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OEF-ennakointikauden päätavoitteena on luoda vaiheittainen 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tiekartta koulutuksen, osaamisen ja 
oppimisen näkökulmasta

• Keskipitkän aikavälin arviot koronakriisin vaikutuksista eri alojen työvoima- ja 
osaamistarpeiden kehitykseen

• Keskipitkän aikavälin (5 – 9 vuotta) kohtaannon ennakointi. 

• Ennakoidaan työvoiman osaamis- ja koulutustarpeita ja arvioidaan 
työvoiman tarjontapotentiaalia.

• Ennakoidaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa sekä mietitään 
keinoja kohtaannon parantamiseksi.   

• Pitkän aikavälin (10 – 15 vuotta) tutkintotarpeet ja geneeriset osaamistarpeet

• Läpileikkaavana kauden teemana työmarkkinoiden ja koulutuksen resilienssin
vahvistaminen (selviytymis- ja sopeutumiskyky ennakoimattomissa, yllättävissä 
muutostilanteissa) koulutuskentässä
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Alustava ehdotus OEF-ennakointiprosessin päävaiheista

Koronan keskipitkän 
aikavälin vaikutuksia 

koskevan kyselyn 
valmistelu ja toteutus

Prosessin tarkennukset, 
Tietolähteiden koonti, 

palveluhankintojen 
suunnittelu

Keskipitkän ja pitkän aikavälin 
ennakointitulosten tuottaminen 

(ml. mahdollinen alueellinen 
yhteistyö

Seminaari 1.
Kauden 

perehdytystilaisuus

Ennakointiryhmien kokoukset 4-5 krt/vuosi

Kauden avaustilaisuus, 
jossa pääteemoina 

koulutuksen 
kehittämisen 

tilannekuva sekä 
orientaatio 

tulevaisuusajatteluun 
(26.5. 2021)

Koronakriisin 
vaikutusten 
ennakointia 

keskipitkällä aikavälillä 
(syksy 2021)

Keskipitkän aikavälin 
kohtaannon ja pitkän 
aikavälin koulutus- ja 

osaamistarpeet
(vuosi 2021-2022)

Ennakointiprosessin 
ennakointitulosten 
koonti (syksy 2022-

kevät 2023)

Teema- ja 
ilmiöhankkeiden 

kokoaminen (kevät 
2023-syksy 2024)

Prosessin arviointi 
(kevät 2024- syksy 

2024)

Keskipitkän aikavälin 
kohtaantomallin kehittäminen

Teema- ja ilmiöhankkeet sekä 
dialogi tuloksista

Seminaari 2. 
Koronakriisin 
vaikutukset 

työvoiman määrään 
ja osaamiseen

Tulosten koonti ja  
tulosseminaariin järjestäminen

Uuden kauden 
suunnittelu

Seminaari 3.  
Toimenpiteet

kohtaanto-ongelmien 
vähentämiseksi

Seminaari 4. 
Päätösseminaari

Prosessin loppuarviointi

Tulosten 
viestintä Arviointi



Keskipitkän aikavälin kohtaannon ennakoinnin pääosiot

TYÖVOIMA- ja KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI
- Mikä on työvoiman tarve eri toimialoilla ja niiden ammattialoilla 

keskipitkällä (5– 9 vuotta) aikavälillä?
- 30-40 toimialaa, 80–100 ammattialaa, koulutusasteet ja osaamisalat

KOHTAANNON ANALYYSI
- Tavoitteena muodostaa alakohtainen kokonaiskäsitys kysynnän ja tarjonnan tasapainosta sekä 

laatia toimenpide-ehdotukset kohtaannon parantamiseksi
- Erityinen huomio ali- ja ylitarjonta-aloille 

TYÖVOIMAN MÄÄRÄLLISEN TARJONNAN ALAKOHTAINEN ENNAKOINTI
- Miten alakohtainen työvoiman tarjonta kehittyy?
- Tutkintoennuste koulutuksesta valmistuvista, nettomaahanmuuton 

kehitys, työvoiman ulkopuolella olevat, työttömien työvoimatarjonta ja 
ulkomaalainen kausityövoima

OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI
- Minkälaiset ovat toimialojen ja ammattialojen 

osaamistarpeet  5– 9 vuoden päästä?
- Perustana nykyisellä kaudella hyödynnetyn 

osaamisluokittelun jatkokehittäminen 

OSAAMISTARJONNAN ALAKOHTAINEN ENNAKOINTI
- Miten alakohtainen osaamistarjonta kehittyy?
- Osaamiskapeikkojen tunnistaminen 

Kuvio: Kari Nyyssölä, Opetushallitus 2020
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Ennakointiprosessi ennakointiryhmien kannalta
Keskeiset asiat  

• Uuden kauden painopisteenä on työvoiman kysynnän ja tarjonnan keskipitkän aikavälin kohtaanto
ammattialojen, koulutuksen ja osaamisen näkökulmista -> toimialatarkastelu pienemmässä roolissa

• Tieto kerätään pääasiallisesti sähköisten kyselyiden avulla, vähemmän erillisiä työpajoja kuin edellisellä 
kaudella. 

• Aineiston keruu, analysointi ja raportointi toteutetaan pääosin kootusti, ei ennakointiryhmittäin 

• Ennakointiryhmien kokouksissa reflektoidaan pääosin virkamiesvalmisteluiden ja kyselyiden tuloksia.  
Käsittely fasilitoidaan ennakkoon laadittujen yhteisten ohjeiden mukaan. 

• Ennakointituloksia käsitellään ryhmien kokousten yhteydessä, mutta myös muille 
ennakointiryhmäkohtaisten asioiden käsittelylle (esim. asiantuntijakuulemiset, vierailut yms.) varataan 
riittävästi aikaa.

• Yhteiseminaareihin voi sisältyä työpajatyöskentelyä, mutta ne painottuvat ennakointiryhmien yhteiseen 
työskentelyyn esimerkiksi alakohtaisesta kohtaannosta ja kehittämisehdotuksista. 

• Määrälliseen ennakointiin liittyviä ennakointiryhmien tehtäviä kevennetään (kehityssuuntien laadullisia 
näkemyksiä)
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Mitä tähän asti on tehty?
OEF-kausi 2017 - 2020



Ennakoinnin perusprosessi 6/2017  -2/2019

eDelphi 1

TULEVAISUUDEN 
MUUTOSTEKIJÖIDEN 
TUNNISTAMINEN 
JA YHTEISEN 
TULEVAISUUDEN 
RAKENTAMINEN

•Megatrendit,driverit, 
signaalit, trendit
•Skenaarioaihioiden 
käsittely
•Kokonaistyöllisyyden 
ja toimialarakenteen 
tarkastelu

Työpaja 1

Tausta-
selvitys 1 eDelphi 2

TULEVAISUUDEN 
ENNAKOINTIRYHMÄ-
KOHTAISTEN 
MUUTOSILMIÖIDEN 
TUNNISTAMINEN

• Driverit,  trendit ja 
signaalit
•Skenaarioiden 
jatkotyöstäminen

Työpaja 2

Kysely liiketoiminta-
lohkoista

LIIKETOIMINNAN, 
TUOTANNON JA 
TYÖELÄMÄN 
TULEVAISUUDEN 
TUNNISTAMINEN

•Liiketoimintalohkot ja 
niiden kehittämis-
haasteet
•Tuotantoverkostot
•Työllisyyden kehitys

Työpaja 3

Tausta-
selvitys 2

OSAAMIS- JA 
KOULUTUSTARPEIDEN 
ENNAKOINTI

•Klusteri-, toimiala-
ja ammattiryhmä-
kvalifikaatioiden 
tunnistaminen
•Tehtävärakenteen 
ennakointi
•Koulutustason 
nostotavoitteet

Työpaja 4

Kysely 
osaamistarpeista

Tausta-
selvitys 3

Kysely koulutuksen 
nykytilasta

KOULUTUKSEN JA 
OSAAMISEN 
KEHITTÄMISEN 
TOIMENPIDE-
EHDOTUKSET

•Osaamisen, oppi-
misen ja koulutuksen 
kehittämishaasteet
•Nykyisen työvoiman 
osaamisen 
kehittäminen
•Uuden työvoiman 
tarvearviot

Työpaja 5



Raportteja ja aineistoja

Osaaminen 2035

Osaaminen 2035
Osaamisrakenne 2035

Koulutus- ja työvoiman kysyntä 2035
Media- ja viestintäalan osaamistarpeet

Vesi  vanhin voitehista
ILO -Ilmasto-osaaminen   

Perusopetuksen ja kouluverkon tulevaisuuden näkymiä 
Liikunta-alan osaamistarpeet (tulossa)

Tulevaisuuden tuotantoverkostot (tulossa) 
Infograafit      
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Osaamis- ja koulutustarvekortit
Osaamistarpeet toimi- ja ammattialoittain, koulutustarpeet toimialoittain
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Ennakointiprossissa tuotettiin yli 200 
kehittämisehdosta. Lisäksi ennakointiryhmät 
tekivät 16 aloitetta, lausuntoa tai kannanottoa.
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Muut

Yrittäjäosaaminen

Yhteistyön kehittäminen

Monialaisen osaamisen kehittäminen

Koulutuksen työelämävastaavuus

Luonnontieteellis-matemaattinen osaaminen (LUMA)

Opettajakoulutus

Laatu

Maahanmuuttajien koulutus ja monikulttuurisuus

Tutkintojärjestelmän kehittäminen

Digiosaamisen kehittäminen  ja teknologian hallinta

Mielikuvat ja vetovoima

Tutkintojen sisältöjen kehittäminen

Jatkuva oppiminen

Kohtaanto



Ennakointitiedon hyödyntäminen

• Korkeakoulututkintojen määrällinen mitoitus

• Ammatillisen koulutuksen järjestämislupapäätösten tukena 

• Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkinnot

• Organisaatioiden strateginen kehittäminen

• Opinto- ja uraohjaus

• Laaja yleisö ja media
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https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietopalvelut/ennakointi
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Kiitoksia!

www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/osaamisen_ennakointifoorumi

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

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

