointiprosessien toteuttaminen
maakuntien liittojen erillisinä pilotteina. Tähän ei ollut varauduttu valtakunnallisessa pilotissa, ja maakuntakohtaisen ohjauksen aikaresurssit eivät olleet täten riittävällä tasolla tarpeeseen nähden.

220

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

9

JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDEEHDOTUKSET

Teknologinen kehitys vaikuttaa painokkaammin 2020-luvulla liikenne- ja logistiikka-alan
asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden muotoiluun (esim. operaattorivetoinen MaaS)
kuin itse liikennevälineiden nopeaan ja mullistavaan kehitykseen. Merkittävimmät kehitysharppaukset itseohjautuvien robottikulkuvälineiden kehitykseen tapahtunevat vasta
2030-luvulla. Poliittisella päätöksenteolla vaikutetaan voimakkaasti liikenne- ja logistiikka-alan kehittämisratkaisuihin. Esimerkiksi robottiautojen turvallisuuteen liittyvät lainsäädännön vastuukysymykset tulee ratkaista ennen kuin uudentyyppisiä liikkumisen muotoja ja
sekä niihin liittyviä palvelualustoja voidaan alkaa hyödyntää laajassa mittakaavassa. Myös
tieinfran kunto ja Suomen sääolosuhteet hidastavat toimivien teknisten ratkaisujen kehittämistä.
Kun tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuudet yhdistetään uudella tapaa inhimillisen
osaamisen luovuuden osaksi, se avaa täysin uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden innovaatioalustojen kehittämiseksi. Digitaalisuuden kehitys vahvistaa kaiken kaikkiaan alustataloutta logistiikka-alalla. Internet of Things (IoT) luo uudentyyppistä alustaa
toimialojen, liiketoiminnan ja yksityisten kuluttajien välille. Automaatiota ja koneoppimista
hyödynnetään alalla laajasti jo 2030-luvulla. Henkilöiden korvaaminen roboteilla vähentää
toistettavien ja standardisoituneiden työprosessien virheiden määrää ja tuottavuutta. Asiakaskokemus on keskeinen mittari 2030-luvun tuotteiden ja palveluiden myynnissä. Asiakkaille myydyt ratkaisut ja myytävät kokonaisuudet sisältävät laitteen tai koneen, huollon sekä
siihen liitettyjä palveluita. Esimerkiksi tällaisten tuote- ja palvelukombinaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan tulevaisuudessa yhdistää uudella tapaa tekoälyn ja koneoppimisen mahdollistamaa big datan rouhintaa tuotantoprosesseista ja asiakkaiden aikaisemmasta kulutuskäyttäytymisestä.
Energiaratkaisuina biopolttoaineiden ja sähkön osuus kasvaa, mutta ne eivät syrjäytä vielä
2030-luvulle mentäessä perinteisiä fossiilisia polttoaineita. Raskaan kuljetuskaluston sekä
lentokaluston energiamuutokset biopolttoaineiden suuntaan ovat merkittävimpiä energiaratkaisuiden muutoksia 2020-luvulla. Erilaiset hybridiratkaisut valtaavat kulkuvälineiden teknologiset ratkaisut keskipitkällä aikavälillä. Myös kierrätysenergiaa hyödynnetään, ja sillä tuotetaan osa energiasta. Esimerkiksi raitiovaunut, hissit ja sähköpyörät toimivat kierrätysenergialla. Voidaan arvioida, että kuitenkin vasta 2030-luvulla fossiilisia polttoaineita käyttävät
polttomoottorit alkavat olla vähemmistönä kaikista moottoriratkaisuista. Suunta on kuitenkin
väistämätön, ja perinteiset bensiini- ja dieselmoottorit häviävät pitkällä aikavälillä.
Liikenne- ja logistiikka-alan tuotantoverkostoina korostuvat rajapinnat metsätalouden
ja -teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, rakentamisen, matkailu-, majoitus- ja ravitsemuspalveluiden ja elintarvikkeiden kuljetuksen kanssa. Erityisesti roolit perinteisissä
arvoketjuissa voivat muuttua (tukkukauppa, vähittäiskauppa, verkkokauppa, logistiikka). Matkailun kasvulla on suora yhteys kulkuneuvojen kaupan ja huollon palvelutarpeen kasvuun.
Koulutuksen ja tutkimuksen kanssa tehtävä yhteistyö kytkeytyy sen sijaan alan tutkimukseen
ja tuotekehitykseen.
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Ilmaliikenne, vesiliikenne ja moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto ovat toimialoja, joiden
työllisten määrän ennakoidaan kasvavan keskipitkällä aikavälillä (kuvio 75). Samaan
aikaan niiden tehtävärakenteen muutoksen ennakoidaan olevan merkittävää, mikä tarkoittaa
perinteisten työtehtävien häviämistä ja korvaantumista uusilla teknologian ja ihmisen vuorovaikutteiseen toimintaan liittyvillä tehtävillä. Robotiikan ja tekoälyn merkitys kasvaa joka
tapauksessa kaikilla aloilla, mikä vähentää pidemmällä aikavälillä työllisten määrää. Tehtävärakenne tulee muuttumaan kaiken kaikkiaan asiantuntijapainotteiseksi (esim. liiketoiminnan digitalisointi ja sähkömoottorit).

KUVIO 75. KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TYÖLLISTEN MÄÄRÄN SUHTEELLINEN MUUTOS (%)
LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN ALATOIMIALOILLA VUOSINA 2015–2027.
Merkittävimmät tehtäväkohtaiset vähennyspaineet tulevat jo lyhyellä aikavälillä varastotyöntekijöiden sekä suorittavan tason taloushallinnon tehtäviin (taulukko 25). Liikenne- ja
logistiikka-alan kuljettajien työvoiman määrään ei ole tulossa merkittäviä vähennyksiä vielä
2020-luvulla. Sen sijaan 2030-luvulla ennakoidaan tapahtuvan merkittävämpi teknologinen
kehityssysäys, joka saattaa tarkoittaa merkittäviä henkilöstövähennyksiä erityisesti joukkoliikenteen kulkuvälineiden kuljetustehtävissä. Luonnollista poistumaa (esimerkiksi erilaiset
joustavat eläkeratkaisut) työmarkkinoilta voidaan hyödyntää ennakoivasti alan työvoiman
rakennemuutoksen negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi. Nuoremmille työntekijöille on
tarpeen tarjota jo 2020-luvulla proaktiivisesti kouluttautumismahdollisuuksia työn ohella
uusiin asiantuntijapainotteisiin tehtäviin tai muiden toimialojen tehtäviin.
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TAULUKKO 25. LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN TEHTÄVÄTASOJEN TYÖLLISTEN
MÄÄRÄN MUUTOSSUUNTIA.
Tehtävätasot

Maaliikenne

Vesiliikenne

llmaliikenne

Logistiikka ja
posti

Moottoriajo
neuvojen myynti
ja huolto

Johto- ja
asiantuntijatyö

-

+ konetekniikan
asiantuntijat

+ kaupan alan
asiantuntijoiden
ja johtajien
tehtävät
+ lentoliikenteen
asiantuntijoiden
ja johtajien
työtehtävät
– toimistotyön
asiantuntijat ja
esimiehet

+ kaupan alan
asiantuntijoiden
ja johtajien
tehtävät
+ teollisuuden
johtajien
ja muiden
asiantuntijoiden
tehtävät

+ kaupan alan
johtajat ja
asiantuntijat
+ konetekniikan
asiantuntijat

Ammattiosaajat

– maaliikenne
työntekijät ja
‑yrittäjät

+ sähkö- ja
elektroniikka
työntekijät
– varasto
työntekijät ja
huolitsijat

+ koneasentajat
+ matkustamo
henkilökunta

+ turvallisuus
alan tehtävät

+ (kone)
asentajat
+ sähkö- ja
elektroniikka
työntekijät
– (auto)myyjät ja
kauppiaat

Tuki- ja reunatyövoima

+ logistiikkaalan tukihenkilöt
(esim. dataanalyytikot)
–taloushallinnon
toimistotyön
tekijät

+ kauppiaat ja
myyjät
– taloushallinnon
toimisto
työntekijät

– talous
hallinnon
toimisto
työntekijät

– talous
hallinnon
toimistot yön
tekijät
– siivoust yön
tekijät
– muut toimisto
työntekijät

– talous
hallinnon
toimisto
työntekijät
– muut toimisto
työntekijät

Erityisesti maaliikenteen keskipitkän aikavälin työvoiman riittävyyden näkökulmasta
tarvittaisiin yhä merkittävämpiä toimenpiteitä alalle siirtyvän työvoiman volyymin kasvattamiseen (työlliset, työttömät, työvoiman ulkopuolinen työvoima). Maaliikenteen työllisten nettosiirtymä (alalta lähtijöiden ja alalle tulijoiden summa) on ollut viime vuosina jopa
–1200 työllistä vuosittain (taulukko 26). Tämä tarkoittaa, että ala joutuu hankkimaan näiden
siirtymien ja työvoimapoistuman korvaamiseksi merkittävästi uutta työvoimaa, vaikka työllisten kokonaismäärä alkaisi laskea 2020-luvulla. Projektissa on myös tarkasteltu toimialaa
ja ammattia vaihtavien tutkinnon suorittamista. Uuden tutkinnon oli suorittanut liikenne- ja
logistiikka-alalle työllistyneistä noin joka viidennes. Alan koulutuksen tarjoajien on tarpeen
mahdollistaa tulevaisuudessa alan vaihtajien kouluttautuminen paitsi tutkintoperusteisella
koulutuksella myös lisääntyvissä määrin tarjoamalla tutkintojen osia, jotka täydentävät oppijan aikaisempaa osaamista.
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TAULUKKO 26. VUOSINA 2010–2014 TYÖVOIMAN SIIRTYMÄT LIIKENNE- JA LOGISTIIKKAALALLA (TILASTOKESKUS 2017).
Maaliikenne

Vesiliikenne

Ilmaliikenne

49 000 (80 %)

5 070 (81 %)

3 270 (84 %)

30 500 (75 %)

27 000 (84 %)

Pysynyt toimialalla, mutta
vaihtanut ammattia

4 600 (7 %)

1 170 (19 %)

1 140 (29 %

6 500 (16 %)

6 700 (21 %)

Alalla pysyneistä ammatti
vaihtaneista suorittanut
uuden tutkinnon

400 (9 %)

120 (11 %)

70 (6 %)

390 (6 %)

680 (10 %)

11 100
6 600
3 100
1 000

1 150
1 150
220
160

740
150
40
50

10 500
5 800
1 600
1 800

5 500
4 200
1 300
400

Uusista työntekijöistä
hankkinut tutkinnon

19 %

24 %

17 %

15 %

29 %

Toimialojen työvoiman
tulo- ja lähtövirtojen
erotus =nettosiirtymä

–1 200

–30

+110

+200

+300

Pysynyt toimialalla

Uudet työntekijät
Muilta toimialoilta
Työvoiman ulkopuolelta
Työttömistä
Väestön 2010 ulkopuolelta

Logistiikka
ja posti

Moottoriajoneuvojen
kauppa ja huolto

Valtakunnallisen pilotin liikenne- ja logistiikka-alan keskeisimpinä toimialarajat ylittävinä
osaamistarpeina korostuvat muun muassa oman osaamisen joustavuus ja kehittämisvalmiudet, asiakaspalvelun ja yhteistyön hallinta esimerkiksi innovaatioiden kehittämiseksi,
kansainvälisyys ja kestävä kehitys. Erityishaasteena pidetään ympäristö- ja energia-asioiden
kytkentää koulutukseen, erityisesti energiateknologioiden ja uusiutuvien energialähteiden
koulutuksen integrointia. Myös yritysten strateginen suunnittelu ja henkilöstön pidemmän
aikavälin osaamisen kehittäminen tulee kytkeä lähemmäksi toisiaan. Samalla kaikkien tehtävätasojen osaaminen oman ja organisaation työn kehittämiseksi, kuten itseohjautuva ja
oma-aloitteinen oman osaamisen ylläpitäminen, kehittäminen ja uudistaminen, kasvattavat merkitystään. Henkilöhallinnon merkitys ja painoarvo vähenevät samalla henkilöstölle
perinteisessä merkityksessä henkilöstökoulutusten tarjoajana. Tilalle tulee erityisesti lähiesimiehille laajeneva työnkuva luoda edellytyksiä työntekijöille itselleen löytää hänen henkilökohtaiseen tarpeeseensa ja urakehitykseensä liittyviä oppimisympäristöjä ja -verkostoja.
Aluepilottien tuottamina liikenne- ja logistiikka-alaan liitännäisinä klusteritason rajapintaosaamisina nousi esille erityisesti teknologinen osaaminen. Teknologiaosaamisen
tarve laajenee kaikkiin ammattiryhmiin (esimerkiksi tekoäly, IoT ym.). Samaan aikaan datan
käsittelyyn ja analytiikkaan tulee uusia tietojärjestelmätasoisia tehtäviä. Osaamista tarvitaan
muun muassa robottiohjelmoinnissa, telematiikan osaamisessa, älylaitteiden sujuvassa käytössä (virtuaalitodellisuus), ns. peruskoodauksessa, tietoturvaosaamisessa ja dataliikenteen
ohjauksessa. Teknologisen osaamisen lisäksi klusteritason rajapintaosaamisena korostuvat
muun muassa kestävien toimintatapojen suunnitteluosaaminen (mm. kiertotalous, energiakysymykset), joustavien ja ketterien toimintamallien hallinta, toimitusketjujen muotoiluosaaminen, monikanavainen viestintä sekä kumppanuus- ja vuorovaikutusosaaminen.
Osaamisen kehittämiseen on tarpeen sisällyttää myös kyky varautua yllättäviin ja epätodennäköisiinkin riskeihin ja muutoksiin. Epävarmuuden sietäminen ei välttämättä aina ole
hallinnassa. Epävarmuuden sietämiseen liittyy nykyistä rohkeampi riskinotto ja kokeilukulttuuri myös oman osaamisen kehittämisessä. Organisaatioilta ja niiden henkilöstöltä vaaditaan jatkuvaa osaamisen uudistamista, muutosjoustavuutta ja reagointikyvyn kehittämistä
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esimerkiksi äkillisten rakennemuutostilanteiden inhimillisten ja taloudellisten kärsimysten
minimoimiseksi. Merkitystään kasvattavat ns. dynaamiset kyvykkyydet, jotka tarkoittavat
organisaation kykyä tavoitteellisesti muotoilla, luoda ja laajentaa resurssejaan ja kyvykkyyksiään ympäristön muutokset huomioiden. Dynaamiset kyvykkyydet ovat esimerkiksi
asiakkaan tarpeisiin sopeutumiskykyä, tiedon ja uusien innovaatioiden luomista yhdessä asiakkaan kanssa sekä tuote- ja palvelumuunnosten kehittämistaitoa, joita tukee henkilökunnan
jatkuva osaamisen kehittäminen, uuden tiedon tunnistaminen ja tuottaminen sekä yhteinen
oppiminen. (Esim.Teece 2007; Kor & Mesko 2013.)
Liikenne- ja logistiikka-alan osaamistason nostaminen tutkintoperusteisesti ei ole ainoa
keino alan tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen (kuvio 76). Valtakunnallisessa pilotissa arvioitiin toimialoittain ilman tutkintoa olevien työllisten osuuden kehitystä keskipitkällä
ja pitkällä aikavälillä. Vaikka asiantuntijat arvioivat ilman tutkintoa olevien määrän vähenevän, esimerkiksi vesiliikenteessä osuuden ei arvioida juurikaan pienenevän. Erityisesti
ammatillisen koulutuksen reformin mahdollistamien tutkintojen osien suorittamisen arvioidaan kasvattavan suosiotaan. Kuljetusalalla on lisäksi useita tehtäviä, joissa voidaan osoittaa
ammattitaito tutkinnon sijaan pätevyyksillä, joten tutkintotarve ei ole tällä alalla välttämätön
edellytys työllistymiselle.

KUVIO 76. OSAAMISTASON NOSTOTAVOITTEET TOIMIALOITTAIN (ILMAN TUTKINTOA
OLEVIEN SUHTEELLINEN OSUUS TYÖLLISISTÄ).
Alan eri koulutusasteiden koulutuksen tarjoajien yhteisinä haasteina ovat koulutusorganisaatioiden reagointikyky osaamisen kehittämiseen sekä työelämälähtöisten opetussisältöjen juurruttaminen tutkinnon perusteisiin, näyttöihin, opetussuunnitelmiin ja koulutusohjelmiin yhdessä työnantajien kanssa. Osaamisen kehittäminen tulee viedä oppijoiden
luo pois oppilaitosympäristöstä (työssäoppiminen, verkko-oppiminen yms.). Myös digitalisaation ja siihen sisältyvien mahdollistavien teknologioiden osaamista ja käyttöönottoa on
koulutettava läpi kaikkien koulutusasteiden. Tähän liitännäisenä tekoälyn kehittäminen ja
hyödyntäminen on kytkettävä osaksi koulutusta jo alakoulusta alkaen. Lisäksi tarvitaan koulutusasteiden välisen yhteistyön tehostamista. Kaikki edellä mainitut haasteet tarkoittavat
samalla opettajien tehtävänkuvan ja osaamisvaatimusten merkittävää kehittämistarvetta.
Opettajien lisä- ja täydennyskoulutukseen on panostettava merkittävästi nykyistä enemmän
2020-luvulla.
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Ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeisiin vaikuttavat erityisesti ammatillisen koulutuksen reformin luomat laajenevat mahdollisuudet työssäoppimiseen, aikaisemman
osaamisen tunnustaminen ja joustavien oppipolkujen hyödyntäminen. Työssäoppimisen
laajentaminen edellyttää oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistämistä. Oppimisympäristöjä on kehitettävä joustavammiksi ja yrityksiä enemmän osallistaviksi. Työssäoppimisen ohjauksen ja tuen riittävä taso on varmistettava. Tämä haastaa myös opettajat toimimaan uudella tapaa työelämän, oppilaitosopetuksen ja oppijoiden rajapinnoilla. Opettajien
lisä- ja täydennyskoulutukseen tuleekin panostaa merkittävästi. Työssäoppimisen ohella
myös lähioppiminen on tärkeää. Esimerkiksi simulaatio-, VR- ja AR-pohjaisten ratkaisujen
lisääntyminen on tärkeää jo pelkästään kustannussyistä, varsinkin kun näihin voidaan integroida englannin opetus. Siirtyminen lukukausiperustaisesta opetuksesta nonstop-koulutustoteutukseen tarkoittaa, että opiskelijat etenevät osaamisen kehittymisen suhteen eri
tahtiin. Joustavia oppimispolkuja on kehitettävä esimerkiksi lisäämällä eri ammateista siirtymisen mahdollisuuksia. Tämä edellyttää koulujen välisen yhteistyön koordinoinnin kehittämistarvetta. Oppilaitokset pitäisi saada samalla jatkuvasta kilpailusta yhteistyöhön. Yksi
mahdollisuus voisi olla yhteinen verkko-oppimateriaalipankki. Lisäksi työvoimakoulutuksen
näkökulmasta tarvitaan yhteistyörakenteiden ja -käytänteiden vahvistamista TE-palveluiden
ja oppilaitosten välille.
Korkeakoulutuksessa (lisä- ja täydennyskoulutus) tulee panostaa uusien teknologioiden tai
ympäristö- ja energiaratkaisujen koulutukseen ja tutkimukseen, kansainvälisyyteen ja lyhyempien, erikoistumistyyppisten korkeakouluopintojen kehittämiseen. Erityisesti autonomisen
kaluston operoinnin ja siihen liittyvän infran suunnitteluun, liikenne- ja tietoturvallisuuteen
varmistamiseen ja ongelmatilanteiden ratkaisuun tarvitaan osaamista. Korkean teknologian
osaaminen tulee varmistaa niin, että korkea-asteella on riittävät resurssit ja volyymit aikuisväestön lisä- ja täydennyskoulutukseen. Tarvitaan myös liikenne- ja logistiikka-alan tutkimukseen panostamista ja tulosten perusteella laadittujen räätälöityjen koulutusohjelmien
kehittämistä. Opettajille on luotava mahdollisuudet lisäkoulutukseen pedagogisten taitojen
ja substanssiosaamisen suhteen. Perinteistä oppipoika-kisällimallia voisi myös hyödyntää
opettajankoulutukseen samoin kuin perusharjoittelua eri oppilaitoksissa. Voitaisiin myös
kokeilla opettajille suunnattua oppisopimuskoulutusta. Opettajien tulisi osallistua lisäksi
koulutusvientipalveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. On myös tarpeen yhtenäistää eri
korkeakoulujen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
Työvoimakoulutuksen tulisi jatkossakin vastata akuutteihin työelämän tarpeisiin (työvoimapula-alat), mutta samalla vastata myös uusien tehtävien osaamistarpeisiin, joihin ei ole
välttämättä vielä opetushallinnon alaista koulutusta. Työvoimakoulutuksen suuntaamisen
lähtökohtina ovat henkilökohtaiset osaamistarpeet, alueen työvoimatarpeet ja täysin yrityskohtaiset koulutukset. Työvoimakoulutuksen keskeisinä koulutuspalveluina vahvistunee
entisestään yhteishankintakoulutus sekä RekryKoulutus. Myös omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella kasvattaa suosiotaan. Ammatillisen koulutuksen reformi synnyttää tarvetta
tiiviimpään yhteistyöhön ammatillisen ja työvoimakoulutuksen kanssa (vrt. Saksan malli).
Muussa ei-tutkintoon johtavassa koulutuksessa tarvitaan tietotekniikkaan ja uuteen käytettävään kalustoon liittyvää henkilöstökoulutusta. Tulevaisuudessa on tarpeen järjestää
ajoneuvokohtaista koulutusta sekä eri tietojärjestelmien rajapintakoulutuksia. Henkilöstölle
on tarpeen tehdä henkilöstöosaamisen kokonaissuunnitelmia kuten isot alan yritykset jo
tekevät tällä hetkellä. Haasteena olisi mahdollistaa tällainen kouluttautuminen myös mikroja pk-yritysten henkilöstölle. Kaiken kaikkiaan alalla olevien kouluttamiseksi tulisi kehittää
systemaattisempia strategisia kokonaisuuksia (esim. ammattipätevyyspäivät). Lisäksi pitäisi
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toteuttaa yhteistyöllä tarjottavaa verkko-opetusta, jota voisivat käyttää sekä yritykset että
oppilaitokset.
Koska projektissa on ollut tavoitteena hahmottaa erityisesti aikuisväestön osaamisen ja koulutuksen kehittämishaasteita, on osaamisen kehittämisen haasteita arvioitu piloteissa myös
työvoiman eri osien näkökulmista (taulukko 27). Omalla alalla pysyvien työllisten kehittämishaasteina ovat osaamisen vaihdot eri yritysten välillä sekä lisäpätevyyksien ylläpitokoulutus.
Lyhyellä aikavälillä kaivataan digiosaamisen kehittämistä sekä systemaattista henkilöstökoulutuksen suunnittelua. Liikenne- ja logistiikka-alan toimialoille tuleville uusille työntekijöille on tärkeää perustaitojen haltuunotto nonstop-koulutusta hyödyntäen ja ilman koko tutkinnon suorittamista lyhyellä aikavälillä, mutta keskipitkällä aikavälillä tutkinnon suorittaminen ja erikoistuminen. Maahanmuuttajille on olennaista työssäoppimisen kautta oppiminen ja
mahdollisuus myös englannin kielellä suoritettaviin ammatillisiin tutkintoihin tai niiden osiin.
Työttömien suhteen on tarpeen laatia digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen nykyisen
osaamisen kartoituksia suhteessa työmarkkinoilla tarvittavaan osaamiseen sekä tunnistaa
osaamiskuiluja, joihin tarvitaan täydentävää osaamista. Pilotin tulosten mukaan taloushallinnon toimistotyöntekijöiden työllisyystilanteeseen on tulossa merkittävää heikennystä liikenne- ja logistiikka-alalla jo keskipitkällä aikavälillä. Näissä tehtävissä oleville olisi tarpeen
tarjota jo lyhyellä aikavälillä täydennys- ja muuntokoulutuksia.
TAULUKKO 27. YHTEENVETOA OSAAMISEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN
KOHDENTUMISESTA LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMAN ERI OSIIN (KAIKKI
ALAT YHTEENSÄ).
Lyhyt aikaväli (0–4v)

Keskipitkä aikaväli (5–9v)

Pitkä aikaväli (yli 10v)

Alalla pysyvät
(samassa
tehtävässä,
tehtävää
vaihtavat)

Koulutussuunnittelussa
huomioitava työntekijöiden
taustat ja tavoitteet
Osaamisten vaihto yritysten
välillä
Yrityksissä käytössä olevien
digitaalisten ohjelmistojen ja
välineiden koulutus
Tarvitaan systemaattisia
ja strategisia
koulutuskokonaisuuksia
Lisäpätevyyksien
ylläpitokoulutus

Työn ohessa kouluttautuminen,
erikoistumiskoulutus,
jatkokoulutus
Osaamisten vaihto yritysten
välillä
Moniosaajien kouluttaminen:
logistiikan asiakaspalvelija:
kokonaisketjun hallitsija
Lisäpätevyyksien
ylläpitokoulutus

Erikoistuminen,
sivuosaamisten hankkiminen
(mm. asiakasosaaminen,
varaosamyynti, logistiikka,
verkkokaupan pitäminen)
Osaamisten vaihto yritysten
välillä
Lisäpätevyyksien
ylläpitokoulutus

Alalle tulijat
(muilta aloilta,
työttömistä,
työvoiman
ulkopuolelta)

Perustaitojen osaaminen
Kotouttamiskoulutus
työssäoppimisen kautta
Nonstop-koulutus
Pois lukukausiajattelusta
Koulutuskokonaisuus ei
saa olla liian iso, tarvitaan
osaamista

Tutkinnon suorittaminen
Uudelleenkoulutus
Maahanmuuttajien
opetuskieli?
Verkkokoulutuksen
ja simulaattoreiden
mahdollisuuksien
hyödyntäminen

Erikoistuminen
Osaamisten vaihto yritysten
välillä
Uudelleenkoulutus
Oppilaitokselle tutkintoantooikeus vain silloin kun niiden
opetuskäytössä on alan
yrityksissä hyödynnettävä
teknologia

Alalta
työttömäksi
jäävät

Työttömien
osaamiskartoitukset
Osaamisen hyödyntämistä
tutkintojen arvioijana, jos
terveydelliset syyt estävät
varsinaisen työteon

Mielekkäitä
verkkokouluttautumis
mahdollisuuksia
Taloushallinnon
toimistotyöntekijöiden
täydennys- ja muuntokoulutus

-
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Valtakunnallisen Dynamo-ennakointimallin vaatiman tietoaineiston kokoamiseksi ja
analysoimiseksi on tarpeen kehittää edelleen ennakointimallia tukevia tietojärjestelmiä.
Valtakunnallisessa pilotoinnissa mallin tarvitsemaa tietoainesta koottiin manuaalisesti
projektityöntekijöiden ja ostettujen alihankkijoiden avulla. Tarvetta olisi kuitenkin big datan
hyödyntämiselle esimerkiksi toimintaympäristön muutostekijöiden, yritysten tuotteiden ja
palveluiden, tuotantoverkostojen ja aiemmin tunnistettujen kvalifikaatioiden suhteen. Näiden
tietomassojen jatkuva kokoaminen ja analyysi keventäisivät merkittävästi valtakunnallista,
mutta myös mallin alueellista soveltamista. Ennakoinnissa tulee hyödyntää digitaalisaation
mahdollistamia työkaluja täysimääräisesti. Projektin loppuvaiheessa tullaan kartoittamaan
ja mahdollisesti myös testaamaan tarkemmin tällaisia tietoteknisiä ratkaisuja. Jo lähitulevaisuudessa on arvioitava lisäksi erilaisten tekoälyohjelmistojen hyödyntämistä sekä määrällisen että laadullisen ennakointitiedon tuottajina, tiedon analysoijina sekä jopa alustavien
johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten laatijoina.
Valtakunnallista Dynamo-mallia voidaan soveltaa myös alueellisessa viitekehyksessä,
mutta prosessia on tarpeen keventää sekä liittää siihen määrällisten työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin osioita. Valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakointiprojektin
tavoitteena on ollut kehittää määrällistä ja laadullista ennakointia yhdistävä malli aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoimiseksi. Määrällisen ennakoinnin osio on sisältänyt karkean tason arvioita avautuvia työpaikkoja vastaavista koulutetun työvoiman määristä
ja aikuisväestön osaamistason nostamisesta, mutta ei aloittaja- ja tutkintotarpeiden pitkän
aikavälin ennakointia. Dynamo-mallia on päätetty soveltaa osaamisen ennakointifoorumin
ennakointiryhmien ennakoinnin tukena kuvion 77 mukaisesti. Ennakointiprosessi tulee etenemään vuosien 2017 ja 2019 välillä pitkälti Dynamo-prosessin mukaisesti, mutta siihen tullaan
lisäämään aloittaja- ja tutkintotarpeita koskeva määrällisen ennakoinnin osio. Tätä osiota on
mahdollista hyödyntää myös alueellisessa ennakoinnissa, koska toimialojen tehtävä-, koulutus- ja osaamisrakenteet eivät olennaisesti vaihtele skenaarioittain maan eri osissa. Alueiden
työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoimiseksi osaamisen ennakointifoorumin yhteydessä
tarvitaan kuitenkin alueellisten erillisaineistojen tuottamista muun muassa alueiden työvoimapoistumasta ja ikäluokkakehityksestä, mikä edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja ja
panostuksia laskentatyökalujen kehittämiseen sekä ylläpitoon.
Kuviossa 77 on kuvattu samalla erästä vaihtoehtoa valtakunnallisen ja alueellisen ennakoinnin yhteensovittamisesta. Siinä alueet hyödyntäisivät ja osin täydentäisivät valtakunnallisen
ennakointiprosessin tuloksia. Tuloksena olisi valtakunnallisen ennakointitiedon kytkentä suoraan aluekontekstiin, mutta samalla alueet tuottaisivat erityisesti osaamistarpeisiin ja koulutuksen kehittämisehdotuksiin liittyviä täydennyksiä valtakunnallisen ennakoinnin tueksi.
Lähitulevaisuudessa tulee pohtia myös valtakunnallisen ja alueellisen ennakoinnin yhteisen
digitaalisen ekosysteemin rakentamista, jotta niukkenevien julkisten resurssien aikana voitaisiin välttää päällekkäisyyksiä ja tuottaa kustannustehokkaammin sekä laadukkaammin
uutta ennakointitietoa. Valtakunnallisen ja alueellisen ennakoinnin yhteistyön toteutusvaihtoehtoja on tarkoitus täsmentää vuonna 2018 opetushallinnon ja aluehallinnon yhteistyönä.
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eDelphi 1
TULEVAISUUDEN
MUUTOSTEKIJÖIDEN
TUNNISTAMINEN
JA YHTEISEN
TULEVAISUUDEN
RAKENTAMINEN
•Megatrendit,driverit,
signaalit, trendit
•Skenaarioaihioiden
käsittely
•Kokonaistyöllisyyden
ja toimialarakenteen
tarkastelu
Työpaja 1
Taustaselvitys 1

Työpaja 2

Taustaselvitys 3

Kysely liiketoimintalohkoista

TULEVAISUUDEN
ENNAKOINTIRYHMÄKOHTAISTEN
MUUTOSILMIÖIDEN
TUNNISTAMINEN

LIIKETOIMINNAN,
TUOTANNON JA
TYÖELÄMÄN
TULEVAISUUDEN
TUNNISTAMINEN

• Driverit, trendit ja
signaalit
•Skenaarioiden
jatkotyöstäminen

•Liiketoimintalohkot ja
niiden kehittämishaasteet
•Tuotantoverkostot
•Työllisyyden kehitys

Työpaja 4
OSAAMIS- JA
KOULUTUSTARPEIDEN
ENNAKOINTI
•Klusteri-, toimialaja ammattiryhmäkvalifikaatioiden
tunnistaminen
•Tehtävärakenteen
ennakointi
•Koulutustason
nostotavoitteet

Työpaja 3
eDelphi 2

Kysely koulutuksen
nykytilasta

Taustaselvitys 2

Kysely
osaamistarpeista

KOULUTUKSEN JA
OSAAMISEN
KEHITTÄMISEN
TOIMENPIDEEHDOTUKSET
•Osaamisen, oppimisen ja koulutuksen
kehittämishaasteet
•Nykyisen työvoiman
osaamisen
kehittäminen
•Uuden työvoiman
tarvearviot
Työpaja 5
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Elinkeinorakenteen ennakointi valtakunnallisessa kokonaiskehyksessä
- Alueet ennakoivat alueensa elinkeinorakenteen
kehitystä samoilla toimialaluokituksilla kuin
valtakunnallisessa ennakoinnissa.
- Opetushallinto asettaa työllisten määrän
määrällisen valtakunnallisen kokonaisraamin, jonka
sisälle alueiden yhteenlasketut elinkeinorakenteet
sisällytetään.
- Opetushallinto hyödyntää yhtenä työvoima- ja
koulutustarpeiden laskennallisena skenaariona
alueiden yhteenlaskettua elinkeinorakennetta.

Täydennykset ja tarkennukset toimialojen tehtävä-, koulutus- ja
osaamisrakenteisiin
Täydennykset ja tarkennukset
- Alueet hyödyntävät valtakunnallisia toimialojen toimenpide-ehdotuksiin
tehtävä- ja koulutusrakenteita sellaisenaan
määrällisten koulutustarpeiden pohjana.

- Alueet täydentävät ja tarkentavat toimialakohtaisia osaamistarpeiden ennakointituloksia
erityisesti toimialojen rajapintojen näkökulmista
(yhteistyö ennakointiryhmien kanssa).
-Alueet arvioivat työvoiman eri segmenttien
(työlliset, työvoiman ulkopuolella olevat,
työttömät) koulutus- ja osaamistarpeita omalla
alueellaan.
- Alueet saavat käyttöönsä valtakunnallisen
ammattiryhmä-, toimiala- ja klusterikvalifikaatioluokituksen, jolla voidaan kääntää esimerkiksi
alueen elinkeinorakenne osaamisrakenteeksi.

- Opetushallinto tuottaa alueille laskennalliset
aloittaja- ja tutkintotarpeet.
- Opetushallinto hyödyntää alueiden täydennyksiä
ja tarkennuksia osaamistarpeista sekä työvoiman eri
segmenttien koulutus- ja osdaamistarpeista
toimenpide-ehdotuksissaan.
- Alueet toteuttavat vuosittain alueelliset
kehitysnäkymät -katsauksen ja siihen liittyvän
lyhyen aikavälin osaamistarpeiden analyysin.
- Alueet hyödyntävät muuta valtakunnallista
aineistoa parhaaksi katsomallaan tavalla.

KUVIO 77. KUVAUS OSAAMISEN ENNAKOINTIFOORUMIN PERUSPROSESSIN JA
KUVIO
77. Kuvaus osaamisen ennakointifoorumin perusprosessin ja alueellisen ennakoinnin
ALUEELLISEN ENNAKOINNIN YHTEENSOVITTAMISEN VAIHTOEHDOISTA.
yhteensovittamisen vaihtoehdoista.
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LIITE 1. ALATOIMIALAKUVAUKSET JA NIIDEN
KESKEISIMMÄT AMMATTIRYHMÄT
Toimiala

Toimialan määrittely

Ammattiryhmät3

Maaliikenne ja
putkijohtokuljetus

Tähän kuuluu matkustajien ja rahtitavaran kuljettaminen
maanteitse ja rautateitse sekä kaasujen, nesteiden, veden,
lietteen ja muiden hyödykkeiden kuljetus putkijohtoja
pitkin.
• Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
• Rautateiden tavaraliikenne
• Muu maaliikenteen henkilöliikenne
• Tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut
• Putkijohtokuljetus

Maaliikennetyöntekijät ja -yrittäjät
• Muut kuljetuksen, varastoinnin
ja tietoliikenteen johtajat
• Kuljetuksen, varastoinnin ja
tietoliikenteen pienyritysten
johtajat
• Raideliikenteen ohjaajat
• Konduktöörit, rahastajat ym.
• Veturin- ja
moottorivaununkuljettajat
• Vaihdetyöhenkilöstö
• Moottoriajoneuvojen kuljettajat

Vesiliikenne

Tähän luokkaan kuuluu matkustajien tai tavaran kuljetus
vesitse talousyksiköiden itse omistamilla tai ulkomailta
suomalaisen talousyksikön käyttöön rahdatuilla tai
vuokratuilla liikennevälineillä: vesikuljetukset hinaamalla
tai työntämällä (mm. öljynporauslautat ja proomut),
raakapuun uitto, risteily- ja sightseeing-alukset,
lautat, lossit, vesitaksit jne. Myös matkustajaliikenne
rahtialuksilla ja tavarankuljetus matkustaja-aluksilla
kuuluu tähän luokkaan.
Tähän kuuluu myös majoitus-, ravitsemis- ja
myymälätoiminta aluksilla, kun se on kiinteä osa
kuljetuspalveluja, laivayhtiöiden omien myyntitoimistojen
toiminta kotimaassa ja ulkomailla sekä ammattimaiseen
liikenteeseen tarkoitettujen veneiden ja laivojen vuokraus
miehistöineen.
• Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
• Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus
• Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
• Sisävesiliikenteen tavarankuljetus

Vesiliikennetyöntekijät ja
-päällystö
• Laivan päälliköt (iso alus)
• Alusten konepäälliköt ja
konemestarit
• Alusten päälliköt ja perämiehet
• Satamaliikenteen ohjaajat
• Kansi- ja konemiehistö ym.
vesiliikenteen työntekijät

Ilmaliikenne

Tähän luokkaan kuuluvat liikenne- ja ansiolentoyritysten
harjoittama matkustajien ja tavaroiden kuljetus
säännöllisillä reittilennoilla ja tilauslennoilla ilmateitse
tai avaruudessa sekä ilmaliikennevälineiden vuokraus
miehistöineen.
Tähän kuuluu myös lentoyhtiöiden myyntitoimistojen
toiminta sekä kuljetuspalvelujen kiinteänä osana harjoitettu
ravitsemis- ja myyntitoiminta lentokoneissa.
• Matkustajalentoliikenne
• Lentoliikenteen tavarankuljetus ja avaruusliikenne

Lentoliikenteen johtajat ja
asiantuntijat
• Lentokapteenit ja -perämiehet
• Lennonjohtajat ym.
• Lentoturvallisuusteknikot ym.

Varastointi
ja liikennettä
palveleva toiminta

Tähän luokkaan kuuluvat henkilö- tai tavaraliikennettä
palvelevat toiminnot, kuten tavaroiden (ml. kontit)
ammattimaisesti harjoitettu lastaaminen, purkaminen
ja varastointi; liikenteen tukitoiminnot, kuten liikenteen
infrastruktuurin toiminta (esim. lentokentillä, satamissa,
tunneleissa, silloilla), matkustaja- ja rahtiterminaalien
toiminta, kuljetusvälitys ja lastinkäsittely.
• Lastinkäsittely ja varastointi
• Muu liikennettä palveleva toiminta
• Muu kuljetusvälitys

Varastotyöntekijät ja huolitsijat
• Huolitsijat ja tullaajat
• Varastonhoitajat ym.
• Rahdinkäsittelijät,
varastotyöntekijät ym.

Posti- ja
kuriiritoiminta

Tähän luokkaan kuuluvat posti- ja kuriiripalvelut, kuten
kirjeiden ja pakettien nouto, kuljetus ja toimitus erilaisten
sopimusten perusteella. Tähän kuuluvat myös paikallinen
jakelu ja lähettipalvelut sekä teleliikenne.

Muut palvelutyöntekijät
• Postinkantajat ja -lajittelijat

Moottori
ajoneuvojen
ja moottori
pyörien tukku- ja
vähittäiskauppa
sekä korjaus

Tähän luokkaan kuuluvat uusien ja käytettyjen
moottoriajoneuvojen tukku-, välitys- ja vähittäiskauppa,
huolto ja korjaus sekä moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien osien ja tarvikkeiden tukku-, välitys- ja
vähittäiskauppa. Luokkaan sisältyy myös myynti internetin
välityksellä ja autohuutokauppa.

Kauppiaat ja myyjät,
koneasentajat
• Myyntineuvottelijat, -edustajat
ja -sihteerit
• Myymälänhoitajat ja
pienkauppiaat
• Huoltoasemanhoitajat
• Koneasentajat ja -korjaajat
• Konepaja- ja metallituotteiden
kokoonpanijat
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LIITE 2. LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN
YDINRYHMÄÄN KUTSUTUT ASIANTUNTIJAT
Sukunimi

Etunimi

Organisaatio

Aaltonen

Pekka

Logistiikkayritysten Liitto ry

Ahvenjärvi

Sauli

SAMK Satakunnan amk

Eklund

Pipsa

Trafi

Hakakari

Eija

Finnair

Hannola

Jukka

Trafi

Hatanpää

Olli-Pekka

Uudenmaan liitto

Hautala

Raine

VTT

Heino

Aki

WinNova

Helminen-Lindroos

Frida

Suomen Taksiliitto ry

Herrala

Ari

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Jalkanen

Kari

Turun ammattikorkeakoulu

Jokinen

Minna

Juhantila

Olli-Pekka

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

Kangasmaa

Jussi

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

Kangasniemi

Juhani

Aeromon

Kantanen

Sami

JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Karkama

Markku

Opetushallitus

Katajalaakso

Sirpa

Jedu

Kivelä

Timo

Oulun seudun ammattiopisto

Koskinen

Markku

Koskinen

Marko

Pirkanmaan liitto

Kuhmonen

Pirkko

Turun aikuiskoulutuskeskus

Lahtinen

Tuomo

Lapin ammattiopisto

Lahtinen

Heikki

Techvilla

Laine

Jarkko

WinNova

Lehtinen

Jukka

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liimatainen

Heikki

UNIFI ry

Linja-aho

Vesa

Metropolia ammattikorkeakoulu

Malén

Tarja

Euroports Finland Oy

Mykkänen

Tarmo

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Nurmela

Heikki

Omnia

Nurmi

Marko

Logistiikan toimihenkilöt ry

Ojala

Ari

LSKKY/Logistiikka

Pasanen

Harri

AKT

Poikajärvi

Juha

Veho

Rantala

Jarkko

Repo

Timo

Opetushallitus

Riihimäki

Riikka

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rosenberg

Marja

Liikennevirasto

Saajoranta

Timo

Suomen Lentäjäliitto FPA

Salo

Taru

Destia Oy

Salonen

Arto

Metropolia

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

237

Sinkko

Petri

Lantmännen Unibake International

Sohlberg

Jouko

Autoalan Keskusliitto ry

Soininen

Hannu

Soininen Consulting Oy

Spolander

Matti

Teknologiateollisuus

Takala

Pyry

LVM

Takki

Pasi

Niemi logistiikkapalvelut

Troberg

Jessica

Suomen Merimies-Unioni

Vasarainen

Mari

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

Vepsäläinen

Jukka

Opetushallitus

Virtanen

Tero

WinNova

Väyrynen

Ville

Finnair Flight Academy
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LIITE 3. LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN LYHYEN
AIKAVÄLIN OSAAMISTARPEITA
Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projekti toteutti ELY-keskuksilla kyselyn
lyhyen aikavälin osaamisen kehittämisen haasteista sekä toimenpiteistä ja ratkaisuista.
Kysely toteutettiin syksyn 2016 Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen yhteydessä. Vastaukset koottiin syys-lokakuussa 2016. Vastauksensa alueen osaamis- ja koulutustarpeista
antoivat kaikki viisitoista ELY-keskusta. Kyselyssä pyydettiin nimeämään maksimissaan viisi
toimialaa osaamisen ja koulutuksen haasteineen sekä mahdollisia toimenpiteitä ja ratkaisuja.
ELY-keskuksilta pyydettiin lisäksi jokaiselta erikseen osaamis- ja koulutushaasteita liikenneja logistiikka-alalta.
Yleistä
Vastaajat kuvasivat liikenne- ja logistiikka-alaa muita toimialoja palvelevaksi toiminnaksi.
Siihen vaikuttavat eri toimialojen tuotannon ja kuluttamisen ketjussa tapahtuvat muutokset,
joista verkkokauppa on yksi isoimmista. Logistiikkaa on pitkään kehitetty mittakaavaetujen
saavuttamiseksi pyrkien suurempiin kuljetuseriin. Verkkokaupan lisääntymisen myötä kuljettaminen hajoaa enemmän yksittäisten tavaroiden perille toimittamiseksi.
Maailmankaupassa tapahtuvat muutokset muuttavat globaaleja logistiikkavirtoja ja toimitusverkostoja. Logistiikka-alalla on kehittymässä isoja teknologisia muutoksia esimerkiksi
täysin automatisoidut kuljetusketjut, ”Uber -logistiikka”, kuskittomat autot ja miehittämättömät lennokit. Multimodaalisuus ja yhdistetyt kuljetukset lisääntyvät. Turvallisuus ja ympäristötietoisuus logistiikka-alalla korostuvat jatkossa.
Logistiikka-ala on suuren murroksen kohteena, mikä edellyttää henkilöstöltä nopealla aikavälillä uuden osaamisen hankkimista. Samoin logistiikka-alalla kansainvälistymisen merkitys vain kasvaa, mikä on yksi keskeinen haaste osaamisen kartuttamisessa. Tekninen kehitys
tulee tapahtumaan liikenne- ja logistiikka-alalla entistä nopeammin, mikä luo merkittäviä
haasteita henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Teknologia kehittyy huimaa vauhtia, esimerkiksi robotiikka, erilaiset sähköiset järjestelmät ja autojen teknologia lisääntyvät jatkuvasti.
Tällä hetkellä alan digitalisaation hyödyntämisessä arvioidaan olevan paljon kehittämisvaraa.
Erityisesti laitteiden ja ohjelmistojen hallinnassa on puutteita. Osaamiselle tulee tulevaisuudessa entistä suurempia koulutuksellisia haasteita uusien tekniikkojen ja automaation johdosta (kuten autonomiset ajoneuvot). Automaation lisääntyminen tulee muuttamaan alan toimintatapaa ja työnkuvia merkittävästi. Tässä vaiheessa ei vielä ole kuitenkaan tietoa uusien
ammattien työnkuvista tai osaamisvaateista. Se tiedetään, että osaamisvaatimukset kasvavat
merkittävästi ja erityisesti henkilöiden tietoteknisten valmiuksien ja osaamisen pitää olla
selvästi nykyistä parempaa. Osaamisen kehittämisen haasteena on muun muassa robotiikka
ja muut teknologiaratkaisut, tuotannon automatisointi sekä analysoitavan tiedon keruu. Alan
merkittävimmiksi osaamistarpeiksi arvioidaan muun muassa seuraavia:
•
•
•
•
•

sähköisten järjestelmien käyttöön liittyvä osaaminen
henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenne opiskeluun sekä alalla työskentelyyn
työnjohto- ja talousosaaminen
koko logistiikkaketjun hallinta, tavaravirojen optimointi
suunnittelija- ja asiantuntijaosaaminen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ympäristöosaaminen
turvallisuusosaaminen
liiketoimintaosaaminen (palveluinnovaatiot)
tietotekniikka (uudet teknologiat, älyliikenne)
välityspalvelujen osaaja (vrt. liikennekaari ja sen vaikutukset)
moniosaamisvaatimukset kasvavat, kuljettajan oheistehtävät lisääntyvät: asiakaspalvelu,
sosiaaliset taidot, yhteistyötaidot, atk-taidot, digitalisaatio, robotisaatio
digiosaamisen vahvistaminen
henkilökuljetusten asiakaslähtöisyys
koko logistiikkaketjun hallinta
tavaravirtojen optimointi
välityspalvelujen osaaja (vrt. liikennekaari ja sen vaikutukset)
riittävä kielitaito esim. työssäoppimisen kautta
Lean-ajattelun sisällyttäminen koulutukseen.

Johtamis- ja esimiesosaaminen
Erityisesti kuljetusalan esimiesten koulutusta on tarpeen lisätä ja kehittää. Alalle on
tyypillistä, että kuljettajasta noustaan esimieheksi, eikä alalla oikein ole esimerkiksi ajojärjestelytyöhön soveltuvaa koulutusta, josta voisi suoraan siirtyä esimiestehtäviin. Esimiestyössä tarvitaan varsinkin tuotannon ohjaustaitoja, paineensietokykyä sekä johtamis
osaamista.
Moniosaaminen
Yksittäisten tietojen ja taitojen ohella liikenne- ja logistiikka-alalla korostuu moniosaajien
tarve. Yhdellä tutkinnolla tai tutkinnon osalla ei pystytä vastaamaan tehtävien sisältöihin. Esimerkiksi logistiikan puolella perinteinen varastointi kehittyy entistä enemmän automaattiseen
suuntaan. Pitää kuitenkin ymmärtää eri vaiheita prosessista. Liikennepuolella kuljetuksessa
vaaditaan myös yhä useammin moniosaaminen (esimerkiksi kuljettajan pitää myös osata koota
huonekalu, jonka kuljettaa). Myös asiakaspalvelutaitojen merkitys korostuu. Kuljettaja ei vain
aja, vaan kohtaa päivän aikana monia asiakkaita. Koulutusta tuleekin kehittää monipuolisemmaksi, monialaosaamisen huomioon ottavaksi, ja koulutuksessa on yhdistettävä entistä enemmän alan ammatillisista osaamista ja korkeakoulu- tai ammattikorkea-osaamista.
Työssä olevien muuttuvat osaamistarpeet ja koulutusratkaisut
Koska liikenne- ja logistiikka-ala muuttuu yhä enemmän laaja-alaista koulutusta vaativaksi,
tästä seuraa tarvetta erilliseen täydennys- ja lisäkoulutuksen kehittämiseen. Haasteena on
erityisesti jo aiemmin ammatissa toimineiden työnhakijoiden ammattitaidon päivittäminen
tämän hetken työelämävaatimusten tasolle tai osaamisen spesifioiminen johonkin erityisalaan (esim. ADR-kuljettajan koulutus).
Työssä olevien kouluttaminen edellyttää usein monimuotoisten opiskelumahdollisuuksien
tarjonnan turvaamista. Joustavat ja räätälöidyt koulutuspolut tulee kehittää kaikenikäisten
opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi. Tutkintoihin johtavassa koulutuksessa haasteena on
pystyä henkilökohtaistamaan opiskelijalle oman tasonsa mukainen koulutus. Lisäksi pitäisi
olla myös vaihtoehtona suorittaa tutkinnon osia (osatutkinto) kokotutkinnon sijaan. Tämä
edellyttää riittävän laaja-alaista koulutustarjotinta, jotta se antaa mahdollisuuden tosiasialliseen henkilökohtaistamiseen ja mahdollistaa koulutuksen aikana tutkinnon suorittajan
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tarpeiden ja osaamisen mukaan jopa muuttaa osaamisalaa (esim. valmistuu yhdistelmäajoneuvonkuljettajan sijaan autonkuljettajaksi).
Oppisopimuskoulutus sopii erityisen hyvin alalle, koska opiskelijat ovat ihmisiä, jotka todennäköisesti oppivat parhaiten käytännössä. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että opettajat ovat
tietoisia yritysten käytännöistä ja ottavat ne huomioon opetuksessa sekä voivat jalkautua yrityksiin. Tämä edellyttää aktiivista otetta myös yrityksessä.
Myös opiskelumuotoja tulisi monipuolistaa ja lisätä erityisesti digitalisaation hyödyntämistä
ja moderneja oppimisympäristöjä. Koulutusten rahoittajien (TEM, OKM) tulisi painottaa digitaalisten oppimisympäristöjen laatua ja monipuolisuutta. Tärkeää olisi esimerkiksi simulaattoriopetuksen voimallinen kehittäminen. Oppimisympäristöt eivät ole kuitenkaan vielä riittävän kehittyneitä (esim. digitaalinen verkko-oppiminen).
Työvoimatarpeet ja koulutustarjonnan riittävyys
Kuljetusalan työvoiman riittävyyden ongelmana on ollut 2000-luvulla erityisesti työvoiman
ikärakenne. Eläkkeelle siirrytään enemmän kuin alalle koulutetaan. Työvoiman kysyntää
on ylläpitänyt alalla merkittävä eläköityminen, mutta myös uusrekrytoinnit. Esimerkiksi
autonkuljettajia, erityisesti yhdistelmäajoneuvon- ja nosturinkuljettajia tarvitaan jatkuvasti.
Bussinkuljettajien tarpeeseen on järjestetty tuloksellista työvoimakoulutusta, mutta tarvetta
esiintyy edelleen eläköitymisen myötä. Työvoimatarve on kuitenkin alueellista (esimerkiksi
logistiikkakeskusten sijainnista johtuen).
Erityisesti puutavara-autonkuljettajien tarve voi kasvaa arvaamattomalla tavalla, jos bioenergiapuoli kasvaa huomattavasti. Esimerkiksi jos Kemiin suunniteltu Kaidin biovoimalahanke toteutuu, luo se aivan uusia ja merkittäviä haasteita myös puupohjaisen biomassan
kuljetukselle ja sitä myöten alueen koulutustarjonnan riittävyydelle. Puutavara-auton kuljettajien kysynnän kasvulle on haasteellista, että työnhakijoita ei ole riittävästi tehtäviin. Alalle
sitoutumista heikentää myös työn kausiluonteisuus.
Myös taksinkuljettajista on raportoitu olevan pulaa. Esimerkiksi sivutoimisena ajavia muiden
alojen ammattilaisia ei enää ole samalla tavalla tarjolla kuin ennen, mikä on tasannut kysyntäpiikkejä. Osasyynä tähän ovat olleet muun muassa työajat ja alalle rantautunut provisiopalkkaus (ei makseta tolpalla odottelusta). Kokoaikatyö houkuttaa monia, koska alalla kokopäiväisesti työllistävät koulukyydit ja kelakyydit osuvat usein samoihin ajankohtiin. Kuljettajan odotetaan usein myös löytyvän omalta paikkakunnalta, vaikka muillakin voisi olla hyvä
paikallistuntemus. Taksiliikenteen sääntelyn purkaminen tuo alalle vaikutuksia, joita ei täysin
voida ennakoida.
Liikenne-alan koulutuksella on kova vetovoima, sillä koulutuksiin hakeutuu moninkertainen
määrä opiskelijoita suhteessa koulutuspaikkoihin. Haasteena voisi kai pitää myös sitä, että
hakijoita on reilusti ja alalle työllistyy hyvin, mutta koulutuspaikkoja ei ole riittävästi kysyntään nähden. Työmarkkinat vetävät hyvin ammattitaitoisia ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan soveltuvia kuljettajia.
Koulutuksenjärjestäjien perusrahoituksen leikkaukset tuovat lisähaasteita varsinkin, kun
logistiikassa on kyse kalliista erikoisalasta. Logistiikka-alan riittävän koulutuksen järjestämisestä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti kannetaan alalla erityistä huolta. Samaan
aikaan myös Puolustusvoimat on vähentänyt koulutustensa määrää.

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

241

Muuntokoulutus
Alalla tapahtuu yhä enemmän ammatinvaihtoa alan sisäisesti. Työvoimakoulutuksissa pitäisi
kiinnittää erityistä huomiota koulutettavien osaamisen lähtötasoon suhteessa tavoiteltavaan
ammattitaitoon arvioimalla tilanne logistiikka-alan työnantajien kanssa. Lisäksi yksi keino
saada lisää puutavara-auton kuljettajia olisi muuntokouluttaa työvoimakoulutuksena yhdistelmäajoneuvonkuljettajista puutavara-autonkuljettajia.
Opettajakoulutus
Tarvetta on opetushenkilön jatkuvaan koulutukseen. Myös kuljettajien kouluttamista alan
perehdyttäjiksi ja kouluttajiksi on tärkeää lisätä. Haasteena on kuitenkin, että koulutuksen järjestäminen on erittäin kallista ja ammattitaitoisen opetushenkilöstön saatavuus on
haasteellista.
Maahanmuuttajakoulutus
Erityisesti linja-autojen kuljetustehtäviin on haastavaa saada motivoituneita hakijoita kantaväestöstä (työolosuhteet yms.). Koulutukseen hakeutuukin erityisesti maahanmuuttajia,
koska ammatti on arvostettu ja lyhyellä koulutuksella pääsee kohtuullisesti palkattuun
työhön. Maahanmuuttajien tuki ja ohjaus onkin varmistettava myös jatkossa alan koulutuksessa. Maahanmuuttajien määrä alalla tarkoittaa, että monikulttuurisuusosaaminen ja
kielitaito ovat tärkeitä osaamistarpeita. Myös varastoalalla on paljon ulkomaalaistaustaisia
työntekijöitä. Toisaalta esimerkiksi yhdistelmäajoneuvojen kuljettajat ajavat Suomen ulkopuolelle, mikä edellyttää muun muassa kielitaitoa.
Koulutusasteiden yhteistyö
Alan koulutuksessa on pidettävä huolta koko koulutusketjusta toisen asteen ja korkeakoulutuksen välillä sekä ammatillisen peruskoulutuksen kuin lisäkoulutuksenkin osalta. Koulutuksessa on myös yhdistettävä entistä enemmän alan ammatillisista osaamista ja korkeakoulu- ja ammattikorkea-osaamista. Uusien koulutuspolkujen luominen on tärkeää tulevaisuudessa, jossa myös kansainvälisyyden on oltava vahvasti mukana.
Soveltuvuus
Liikenne- ja logistiikka-alan työtehtävät edellyttävät soveltuvuutta alan erityispiirteisiin
(esim. epäsäännölliset työajat, terveydentilavaatimukset, asiakaspalvelukyky yms.). Esimerkiksi kuljettajatehtävissä kyse on erittäin vastuullisesta työstä ja ammatista, jonka vaatimustaso on viime vuosien aikana selvästi kasvanut. Hakijoita näyttää tilastoissa olevan, mutta
ammattitaitovaatimukset täyttäviä löytyy selvästi vähemmän. Näistäkin merkittävällä osalla
on erilaisia terveydellisiä tai muita rajoitteita, jotka hankaloittavat työntekoa. Tärkeiksi ominaisuuksiksi on kuvattu eri yhteyksissä muun muassa työmotivaatiota, hyvää fyysistä kuntoa
ja ”hyvän tyypin” olemusta.
Haasteena on varmistaa koulutettavien soveltuvuus alalle niin, että ei tuhlata vähäisiä
resursseja sellaisten henkilöiden koulutukseen, jotka eivät syystä tai toisesta sovellu alalle.
Käytännössä soveltuvia hakijoita on joskus vaikea saada suurta ryhmää kasaan kerralla,
ja olisikin hyödyllisempää järjestää useampia ryhmiä pienemmässä koossa ja koulutuksia
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säännöllisesti läpi vuoden. Pienempien ryhmien kalliimpia järjestämiskustannuksia kompensoisi parempi työllistyminen ja pienempi hukkaprosentti.
Useilla työnhakijoilla on vanhentunut käsitys logistiikka-alan ammateista. Alalla on koko ajan
pula osaavista ja hyvällä asenteella varustetuista kuljettajista. Samaan aikaan alalle tulo on
vaikeutunut huomattavasti, muun muassa ammattipätevyysmääräysten vuoksi. Kuljettaja
ei ole enää vain rekkamies vaan asiakaspalvelija, jopa kansainvälinen asiakaspalvelija. Alan
työtehtävät ovatkin yhä enemmän palveluammatteja. Kuljettaja on organisaation ”käyntikortti”. Tuotteen tilaaminen voidaan hoitaa sähköisesti, mutta kuljettajan asiakas todennäköisesti kohtaa kasvokkain. Tästä syystä koulutuksessa on panostettava myös asiakaspalvelutaitoihin.
Opiskelijavalinnoissa tulisi muodostaa kriteerit alan työelämän vaatimusten mukaisiksi ja
tehdä mahdolliseksi valita koulutuksiin ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, jotka ovat osoittaneet omaa aktiivisuuttaan muun muassa osa-aikatyöllistymällä. Haasteena on lisäksi kouluttaa lyhyessä ajassa vaativalle ja haastavalle alalle työelämän odotukset täyttäviä osaajia
opiskelijoista, joiden aikaisempi osaaminen ja lähtötaso ovat heikohkot (opiskelijavalintojen
kriteerit).
Normit ja pätevyydet
Liikenneopetusta säätelevät normit. Ammattipätevyys on sidottu tällä hetkellä kokonaan
lähiopetukseen, muut opetuksen menetelmät eivät ole sallittuja. Alan harjoittaminen on
hyvin säädeltyä ja ammattipätevyysvaatimukset ovat suuret. Kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset kuljettajien jatkokouluttautumisesta (nk. direktiivipäivät) ”erääntyvät” ns. vanhoilla kuljettajilla (D1/D ajo-oikeus ennen 10.9.2008 ja C1/C 10.9.2009) seuraavan
kerran syksyllä 2018 ja 2019. Lisäksi on paljon kuljettajia, jotka ovat saavuttaneet ammattipätevyytensä perustason koulutuksen kautta vuodesta 2008 alkaen tarvitsevat myös jatkokoulutuspäiviä. Suurin osa koulutustarpeesta vaikuttaa edelleen painottuvan ajanjaksojen loppupuolelle eli koulutuspäivien suorittaminen jätetään viime hetkeen, mikä omalta osaltaan
aiheuttaa haastetta sekä koulutuksen järjestäjille että koulutettaville ja yrityksille aikataulujen ja koulutusten sisältöjen suhteen.
Normistoa ammattipätevyyksien ja liikenneopetuksen osalta haluttaisiin joustavammaksi
(etenkin aikuisopiskelijat). Esimerkiksi ikääntyneiden kuljettajien mielenkiinto ammattipätevyyskoulutuksiin on vähäinen. Lisäksi koulutuksen tulisi olla käytännönläheisempää, eikä
vain teoriaa sisältäviä EU-direktiivipäiviä, jotta kuljettajat oikeasti kehittyisivät työssään ja
koulupäivät olisivat mielekkäämpiä. Esimerkiksi pakolliset koulutukset voisivat olla enemmän yritysten tarpeisiin räätälöityjä ja kuljettajan työhön kytkettyjä käytännön tasolla, jolloin
ne koettaisiin hyödyllisemmiksi.
Elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö
Alan koulutusratkaisut edellyttävät julkisen ja yksityisen koulutuksen vahvuuksien ja kilpailutilanteen nykyistä parempaa hyödyntämistä. Yritysten halukkuutta rekrytointikoulutuksiin
voisi lisätä esimerkiksi uusin kannustein. Yhteistyötä kuljetusyritysten kanssa on tiivistettävä, jotta saadaan järkeviä työssäoppimisjaksoja ja osaaminen kertyy opiskelijalle sellaisena
kuin se arjen työssä on. Koulutusyhteistyön kautta myös yrittäjien luottamus ja sitoutuminen
paranevat. Hyvänä esimerkkinä voisi olla useamman vuoden mittainen työvoimakoulutuksen
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sopimus, joka mahdollistaisi koulutusten laaja-alaisemman ja ennakoivamman suunnittelun
ja markkinoinnin sekä mahdollisuuden käyttää opiskelijatyöpäiviä yksittäisen opiskelijan tarpeisiin (mm. lyhytkurssit ja kuljettajien jatkokoulutuspäivät) esimerkiksi muiden valmistavien
koulutusten mukana. Työnantajia tarvitaan enenevässä määrin mukaan myös koulutusten
markkinointiin ja alan imagon rakentamiseen.
Liikenne- ja logistiikkaklusterin sisäinen yhteistyö
Liikenne- ja logistiikka-alalla korostuu riippuvuus globalisoituneesta liiketoiminnasta ja
muiden toimialojen kehityksestä sekä toimialojen rajapintoihin liittyvät yhteistyöhaasteet.
Esimerkiksi biotalouteen asetetut odotukset ja kehittämispanostukset herättävät monia
kysymyksiä kuljettajien lisä- ja täydennyskoulutuksen näkökulmasta. Myös elintarviketeollisuuden kuljetuksiin liittyvät määräykset ja kehitystrendit muodostavat haasteita. Tämä
tulee huomioida myös koulutuksen kehittämisessä, koska perusopintoihin ei ole perinteisesti
sisältynyt logistiikkaketjujen kokonaisuutta. Esimerkiksi energiaklusterin muodostumisen
myötä on kasvanut tarve kehittää osaamista toimialaa laajemmasta näkökulmasta.
Rautatieliikenteen erityiskysymykset
Autoilun osittain korvaava muoto on tulevaisuudessa raideliikenne. Raideliikenne on autoilun
myötä kärsinyt inflaation, mutta sen luotettavuus ja kuljetuskapasiteetti ovat omaa luokkaansa. Erilaiset nopeat yhteydet voisivat mahdollistaa asumisen muuallakin kuin aivan
kasvukeskusten vieressä, ja tulevaisuuden junaliikenteen odotetaan tuovan mahdollisuuden
kulkea tunnissa Kuopiosta Tampereelle tai kahdessa tunnissa Oulusta Tampereelle, jolloin
asuminen on mahdollista myös siellä, missä työpaikkoja ei ole tai ainakaan niitä ei riittävästi
synny. Tähän samaan tuottavuuteen ja tehokkuuteen kansallinen lentoliikenne ei kuitenkaan
pysty, koska kuljetuskapasiteetti on huomattavasti rajallisempi ja kaikkea ei kuitenkaan voi
lentokoneella kuljettaa (esimerkiksi vaarallisia nesteitä, tukkeja yms.).
Lisäksi raideliikenteen kilpailun vapauttaminen edellyttää, että kehitetään rautatieliikenteen
osaajille suunnattua täydennyskoulutusta, joka mahdollisesti muodostuu tulevaisuudessa
osaksi tutkintokoulutusta. Kouvola olisi yksi vaihtoehto kyseisen koulutuksen toteutukselle
(vrt. RRT-terminaali, ROK-rautatietekniikan osaamiskeskus, KRAO, simulaattorit jne.).
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LIITE 4. AIKAISEMMIN TUNNISTETTUJA LIIKENNEJA LOGISTIIKKA-ALAN TOIMIALARAJAT
YLITTÄVIÄ OSAAMISIA, TOIMIALAOSAAMISIA
JA AMMATTIALAKOHTAISIA OSAAMISIA
Toimialarajat ylittävät yleiskvalifikaatiot (klusteriosaaminen, geneerinen osaaminen)
ajanhallintataidot
analyyttinen ajattelukyky
asiakaspalveluosaaminen
asiakassuhteiden hoito (esim. osaa huolehtia sisäisistä ja ulkoisista asiakas- ja sidosryhmäsuhteista)
asiakastarpeiden ja asiakassegmenttien tunnistamiseen liittyvät prosessit
asiakkaiden hyödyntäminen uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä
asiakkaiden ja jakelukanavien hallinta
avoimen tiedonjakamisen kulttuuriin luominen ja tiedonjakamiseen kannustaminen
energiatehokkuuden ja taloudellisuuden kehittäminen
energiatehokkuussopimukset kilpailutuksissa ja hankinnoissa
ennakointiosaaminen
globaalien liiketoimintaprosessien hallinta/osaaminen
globaalien markkinoiden muutosten seuranta ja hallinta
hankintaosaaminen
henkilöstöjohtaminen ja -osaaminen
hyöty-kustannusanalyysien laadinta
immateriaalioikeuksien perusteiden hallinta
kansainvälisyysosaaminen (esim. markkinat, yritykset, työvoiman liikkuminen)
kilpailukykyisyyden kehittämiseen liittyvä osaaminen
kokonaisuuden ja prosessien hahmotus ja vahvistaminen
koulutus- ja kouluttautumisvalmiudet (esim. osaa suunnitella, ohjata, arvioida ja kehittää vastuualueensa omaa ja
muun henkilöstön toimintaa ja kyvykkyyttä)
kuluttajansuoja-, kauppa- ja tuotevastuulain perusteiden tuntemus
kyky analysoida ja kehittää omaa osaamista
kyky itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunkantoon
kyky joustaa ja toimia tarvittaessa oman työnkuvansa ulkopuolisissa tehtävissä
kyky tuotantoprosessin eri työvaiheiden tukemiseen oman työtehtävän kautta
kysynnän ennustaminen
Lean-ajattelun hallinta yms. laadunhallinnan osaaminen
liiketoimintastrategian kehittämisosaaminen (esim. liiketoiminnan uudistamiseen, liikeidean kehittämiseen liittyvä
osaaminen)
mallintaminen ja simulointi
megatrendien ja hiljaisten signaalien tunnistaminen ja niihin vastaaminen
mobiiliratkaisujen hallinta
monikulttuurisuuden hallinta (esim. eri kulttuurien tunteminen, suvaitsevaisuus, kielitaito, valmiudet työskennellä
ulkomailla ja ulkomaisten asiakkaiden kanssa)
moniosaaminen, monitaitoisuus
monitieteisyyden hallinta eri teknologioiden kesken ja muiden tieteiden kanssa
muotoiluosaaminen
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muutoksen johtamisosaaminen
myynti- ja markkinointiosaaminen
nopea tiedon ja asioiden omaksumiskyky
ohjelmistojen, sensorien, elektroniikan ja telematiikan, rakenteiden ja materiaalien kehittäminen
ongelmanratkaisukyky
oppimistaidot
organisointitaidot
organisaatiossa kehitettyjen uusien toimintamuotojen omaksuminen
osaamisen ja hiljaisen tiedon jakamistaidot
osto-osaaminen
palveluiden konseptointikyky
palveluiden muotoilu
palveluosaaminen
poikkeavien tilanteiden hallintaan liittyvä osaaminen
projektiosaaminen
riskinottokyky
ryhmätyötaidot
sosiaaliset taidot
sähköinen kaupankäynti ja liiketoiminta
sähköisten järjestelmien käyttöön liittyvä osaaminen
tavoitteiden mukaisen toiminnan seuranta-, valvonta- ja ohjaustaidot
teknologian hyödyntämistaidot tuotanto- ja palveluprosesseissa
tiedon ja osaamisen jakaminen verkostoissa
tietotekniikkataidot (tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, ICT-perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien
käyttötaidot)
toimintojen uudelleenjärjestelyiden hallinta
tuotantokustannusten hallinta
tuote- ja palvelumuunnosten kehittäminen
tuote- ja palvelutarjonnan suunnittelu
turvallisuusosaaminen (esimerkiksi turvallisuusriskien hallinta)
työturvallisuusosaaminen
vastuullisuusstrategian luomiseen osallistuminen ja sen käytännön toteuttaminen (liiketalouden, henkilöstö-,
terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen hallinta sekä viestintään, asiakas-,
sijoittaja- ja yhteiskuntasuhteisiin liittyvä osaaminen)
verkostomaisen työkulttuurin osaaminen
vuorovaikutus- ja viestintätaidot
yhteistyöverkoston kehittäminen
ympäristöosaaminen (esim. ympäristönsuojelu ja kierrättäminen)
yrityksen benchmarking- tai benchlearning-toimintaan liittyvien toimintojen hallinta
yritysoston jälkeisten toimintojen integraatioiden hallinta
yritystoiminnan taloudellisten perusteiden ymmärtämisen lisääntyvä merkitys

Maaliikenteen toimialakvalifikaatiot
autoalalla tarvittavat kädentaidot
autotekniikan tieto- ja viestintätekniikan hallinta
automaation ja elektroniikan sovellusten hallinta osana kuljetuspalveluja
turvallisuusosaamista liittyen sekä kuljettajan että kuljetuksen turvallisuuteen
tilaus-toimitusketjun hallinta
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kuljetuspalveluiden mittaaminen, kehittäminen, seuranta ja arviointi IT:n avulla
kuljetuspalveluiden suunnittelu
täsmällisyys aikatauluissa
muun liikenteen huomioiminen, liikenneturvallisuuden huomioiminen
kustannustehokas, tuloksellinen ja taloudellinen toimintatapa kuljetuksissa
moottori- ja voimansiirtoteknologian perusteiden hallinta
kuljetusyhteistyön edistäminen kuormitusasteen nostamiseksi ja tyhjänä ajon vähentämiseksi
sosiaalisesti, ekonomisesti ja ympäristön kannalta kestävät tiekuljetusjärjestelmät
kuljetussuoritteeseen liittyvien asioiden mittaaminen
erikoiskuljetuksiin liittyvä osaaminen (esimerkiksi puutavaran, eläin- sekä hygieniakuljetuksiin ja varastointiin)
liikenteen päästö- ja turvallisuustavoitteiden tuntemus

Vesiliikenteen toimialakvalifikaatiot
DP-osaaminen
jäänavigointi ja talvimerenkulku
korkean teknologian ymmärtäminen ja osaaminen
laivan energiatehokkuus ja vuotuiset kustannukset
laivojen operointi
liikenteenseurantajärjestelmät ja maista tehtävän seurannan sekä valvonnan hallinta
merenkulkutalouden ja merisektorin kaupallinen osaaminen
merenkulku- ja varustamotoiminnan kokonaiskuvan tuntemus
meriliikennettä koskevat ympäristö-, turvallisuus- ja laatukysymykset (merenkulkualan vaatimukset kasvavat)
meri- ja alusturvallisuus sekä meriympäristönsuojeluosaaminen
merioikeuden osaaminen
merirosvojen torjunta
navigointilaitteiden käyttö
teknisten laitteiden häiriötilanteiden hallinta
tietokonepohjaisten huolto- ja kunnossapito-ohjelmien osaaminen
turvallisuusjohtamisjärjestelmien ja riskinarvioinnin hallinta
valmius ymmärtää maista tehdyn seurannan, valvonnan ja huollon edut ja rajoitteet

Ilmaliikenteen toimialakvalifikaatiot
ilmailun laadun kehittäminen
ilmailualan turvallisuuskulttuurin kehittämisosaaminen
korkeatasoinen ilmailuteknologian osaaminen
laaja-alainen ymmärrys ilmailusta ja sen rajapinnoista
lentoturvallisuusosaaminen

Logistiikan ja postin toimialakvalifikaatiot
ajoneuvojen päästöihin ja niiden vähentämiseen liittyvä tietous
asiakkaan tietojärjestelmän tuntemus ja käyttötaidot
automatisoituihin terminaalitoimintoihin liittyvä osaaminen
data-analyysiosaaminen
digitaalitekniikkaan, digitaalisiin logistiikkajärjestelmiin liittyvä osaaminen
jäte- ja kierrätyslogistiikan hallinta
kansainvälisen logistiikan osaaminen
koko logistiikkaketjun hallinta, tavaravirtojen optimointi
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kuljetuskaluston uuden tekniikan tuntemus ja omaksuminen
modernien globaalien hankintaverkostojen monimutkaisuuden ymmärtäminen
tavaralogistiikan ymmärtäminen
toimitusnopeuden hallinta

Kulkuneuvojen myynnin ja huollon toimialakvalifikaatio
asiakkaiden hallinta useita kanavia hyödyntäen
asiakkaiden sitouttaminen (brändinrakentaminen)
data-analyysiosaaminen
elämyksellisten ostoshetkien tuottaminen
ICT-osaaminen erityisesti varastonhallinnan näkökulmasta
monikanavaisuuden ymmärtäminen
tuotteiden räätälöinti

Maaliikenteen työntekijöiden ja yrittäjien ammattiryhmäkvalifikaatiot
ajo- ja lepoaika-asetusten tuntemus
ajoneuvojen päästöihin ja niiden vähentämiseen liittyvä tietous
ajoneuvojen sähköisen seurantajärjestelmän käyttöosaaminen
ajoneuvokohtaisen tekniikan hallinta
ajoneuvon ajokunnon tarkistaminen
ajoreittien suunnittelutaidot
alueen maantieteellinen paikallistuntemus, paikkakuntatietous
ammattipätevyyskortin suorittaminen ja sen edellyttämä osaaminen
asiakkaan tietojärjestelmän tuntemus ja käyttötaidot
asianmukainen liikennekäyttäytyminen
auton tietojärjestelmien käyttö (vian määritys, navigointi)
digipiirturikorttikoulutuksen suorittaminen
ennakoiva ajo
ensiapukoulutus
kuljettamiseen liittyvien vastuukysymyksien hallinta
kuljetukseen liittyvä tiedonhallinta ja kuljetusasiakirjojen laadinta (rahtikirjat yms.)
kuljetusalan sosiaalilainsäädännön tuntemus
kuljetuskaluston uuden tekniikan tuntemus ja omaksuminen
kuorman sidontataidot
kustannuslaskenta
käsipäätelaitteen käytön hallinta
lastaus- ja purkuvälineiden ja -laitteiden käyttötaidot
lavansiirto- ja nostinvaunun tuntemus ja käyttötaito
logistisen toimintaympäristön tuntemus
lämpösäädeltyjen kuljetusten hallinta
lääkekuljetusten hallinta
monipuolisten asiakaspalvelujen tarjoaminen, asiakkaiden toiminnan tuntemus
navigointi- ja karttaohjelmien käyttötaidot
pumppukärryjen käyttötaito
sammutustaidot
suomen kielen luku- ja kirjoitustaito
sähkötekniikan perusteiden tuntemus
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taidot varautua uhkatilanteisiin
taloudellinen ajotapa
taloudellisten reittien suunnittelu
tavaraerien yhdistelyn periaatteiden tuntemus
tavaraliikenteen kuljettajan perustason ammattipätevyys
tieliikennelaki
toimitusten aikataulutuksen hallinta
turvallinen kuljettaminen (työaikalait, ajo- ja lepoajat, työmenetelmät, lastinkäsittelylaitteiden käyttö, terveyden
ylläpito)
turvallisuusosaaminen rikollisuutta vastaan
työsopimuslaki
varastotoimintojen osaaminen
vastuullisesti toimiminen kuljettamiseen liittyvissä poikkeustilanteissa
yrityksen tuotteisiin liittyvä osaaminen, tuotetuntemus

Vesiliikenteen työntekijöiden ja päällystön ammattiryhmäkvalifikaatiot
aluksen teknisten järjestelmien tuntemus (jäähdytysvesi, voiteluaine, polttoaineet)
ARPA-tutkaosaaminen
Crowd and Crises Management (matkustaja-alus/ro-ro-matkustaja-alus)
ECDIS/AIS
GOC-radio-osaaminen
IMDG (vaarallisia aineita kappaletavarana kuljettavat alukset)
IMO:n konventiot ja koodit
ISPS – Ship Security Officer
lääkintähuolto STCW A-VI/ 4-2
merimiestaito ja johtaminen: aluksen kelluvuus, vakavuus, runkorasitukset ja IMON:n konventiot (STCW A-III / 1)
navigointijärjestelmät, nykyaikainen navigointi ja reittisuunnittelu, ECDIS
Onboard-Napa-tietojärjestelmäsovelluksen hallinta (kelluvuus, vakavuus, trimmi ja stressi)
päällystön palokoulutus STCW A-VI/ 3
päällystön yleinen ensiapu ja terveydenhuolto STCW A-VI/ 4-1
Standard Maritime Communication Phrases
säiliöaluskoulutukset (säiliöalustyypeittäin)
voimassa olevan merenkulkulainsäädännön tuntemus
öljypäiväkirja ja sen käyttöosaaminen

Lentoliikenteen johtajien ja asiantuntijoiden ammattiryhmäkvalifikaatiot
ilmailuenglanti
järjestelmäkokonaisuuksien osaaminen
lentoyhtiön liiketoimintaosaaminen
mekaanikkolupakirjan edellyttämä osaaminen
tuotantotalouden osaaminen
turvallisuusosaamisen ylläpito
turvallisuuden laadun ja talouden tasapainon hallinta
tyyppikoulutukset
uuden tekniikan osaaminen (avioniikka, elektroniikka, tietotekniikka)
uuden teknologian osaaminen (komposiittimateriaalit, biopolttoaineet, uudet moottorityypit)
lentokonekohtaisten vikadiagnostiikan osaaminen (itsediagnosoivat järjestelmät)
uuden tekniikan edellyttämien testaus- ja mittalaitteistojen osaaminen
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Postinjakajan ammattiryhmäkvalifikaatiot
fyysinen kunto, fyysinen jaksaminen
hoivapalveluihin liittyvä osaaminen
matemaattinen yleisosaaminen
kuljetuskaluston tuntemus
B-luokan ajokortti
ulkotyön sietokyky
logistiikkaprosessin kokonaisuuden tuntemus ja hallinta

Varastotyöntekijöiden ja huolitsijoiden ammattiryhmäkvalifikaatiot
ajojärjestelyn hallinta
ajoreittien tunteminen
alan mobiilisovellusten hallinta ja hyödyntäminen
alueen maantieteellinen paikallistuntemus, paikkakuntatietous
asiakkaan logistisen ketjun, tavara- ja tuotevirtojen tuntemus
automaatiotekniikkaan liittyvä tietous
digitaalitekniikkaan, digitaalisiin järjestelmiin liittyvä osaaminen
dokumentointi-, raportointitaidot
englannin kielen perustaito
fyysinen kunto, fyysinen jaksaminen
hyllytystekniikan hallinta, varastojen täydennys
hävikin syyt ja estäminen
ikäjohtaminen
jakelun ja lähtevän tavaran hallinta, lähetyslogistiikan hallinta
kuljetusten järjestelyyn, hallintaan ja ohjaukseen liittyvä osaaminen
kustannusseuranta ja raportointi
laadunseuranta ja kehittäminen varastossa
lakien, säädösten ja määräysten tuntemus
logistiikkakeskusten sijoittelun hallinta
logistiikkaprosessin kokonaisuuden tuntemus ja hallinta
matkahuollon palvelujen tuntemus
menekin seuranta, varaston ohjaus
merkkausteknologiaan liittyvä osaaminen (viivakoodit yms.)
organisointi- ja järjestelytaidot
osaa suunnitella ja kehittää hoitologistikkotyötä ja hoitologistiikkaa kokonaisuutena sekä ymmärtää hoitologistikon
työn merkityksen osana hoitoprosessia
osaa tehdä infektioiden torjuntatyötä hyvien toimintatapojen, yrityksen laatujärjestelmän, ohjeiden ja lainsäädännön
mukaisesti
osaa ennakoida, suunnitella ja arvioida toimintaa ja huolehtia teknisistä resursseista
osaa hinnoitella tuotteita ja palveluita sekä solmia myynti-, toimitus- ja projektisopimuksia
osaa hoitaa huolintatoimeksiannot
osaa hoitaa operatiivisia oston tehtäviä
osaa hoitaa tavaran keräys- ja lähetysprosessiin liittyvät työtehtävät
osaa hoitaa tavaran vastaanottoon liittyvät työtehtävät ja hyllytyspalvelun
osaa hoitaa tilaus-toimitusprosessin ja tehdä asiakaskohtaista tuoteräätälöintiä
osaa hoitaa tuontilähetykset
osaa hoitaa varaston hallinnan työtehtäviä
osaa hoitaa vientilähetykset
osaa huolehtia tuote- ja varastonhallinnasta hyödyntäen materiaalien, tuotteiden ja palveluiden tuntemusta
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osaa kehittää logistisia ratkaisuja yrityksen strategian mukaisesti
osaa myynti-, palvelu- ja asiakkuudenhallinnan ja after sales -toiminnot
osaa perustaa hyllytyspalvelun
osaa suunnitella ja ohjata varaston toimintaa
osaa tavaran keräysprosessiin liittyvät työtehtävät
osaa tavaran vastaanottoprosessiin liittyvät työtehtävät
osaa tavaroiden lähetysprosessiin liittyvät työtehtävät
osaa tehdä tilauksia
osaa toimittajamarkkinat ja etsii uusia toimittajia
osaa toteuttaa, arvioida ja kehittää strategian mukaista hankintapolitiikkaa
osaa varastoida ja käsitellä vaarallisia aineita ja kemikaaleja
osaa varastonhallinnan työtehtävät ja järjestelmät
osaa varmistaa toimeksiantajan edut
osaa ylläpitää ja kehittää toimitusketjua kustannustehokkaasti
ostajien substanssiosaamisen ylläpito ja kehittäminen
pakkaaminen ja pakkaus ja lähetysmerkinnät
passitusmenettelyjen, toimituslausekkeiden, kuljetusehtojen ja -säädösten tuntemus
perehdyttäminen ja työnopastus
peruskäsitteiden tietämys vihreästä logistiikasta ja kuljetustoiminnan taloudellisesta merkityksestä yrityksille ja
yhteiskunnalle
prosessi- ja talousosaaminen; kustannustehokkuus perusprosessien hallinnassa
rahtikirjoihin, kuljetusasiakirjoihin liittyvä osaaminen
tavarakuormien lastaus-, kuormaus- ja purkutaidot
tavaran lähetys- ja huolintatoimintojen, tavaran välityksen hallinta
tavaran säilytykseen, varastointiin ja käsittelyyn liittyvä osaaminen
tavaran vastaanottologistiikan hallinta, tulevan tavaran dokumentointi ym.
tavaran vastaanottoon ja tarkastamiseen liittyvä osaaminen
tehokkuus, tehokas työskentelytapa, työajan tehokas käyttö
virtuaalisten mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
tilausten teko, tilaustaidot (materiaalit, tavarat, tarvikkeet, raaka-aineet ym.)
toimeksiantajien edunvalvonta
toiminnanohjausjärjestelmän, seuranta- ja raportointijärjestelmän tuntemus ja käytön hallinta (ERP)
toimitusketjukokonaisuuden hahmotus ja operatiivisten ostotoimintojen vaikutuksen ymmärtäminen kokonaisuuteen
toimitusketjukokonaisuuden hallinta ja prosessien kehittäminen
trukkien käyttötaito
tuotekehitysyhteistyö; asiakaslähtöisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
varastokiertoon liittyvä osaaminen, varastokierrosta huolehtiminen
varastokirjanpidon hallinta
varaston inventoinnin hallinta
varaston muutoksen käsittely
varaston tietojärjestelmän, varastonhallintaohjelman hallinta
varaston tunnuslukuseuranta ja raportointi
varastopaikkojen ja osoitejärjestelmien tuntemus
varastoprosessin päivittäminen ja ylläpito
varastotoimintojen suunnittelu ja aikataulutus
vastaanottotarkastuksen suorittaminen
verkkokauppaan, nettikauppaan, sähköiseen kaupankäyntiin liittyvä osaaminen
vienti- ja tuontimääräysten tuntemus
ymmärtää toimitus- ja projektisopimuksia

LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ

251

Autokaupan myyjän ammattiryhmäkvalifikaatiot
autoalan tuotetuntemus
autokaupan taloudellisten perusteiden ymmärtäminen
autoliikkeen imagon mukainen käytös
automyyjän ominaisuudet: (rehellisyys, järjestelmällisyys, sosiaalisuus, analyyttisyys, aktiivisuus, motivoituneisuus,
älykkyys, tilannetaju, tunneäly, myyntihenkisyys, täsmällisyys, työn suunnittelukyky ja paineensietokyky)
auton luovutuksen hallinta
kauppa- ja tuotevastuulain perusteiden tuntemus
uuden auton hinnan arviointi ja kokonaiskauppojen hallinta
vaihtoautojen kunnon ja hinnan arviointi

Koneasentajat (auto) ammattiryhmäkvalifikaatiot
ajoneuvo- ja työkonelainsäädäntö
ajoneuvojen välisen ja ajoneuvoista ympäristöön välittyvän tietoliikenteen osaamista (esim. 3G-, 4G- ym. protokollat)
autoelektroniikka-asennusosaaminen
autojen ja työkoneiden rakennejärjestelmät
CAD-ohjelmat
CAN-osaaminen
elinkaarihallinta
erityislujien terästen, alumiinin ja muovien korjausosaaminen
FlexRay-osaaminen
hitsausmenetelmät
kaivos- ja louhintatoiminnan työkoneiden hallinta
kaivoskoneiden huolto- ja korjaustyöt
kokeelliset menetelmät
koneensuunnittelun perusteet ja mitoitusmenetelmät
korikorjaustekniikan ja automaalauksen osaaminen
korkeisiin jännitteisiin sisältyvä turvallisuusosaaminen
kuorma-autojen ja perävaunujen päällerakennetekniikka
kuorma-autojen ja perävaunujen päällerakennetekniikka, työkoneiden hydrauli- ja ohjausjärjestelmät
laatujärjestelmät
LIN-, Bluetooth- ja MOST-osaaminen
Litium-akkuihin liittyvät lämpötila-, käsittely- ja hävitysosaaminen
mallinnus- ja simulointiohjelmat
materiaalitekniikka
mittareiden käyttötaito
ohjelmavirheiden ymmärtäminen
ohjelmistojen toimintaperiaatteiden ymmärtäminen
ohjelmistopäivityksiin liittyvä osaaminen sekä tietosuoja
ohjelmointikyky
sähköajoneuvojen huolto- ja korjaustyöt
sähkövarusteiden korjaus
talviolosuhteisiin liittyvien huolto- ja korjaustöiden osaaminen
tehoelektroniikan ja sähkömoottoreiden tekniikan hallinta
turvalaitteiden tuntemus
vikadiagnostiikka, vikojen etsintätaito
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LIITE 5. AMMATTIRYHMIEN MÄÄRITTELYT
Opetushallituksen Mitenna-ammattiryhmittely ja Tilastokeskuksen ammattiluokitus52
1 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ

7414

1.1 Maatalousyrittäjät ja -työntekijät
3227 Seminologit ym.
61
Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat
6123 Maatalouslomittajat
6151 Kalanviljely-yrittäjät ja -työntekijät
6152 Kalastajat
6154 Riistanhoitajat ja metsästäjät

7415
7416
8271

1.2 Puutarhayrittäjät ja -työntekijät
51432 Muut hautaustyöntekijät
6112 Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät ja
-työntekijät
9210 Maa- ja metsätalouden avustavat
työntekijät

8274

1.3 Metsätyöntekijät
6140 Metsurit ja metsätyöntekijät
8331 Maa- ja metsätaloustyökoneiden
kuljettajat

8278

1.4 Maa- ja metsätalouden asiantuntijat
1221 Maa- ja metsätalouden johtajat
1311 Pienten maa- ja metsätalousyritysten
johtajat
22131 Maatalous-, puutarha- ja
kalatalousalan erityisasiantuntijat
22132 Metsäalan erityisasiantuntijat
32121 Agrologit
32122 Metsätalousteknikot
3213 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan
neuvojat
32222 Ympäristönsuojelutyöntekijät

2.2 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatyöntekijät
31193 Tekstiili- ja vaatetusalan tekniikan
asiantuntijat
7330 Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityö
tuotteiden tekijät
7431 Kehrääjät, karstaajat ym.
7432 Kutojat, neulojat ym.
7433 Vaatturit, pukuompelijat ja
hatuntekijät
7434 Turkkurit
7435 Leikkaajat ja mallimestarit
7436 Koru- ja muut tekstiiliompelijat
7437 Verhoilijat
7441 Turkisten muokkaajat ja nahkurit
7442 Suutarit, jalkinemallintekijät ym.
8261 Kuitujenvalmistus-, kehruu- ja
puolauskoneiden hoitajat
8262 Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat
8263 Ompelukoneiden hoitajat

2 TEOLLINEN TYÖ
2.1 Elintarviketyöntekijät
7411 Teurastajat, kalankäsittelijät ym.
7412 Leipurit ja kondiittorit
7413 Meijeristit, juustomestarit ym.

8272
8273

8275
8276
8277

8279

Hedelmä- ja vihannestuotteiden
valmistajat
Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat
Tupakkatuotteiden valmistajat
Liha- ja kalajalosteiden teolliset
valmistajat
Maitotaloustuotteiden teolliset
valmistajat
Jauhotuotteiden ja mausteiden
teolliset valmistajat
Leipomo- ja suklaatuotteiden teolliset
valmistajat
Hedelmä-, vihannes- ym. tuotteiden
teolliset valmistajat
Sokerin teolliset valmistajat
Teen, kahvin ja kaakaon teolliset
valmistajat
Oluen, viinin ja muiden juomien
teolliset valmistajat
Tupakkatuotteiden teolliset
valmistajat

52 Ammattiluokitus 2001. Käsikirjoja 14. Tilastokeskus.
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8264 Pesu-, valkaisu- ja värjäyskoneiden
hoitajat
8265 Turkisten ja nahkojen teolliset käsit
telijät
8266 Jalkineiden, laukkujen ym. teolliset
valmistajat
8269 Muut tekstiili-, turkis- ja nahka
tuotteiden teolliset valmistajat
8286 Kartonki-, tekstiili- ym. tuotteiden
teolliset kokoonpanijat
2.3 Metallityöntekijät
71412 Auto- ja muut maalarit
7211 Muovaajat ja keernantekijät
7212 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
7213 Ohut- ja paksulevysepät
722 Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat
7311 Instrumentintekijät ja
instrumenttiasentajat
812 Metalliteollisuuden
prosessityöntekijät
8170 Teollisuusrobottien hoitajat
8211 Metallin koneelliset työstäjät
8223 Metallien teolliset päällystäjät ja
viimeistelijät
2.4 Koneasentajat
7215 Kaapelin- ja köysienasentajat
7216 Vedenalaistyöntekijät
723 Koneasentajat ja -korjaajat
8281 Konepaja- ja metallituotteiden
kokoonpanijat
2.5 Konetekniikan asiantuntijat
2145 Konetekniikan erityisasiantuntijat
3115 Konetekniikan asiantuntijat
2.6 Työkoneiden käyttäjät
711 Kaivostyöntekijät, panostajat,
kivenhakkaajat ym.
811 Kaivos- ja louhintatyön koneen
käyttäjät
8161 Voimalaitosten koneenhoitajat
8162 Lämmityskattiloiden hoitajat
8163 Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistus
laitosten koneenhoitajat
8332 Maanrakennus- ym. koneiden
kuljettajat
8333 Nosturinkuljettajat
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8334 Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat
9311 Kaivosten avustavat työntekijät
2.7 Puutyöntekijät ja -asiantuntijat
31191 Mekaanisen metsäteollisuuden
tekniikan asiantuntijat
7421 Puutavaran käsittelijät
7422 Huonekalu- ja koristepuusepät
7423 Konepuusepät
8141 Sahausprosessinhoitajat
8240 Puutuotteiden teolliset valmistajat
8285 Puu- ym. tuotteiden teolliset kokoon
panijat
2.8 Kemiallisen prosessityön työntekijät
3211 Laborantit ym.
8131 Lasi- ja keramiikkauunienhoitajat
8139 Muut lasi- ja keramiikkateollisuuden
työntekijät
8142 Paperimassan ja hakkeen teolliset
valmistajat
8143 Paperin ja kartongin teolliset
valmistajat
8150 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
8212 Betoni- ym. tuotteiden teolliset
valmistajat
8221 Lääkkeiden ja hygieniatuotteiden
teolliset valmistajat
8222 Ammusten ja räjähteiden teolliset
valmistajat
8229 Muut kemiallisten tuotteiden teolliset
valmistajat
8231 Kumituotteiden teolliset valmistajat
8232 Muovituotteiden teolliset valmistajat
8253 Paperituotteiden teolliset valmistajat
2.9 Kemiallisen prosessityön asiantuntijat
2146 Puunjalostuksen ja kemian
prosessitekniikan erityisasiantuntijat
3116 Puunjalostuksen ja kemian
prosessitekniikan asiantuntijat
2.10 Sähkö- ja elektroniikkatyöntekijät
7137 Rakennussähköasentajat
7241 Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat
72421 Tietokoneasentajat ja -korjaajat
72422 Automaatioasentajat ja -korjaajat
72423 Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat
7244 Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat
7245 Linja-asentajat ja -korjaajat
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8282 Sähkölaitteiden kokoonpanijat
8283 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat
2.11 Sähkö- ja elektroniikka-alan asian
tuntijat
2143 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat
2144 Elektroniikan ja informaatiotekniikan
erityisasiantuntijat
3113 Sähkötekniikan asiantuntijat
3114 Elektroniikan ja informaatiotekniikan
asiantuntijat
2.12 Graafisen alan työntekijät
31192 Graafisen tekniikan asiantuntijat
7341 Latojat ja asemoijat
7342 Painopinnan valmistajat
7343 Kaivertajat ja syövyttäjät
7344 Valokuvalaboratorioiden työntekijät
7345 Kirjansitomotyöntekijät
7346 Silkki- ja tekstiilipainajat
8224 Valokuvatuotteiden teolliset
valmistajat
8251 Painokoneen hoitajat
8252 Jälkikäsittelijät
2.13 Pakkaus- ja kokoonpanotyöntekijät
8284 Metalli-, kumi- ja muovituotteiden
teolliset kokoonpanijat
8290 Muut teolliset valmistajat ja kokoon
panijat
9320 Pakkaajat, lajittelijat ym.
2.14 Teollisuuden johtajat ja muut asian
tuntijat
1222 Teollisuuden tuotantojohtajat
1312 Pienteollisuuden johtajat
2147 Vuoriteollisuuden prosessitekniikan
erityisasiantuntijat
2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat
3117 Vuoriteollisuuden prosessitekniikan
asiantuntijat
31199 Muut teknisten alojen asiantuntijat
31522 Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja
laadun tarkastajat

3 RAKENNUSALAN TYÖ
3.1 Rakennustyöntekijät
7121 Rakennustyöntekijät
7122 Muurarit ja laatoittajat
7123 Raudoittajat
7124 Kirvesmiehet
7129 Muut rakennustyöntekijät ja -korjaajat
ym.
7131 Kattoasentajat ja -korjaajat
7132 Lattianpäällystystyöntekijät
7133 Rappaajat
7134 Eristäjät
7135 Lasinasentajat
7139 Muut rakennusten
viimeistelytyöntekijät
9312 Maa- ja vesirakennusalan avustavat
työntekijät
9313 Rakennusalan avustavat työntekijät
3.2 LVI-asentajat
7136 Putkiasentajat
3.3 Rakennusmaalarit
71411 Rakennusmaalarit
3.4 Rakennusalan johtajat ja asiantuntijat
1223 Rakennusalan tuotantojohtajat
1313 Rakennusalan pienyritysten johtajat
2141 Talonrakennusalan erityisasiantuntijat
2142 Maankäytön ja
yhdyskuntarakentamisen
erityisasiantuntijat
2148 Kartoituksen ja maanmittauksen
erityisasiantuntijat
31121 Talonrakennusalan asiantuntijat
31122 Maankäytön ja
yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat
31123 Kartoituksen ja maanmittauksen
asiantuntijat
3151 Rakennus- ja palotarkastajat
4 LIIKENNE- JA LOGISTIIKKATYÖ
4.1 Maaliikennetyöntekijät ja -yrittäjät
12269 Muut kuljetuksen, varastoinnin ja
tietoliikenteen johtajat
1316 Kuljetuksen, varastoinnin ja
tietoliikenteen pienyritysten johtajat
41331 Raideliikenteen ohjaajat
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5112
8311
8312
832

Konduktöörit, rahastajat ym.
Veturin- ja moottorivaununkuljettajat
Vaihdetyöhenkilöstö
Moottoriajoneuvojen kuljettajat

4.2 Vesiliikennetyöntekijät ja -päällystö
12261 Laivan päälliköt (iso alus)
3141 Alusten konepäälliköt ja konemestarit
3142 Alusten päälliköt ja perämiehet
31442 Satamaliikenteen ohjaajat
8340 Kansi- ja konemiehistö ym. vesi
liikenteen työntekijät
4.3 Lentoliikenteen johtajat ja asiantuntijat
3143 Lentokapteenit ja -perämiehet
31441 Lennonjohtajat ym.
3145 Lentoturvallisuusteknikot ym.
4.4 Varastotyöntekijät ja huolitsijat
3422 Huolitsijat ja tullaajat
4131 Varastonhoitajat ym.
9330 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät
ym.
5 PALVELUTYÖ
5.1 Isännöitsijät ja kiinteistötyöntekijät
34132 Isännöitsijät
7143 Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat
9141 Kiinteistöhuoltomiehet
9161 Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät
9162 Kadunlakaisijat ym.
5.2 Siivoustyöntekijät
1228 Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym.
alojen johtajat
51212 Siivoustyönjohtajat
91321 Sairaala- ja hoitoapulaiset
91322 Siivoojat
9133 Puhdistajat ja prässääjät
9142 Ajoneuvojen ja ikkunoiden pesijät ym.
5.3 Kauppiaat ja myyjät
34131 Kiinteistönvälittäjät
3415 Myyntineuvottelijat, -edustajat ja
-sihteerit
34192 Myymälänhoitajat ja pienkauppiaat
34193 Huoltoasemanhoitajat
4211 Lipunmyyjät
5210 Mallit
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5220 Myyjät ja tuote-esittelijät
9111 Katumyyjät ym.
9113 Puhelinmyyjät ja kotimyyjät
5.4 Kaupan alan johtajat ja asiantuntijat
1224 Kaupan ym. johtajat
1233 Myynti- ja markkinointijohtajat
1234 Mainos- ja tiedotusjohtajat
1235 Osto- ja varastopäälliköt
1314 Kaupan ym. alojen pienyritysten
johtajat
1317 Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten
johtajat
24191 Mainonnan ja markkinoinnin erityis
asiantuntijat
3411 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat
3412 Vakuutusalan asiamiehet
3416 Ostajat
3421 Kauppa-agentit
3429 Muut liike-elämän palvelujen välittäjät
5.5 Ravitsemisalan työntekijät
5122 Kokit, keittäjät ja kylmäköt
5123 Tarjoilutyöntekijät
91323 Keittiöapulaiset
5.6 Majoitus- ja ravitsemisalan johtajat ja
asiantuntijat
1225 Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt
1315 Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten
johtajat
3223 Ravitsemusalan asiantuntijat
51211 Ravintola- ja suurtalousesimiehet
5.7 Matkapalvelutyöntekijät
3414 Matkailuasiamiehet ja
matkanjärjestäjät
4221 Matkatoimistovirkailijat
5111 Lentoemännät, purserit ym.
5113 Matkaoppaat ja matkanjohtajat
5.8 Kauneudenhoitotyöntekijät
1318 Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym.
pienyritysten johtajat
51411 Kampaajat ja parturit
51412 Kauneudenhoitajat
5.9 Muut palvelutyöntekijät
3472 Juontajat, kuuluttajat ym.
3475 Urheilijat, urheiluvalmentajat,
-ohjaajat ym.
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41421
4213
4214
51419
51431
5149
9120
9131
9151
9152

Postinkantajat ja -lajittelijat
Bingo- ja kasinopelien hoitajat ym.
Panttilainaajat
Kylvettäjät ym.
Hautaustoimistonhoitajat ym.
Muut henkilökohtaisen palvelun
työntekijät
Kengänkiillottajat ym.
Kotiapulaiset ym.
Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja
lähetit
Ovenvartijat ja vahtimestarit

6 TOIMISTOTYÖ
6.1 Taloushallinnon toimistotyöntekijät
34194 Toimistonhoitajat
3433 Kirjanpitäjät ym.
3443 Sosiaaliturvatoimihenkilöt
4114 Laskuttajat
4115 Sihteerit
4121 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym.
4122 Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt
4212 Posti- ja pankkitoimihenkilöt
4215 Maksujenperijät
6.2 Muut toimistotyöntekijät
3118 Tekniset piirtäjät
3120 Tietotekniikan tukihenkilöt,
operaattorit ym.
3417 Vahinkotarkastajat ja
huutokaupanpitäjät
3434 Tilastonlaatijat, haastattelijat ym.
4112 Tekstinkäsittelijät
4113 Tallentajat
41339 Muut kuljetuksen ja huolinnan
toimistotyöntekijät
4141 Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät
41422 Toimistovahtimestarit
4190 Muut toimistotyöntekijät
4222 Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat
42231 Puhelinvaihteenhoitajat
42232 Hälytyspäivystäjät
9153 Sähkö- ja vesimittareiden lukijat ym.
6.3 Toimistotyön esimiehet ja asiantuntijat
2411 Tilintarkastajat, kamreerit ym.
34191 Pankkien ja postien esimiehet
3431 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym.

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TYÖ
7.1 Perus- ja lähihoitajat
51321 Perushoitajat ja lähihoitajat
51322 Mielenterveyshoitajat
51323 Lääkintävahtimestari-sairaan
kuljettajat
51325 Hammashoitajat
51327 Välinehuoltajat
5139 Apteekkien lääketyöntekijät ym.
51413 Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym.
7.2 Sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon asiantuntijat
22302 Osastonhoitajat
3224 Optikot
3225 Hammashuoltajat
3226 Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.
3228 Farmaseutit
32311 Sairaanhoitajat
32312 Terveydenhoitajat
32313 Röntgenhoitajat
32314 Laboratoriohoitajat
3232 Kätilöt
7.3 Lääkärit ja muut terveydenhuollon asiantuntijat
22211 Ylilääkärit
22212 Erikoislääkärit ja osastonlääkärit
22213 Muut lääkärit
2222 Hammaslääkärit
2223 Eläinlääkärit
2224 Proviisorit
2229 Muut terveydenhuollon
erityisasiantuntijat
24452 Psykoterapeutit
7.4 Sosiaalialan työntekijät ja ohjaajat
3460 Sosiaalialan ohjaajat
3480 Seurakuntatyöntekijät
5131 Lastenhoitotyöntekijät
51324 Kehitysvammaistenhoitajat
51326 Sosiaalialan hoitajat
5133 Kodinhoitajat, henkilökohtaiset
avustajat ym.
7.5 Sosiaalialan erityisasiantuntijat
2446 Sosiaalialan erityisasiantuntijat
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7.6 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat
12292 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
johtajat
22301 Ylihoitajat
8 OPETUS- JA KASVATUSTYÖ
8.1 Opettajat ja opetusalan muut asian
tuntijat
12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit
23101 Professorit
23102 Lehtorit ja yliassistentit
23103 Assistentit ja tuntiopettajat
2321 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja
tuntiopettajat
23221 Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja
lehtorit
23222 Ammatillisten oppilaitosten lehtorit
2323 Muiden oppilaitosten opettajat sekä
yksityisopettajat
2331 Luokanopettajat
2332 Lastentarhanopettajat
2340 Erityisopettajat
23511 Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja
kouluttajat
23512 Puhe- ja esiintymistaidon opettajat
2352 Tarkastajat ja opetusmenetelmien
erityisasiantuntijat
2359 Opinto-ohjaajat
3340 Liikenneopettajat, kampaamo- ja
kosmetologikoulujen opettajat ym.
9 KULTTUURI- JA TIEDOTUSTYÖ
9.1 Käsi- ja taideteollisuuden työntekijät
7312 Soittimien tekijät ja virittäjät
7313 Jalokivi-, kulta- ja hopeasepät
7321 Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat
7322 Lasinpuhaltajat ja -leikkaajat ym.
7323 Lasinkaivertajat ja -etsaajat
7324 Koristelijat, lasittajat ym.
7424 Korin- ja harjantekijät ym.
9.2 Taiteilijat ja taidealan muut asiantuntijat
24515 Kirjailijat ja dramaturgit
24521 Kuvataiteilijat
24522 Graafiset suunnittelijat
24523 Taideteollisen alan suunnittelijat ja
taiteilijat
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2453 Klassisen musiikin säveltäjät,
muusikot ja laulajat
2454 Tanssitaiteilijat
24551 Näyttelijät
24552 Teatteri- ja elokuvaohjaajat
34711 Taide- ja taideteollisen alan
asiantuntijat
3473 Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym.
3474 Klovnit, taikurit, akrobaatit ym.
9.3 Taide- ja kulttuurialan johtajat ja
tuottajat
12294 Kulttuurijohtajat
1319 Muut pienyritysten johtajat
9.4 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan asiantuntijat
24311 Arkistonhoitajat
24312 Museoalan erityisasiantuntijat
2432 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
9.5 Tiedottajat ja toimittajat
24192 Tiedottajat
24511 Päällikkötoimittajat
24512 Lehden- ja kustannustoimittajat ja
kriitikot
24513 Radio- ja tv-toimittajat
24514 Mainostoimittajat
3131 Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja
äänittäjät
3132 Radio- ja tv-tarkkailijat
3139 Muut optisten ja elektronisten
laitteiden käyttäjät
34712 Kuvaussihteerit ym.
10 MUU JOHTO- JA ASIANTUNTIJATYÖ
10.1 Matematiikan ja luonnontieteen asiantuntijat
2111 Fyysikot ja astronomit
2112 Meteorologit
2113 Kemistit
2114 Geologit ja geofyysikot
2121 Matematiikan erityisasiantuntijat
2211 Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät
ym.
2212 Farmakologit, patologit ym.
3111 Luonnontieteen tekniset asiantuntijat
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10.2 Yhteiskunnallisen ja humanistisen alan
sekä talouden asiantuntijat
1141 Puolueiden johtajat
1142 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän
järjestöjen johtajat
1143 Muiden järjestöjen johtajat
1210 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat
1227 Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat
1231 Talous- ja hallintojohtajat
1232 Henkilöstöjohtajat
2122 Tilastotieteen erityisasiantuntijat
2412 Henkilöstösuunnittelijat ym.
24194 Ekonomistit
2442 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
2443 Historioitsijat ym.
2444 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit
24451 Psykologit
24453 Puheterapeutit
2460 Papit ym. uskonnollisen elämän
erityisasiantuntijat

10.6 Tutkimus- ja kehitysjohtajat
1237 Tutkimus- ja kehitysjohtajat
11 TURVALLISUUSALAN TYÖ
11.1 Poliisit, palomiehet ja vanginvartijat
3441 Tullivirkamiehet ja raja- ja meri
vartijat
3450 Komisariot ja ylikonstaapelit
5161 Palomiehet
5162 Poliisit
5163 Vanginvartijat
11.2 Sotilaat
0110 Sotilaat
11.3 Muut turvallisuustyöntekijät
5169 Valvojat ja vartijat
12 TUNTEMATON

10.3 Lakiasiantuntijat
2421 Asianajajat ja syyttäjät
2422 Tuomioistuinlakimiehet
2429 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat
3432 Oikeudenkäyntiasiamiehet ja
ulosottomiehet
10.4 Julkisen hallinnon johtajat ja asian
tuntijat
11101 Valtion keskushallinnon johtajat
11102 Valtion piiri- ja paikallishallinnon
johtajat
11103 Kuntien ja kaupunkien johtajat
12293 Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan
johtajat
12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat
1239 Muut asiantuntijajohtajat
24193 Kuluttajaneuvojat ym.
24701 Valtionhallinnon erityisasiantuntijat
24702 Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat
31521 Työsuojelutarkastajat
32221 Terveystarkastajat
3423 Työnvälittäjät
3442 Verovalmistelijat ja -tarkastajat
10.5 Tietotekniikan johtajat ja asiantuntijat
1236 Tietotekniikkajohtajat
213 Tietotekniikan erityisasiantuntijat
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