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Osaamisen ennakointifoorumi
• Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisenä ennakoinnin 

asiantuntijaelimenä on vuodesta 2017 lähtien toiminut Osaamisen ennakointifoorumi.

• Opetus- ja kulttuuriministeriö näkee koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua edistävän 

toiminnan tarpeelliseksi myös tulevaisuudessa mm. koulutus- ja osaamistarpeiden 

ennakoinnin, koulutuksen kehittämisen sekä koulutuksen ja työelämän kohtaannon

parantamisen kannalta. 

• Foorumin 2021 – 2024 kauden toimintaa valmisteltiin lähes kaikissa viime vuoden 

ohjausryhmän kokouksessa. 

• Valmistelussa hyödynnettiin myös eri sidosryhmiä ja vuoden 2020 lopussa päättyneen 

kauden aikana tehdyn ulkoisen arvioinnin suosituksia. 

• Foorumi asetetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä, jossa ministeriö pyytää 

Opetushallitusta kokoamaan ennakointiryhmät ja organisoimaan niiden toiminnan

• . 
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Osaamisen ennakointifoorumi…

• Osaamisen ennakointifoorumin työtä ohjaa, seuraa ja tukee 
nykyisenkaltainen ohjausryhmä. Ohjausryhmä edesauttaa omalta osaltaan 
ja valtuuksiensa puitteissa toiminnan onnistumista ja tavoitteiden 
saavuttamista. 

• Osaamisen ennakointifoorumin jäsenet osallistuvat aktiivisesti 
ennakointityöhön, ennakointitulosten analysointiin sekä foorumista ja 
ennakointitiedosta viestimiseen. 

• Osaamisen ennakointifoorumi jatkaa ensimmäisellä kaudella 2017 – 2020 
aloitettua ennakointityötä. 

• Foorumin ennakointityö tehdään toimikauden alussa hyväksytyn  
ennakointisuunnitelman mukaisesti kiinteässä yhteistyössä 
Opetushallituksen perusennakoinnin kanssa. 
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Osaamisen ennakointifoorumi… 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteisenä ennakoinnin 

asiantuntijaelimenä toimivan Osaamisen ennakointifoorumin tavoitteena on 

ennakoinnin ohella edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua 

yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

• Ennakointifoorumin tavoitteena on myös on tuoda koulutuksen ja työelämän eri 

osapuolet yhteiseen vuoropuheluun tulevaisuudesta sekä tuottamaan, 

analysoimaan ja levittämään ennakointitietoa.               

• Ennakointitiedon pohjalta voidaan nostaa esille koulutuksen ja osaamisen 

kehittämistarpeita ja perustella koulutuksen kehittämisehdotuksia. Foorumin 

tuottamia ennakointituloksia tuodaan myös yleiseen keskusteluun.
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Osaamisen ennakointifoorumi

• Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmien keskeinen tehtävä 
on määrällinen ja laadullinen ennakointi ja ennakointitiedon tuottaminen 
sekä tuotetun ennakointitiedon analysointi, hyödyntäminen ja 
levittäminen. 

• Foorumi tuo yhteen koulutuksen ja työelämän eri osapuolet sekä muut 
kunkin ennakointiryhmän osaamis- ja toimialojen kannalta keskeiset 
toimijat. 

• Ennakointifoorumin edustajia on mukana muissa ennakoinnin parissa 
toimivissa organisaatioissa ja ennakointifoorumi hyödyntää omassa 
työssään laajasti myös muiden tuottamaa ennakointitietoa. 

• Tavoitteena on myös päätöksenteon tietopohjan parantaminen.
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