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Keskustelua kohtaannosta

• Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma yltää jo uuteen ennätykseen, arvioivat ekonomistit - "Löysät resurssit 
on käytetty” (Talouselämä 2018).

• Suomessa on jo yli 50 ammattia, joista on pulaa työmarkkinoilla. Kaksi kertaa vuodessa julkaistavan 
ammattibarometrin mukaan kova tarve on muun muassa siivoojille, lääkäreille ja varhaiskasvatuksen 
opettajille. (MTV 2019.)

• Tutkimus: Työpaikat ja työttömät eivät kohtaa kasvukeskuksissa (Jyväskylän yliopisto 2018)

• Kohtaanto-ongelma näkyy työmarkkinoilla siten, että avoimien työpaikkojen määrän kasvu ei ole alentanut 
työttömyyttä kovin voimakkaasti. Kohtaanto-ongelman taustalla voi olla monia syitä. Kirjallisuudessa on 
keskusteltu ainakin seuraavista: alueellisen liikkuvuuden puute, heikot kannustimet työn 
vastaanottamiseen, kysyttyjen taitojen ja työvoiman taitojen kohtaamattomuus sekä huonosti toimiva 
aktiivinen työvoimapolitiikka. (ETLA 2019.)

• Alueellinen liikkuvuus tehostaa työmarkkinoita – kohtaanto-ongelmaa se ei ratkaise (Valtioneuvoston 
selvitys- ja tutkimustoiminta 2020).

• Työnantajien suurin huoli on osaavan työvoiman saatavuus. Kaikilla työnhakijoilla ei ole riittävää ja 
ajantasaista osaamista tai edes mahdollisuutta hankkia sitä. Työnhakijoita ei välttämättä ole tarpeeksi tai he 
eivät ole tarpeeksi päteviä. Yksi ratkaisuehdotus ongelmaan on täsmäkoulutus ja liikkuvuuden edistäminen. 
Helpommin sanottu kuin tehty. (Koulutus.fi 2020.)
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Työvoiman kysynnän ja tarjonnan alueellisen 
kohtaannon ennakointi

Case Etelä-Pohjanmaa
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Valtakunnallinen työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
kohtaannon ennakointi
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Nykyisten ennakointimallien ajallinen ja teemallinen ulottuvuus



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

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

• Keskipitkän aikavälin kohtaantomallin kehittäminen 

• Osaamisluokittelu

• Digitaalisen ennakointialustan luominen

• Ennakointiyhteistyön vahvistaminen

• Viestintä ja vaikuttavuus

Vaikuttavaan ennakointiin : Valtakunnallisen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän 
kehittäminen (2020) 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-879-3
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Mistä keskipitkän aikavälin kohtaannosta on kysymys?
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Työvoiman määrällistä tarjontaa on 
riittävästi suhteessa ennakoituihin 
avautuviin työpaikkoihin

Työvoiman määrällistä tarjontaa on liian 
vähän suhteessa ennakoituihin avautuviin 
työpaikkoihin (työvoimapula)

Työvoiman määrällistä tarjontaa on liikaa 
suhteessa ennakoituihin työpaikkoihin 
(työttömyysriski kasvaa) 

Nykyisen ja uuden työvoiman osaamisen 
ja ennakoitujen osaamis- ja 
koulutustarpeiden välillä on merkittävä 
osaamiskuilu (alikoulutus)

Ennakoituihin osaamis- ja 
koulutustarpeisiin voidaan vastata 
erinomaisesti nykyisen ja uuden 
työvoiman osaamisella

Nykyisellä ja uudella työvoimalla on 
enemmän osaamista kuin ennakoidut 
osaamis- ja koulutustarpeet edellyttävät 
(ylikoulutus)

Määrällinen kohtaanto Laadullinen kohtaanto

Kuvio: Samuli Leveälahti (Opetushallitus 2020) & Pinterest (2020)
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Keskipitkän aikavälin kohtaannon ennakointimalli (alustavaa pohdintaa)

SAMALLA AMMATTIALALLA PYSYVÄT
TYÖLLISTEN OSAAMISTA 

YLLÄPITÄVIEN JA 
TÄYDENTÄVIEN 

OSAAMISPALVELUIDEN 
KEHITTÄMINEN 

POISTUMA AMMATTIALOILTA

TOIMIALOJEN TYÖLLISTEN JA  
AMMATTIRAKENTEEN MUUTOS 

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

KOULUTUS
-Tutkintoennuste 

koulutuksessa olevista 
ja ennakoiduista 

aloittavista 
opiskelijoista

MAAHANMUUTTO 
(NETTO)

-Työikäiset 
maahanmuuttajat

- Tiedot 
koulutuksesta ja 

osaamisesta

TYÖVOIMAN 
ULKOPUOLISET 

TYÖIKÄISET
-Tiedot edellisestä 

ammatista, 
koulutuksesta ja 

osaamisesta

SIIRTYMÄT AMMATTIALOJEN VÄLILLÄ

AMMATINVAIHTAJIEN 
OSAAMIS- JA 

URAPALVELUIDEN 
KEHITTÄMINEN

MUUT 
TYÖVOIMAN 

LÄHTEET 
-Kausityövoima

TYÖTTÖMÄT
-Tiedot edellisestä 

ammatista, 
koulutuksesta ja 

osaamisesta

TOIMIALOJEN JA AMMATTIALOJEN  
OSAAMISTARPEIDEN MUUTOS TYÖVOIMAN 

MÄÄRÄLLINEN JA 
LAADULLINEN 
KYSYNTÄ

TYÖVOIMAN 
MÄÄRÄLLINEN
JA LAADULLINEN 
TARJONTA

TYÖVOIMAN 
KYSYNNÄN JA 
TARJONNAN
KOHTAANTO

NYKYISTEN 
TYÖLLISTEN 
KOHTAANTO

+ KOHTAANTOA 
PARANTAVAT MUUT 

TOIMENPITEET  
-Työperäisen 

maahanmuuton 
lisääminen yms.

Kuvio: Ilpo Hanhijoki& Samuli Leveälahti, (Opetushallitus 2020)

TUTKINTO-
KOULUTUKSEN 

MÄÄRÄN MUUTOKSET 
JA TUTKINTOJEN 

SISÄLTÖJEN 
KEHITTÄMINEN

MAAHAN-
MUUTTAJILLE 

SUUNNATTUJEN 
KOULUTUS-

PALVELUIDEN 
KEHITTÄMINEN

TYÖVOIMAN 
ULKOPUOLELLA 

OLEVILLE TARJOTTUJEN 
KOULUTUSPALVELUIDEN 

KEHITTÄMINEN

TYÖTTÖMILLE 
SUUNNATTUJEN 

KOULUTUSPALVELUIDEN 
MÄÄRÄLLISET JA 

SISÄLLÖLLISET 
MUUTOKSET

KAUSITYÖVOIMAN JA 
MUUN MÄÄRAIKAISEN 

TYÖVOIMAN 
KOULUTUSPALVELUIDEN 

MÄÄRÄLLISET JA 
SISÄLLÖLLISET MUUTOKSET



Näkökulmia alueellisen työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
kohtaannon ennakointiin
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Esimerkki 1. 15-19-vuotiaiden määrän kehitys 1965–2019 ja ennuste 
vuoteen 2040 (Tilastokeskus 2019)
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Esimerkki 2a. Alakohtaisen siirtymisen merkityksestä - Työllisten 
nettosiirtymät toimialoittain vuosina 2010-2014 (Tilastokeskus 2017)
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-20000 -15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000

Kauppa
Vuokraus- ja tukipalvelut liike-elämälle

Sähkö- ja elektronisten laitteiden valmistus
Ravitsemistoiminta

Paperin ja sahatavaran valmistus
Viestintä ja kustannustoiminta

Liikenne
Henkilökohtaiset palvelut, urheilu- ja virkistyspalvelut

Metsätalous
Majoitus

Huonekalujen ym. valmistus
Metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus

Talonrakentaminen ja suunnittelu
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta

Malmien louhinta ja metallien jalostus
Vaatteiden ja tekstiilien valmistus

Maatalous, kalatalous ja eläinlääkintäpalvelut
Kemiallisten tuotteiden valmistus

Varastointi ja postitoiminta
Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus

Elintarvikkeiden valmistus
Kulttuuri- ja viihdetoiminta

Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
Yhdyskuntatekniset palvelut ja jätehuolto

Maa- ja vesirakentaminen
Koulutus

Kiinteistöala
Liiketoiminnan ja kehittämisen palvelut liike-elämälle

Julkinen hallinto
Terveyspalvelut

Televiestintä, ohjelmisto- ja tietopalvelut
Kotitalouskoneiden korjaus ja järjestöt

Sosiaalipalvelut

Alakohtaisen 
liikkuvuuden 

”voittajat”

Alakohtaisen 
liikkuvuuden 

”häviäjät”



Esimerkki 2b. Ammatti-identiteetistä osaamisidentiteetin vahvistamiseen 

• Ammattilähtöisyydestä olisi tarpeen siirtyä enemmänkin osaamislähtöiseen uraohjaukseen

• Nykyinen ammatti, tavoiteammatti tai aikaisempi työura määrittelee usein yksilöiden työ- ja oppispolkua

• Koulutuksessa, työuralla ja muilla elämän osa-alueilla kertyneen osaamisen tunnistaminen ja mahdollisuuksien avaaminen luo 
laajemman kuvan yksilön työllistymismahdollisuuksista ja urapolkuvaihtoehdoista

• Myös vertaistieto koulutus- ja urapoluista voisi tukea laajempaa ammatillista liikkuvuutta (esim. KOSKI-palvelu)

• Tukisi paitsi äkillisten rakennemuutostilanteiden tukitoimia niin laajemmin alueen työvoiman alakohtaista liikkuvuutta  ja 
työllisyysasteen nostamista

• Edellyttäisi eri ennakointitoimijoiden yhteistä ja päivittyvää osaamisluokittelua/alustaa, jolla voitaisiin tunnistaa ammattialat 
ylittäviä osaamisia ja niiden yhdistelmiä

• Olennaista on tulosten henkilökohtaistaminen kunkin yksilön työmarkkinatilanteeseen (osaamisen kartoituksen ja 
osaamiskysynnän analyysi ja vaihtoehtoiset toimenpide-ehdotukset) 



Alojen välinen liikkuvuus niiden muodostamien osaamisklusterien 
näkökulmasta

Ammatti 
X

Ammatti 
Y

Ammatti 
Z

Ammattien X ja Y yhteiset 
osaamistarpeet

Ammattien X ja Z yhteiset 
osaamistarpeet

Ammattien Z ja Y yhteiset 
osaamistarpeet

Ammattien X, Y ja Z yhteiset 
osaamistarpeet



Esimerkki 3. Aluekohtaisen liikkuvuuden merkitys (Tilastokeskus 2020)
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Ajatuksia koulutuksen järjestäjätason 
ennakoinnin laadun arviointiin
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Ajatuksia koulutuksen järjestäjän muistilistaksi 
ennakointijärjestelmän laadun arviointiin
Ennakointijärjestelmän välineet, resurssit ja johtaminen

• Ennakointityön vastuut ja roolit (kuka/ketkä vastaa, ennakointiosaamisen kehittäminen, raportointiketjut yms.)

• Työkalut (tietojärjestelmä, menetelmät, luokittelut yms.)

• Tietolähteet (tilastot, ennusteet, yrityskyselyt,  big data/tekoäly, työpajat, ostopalvelut yms.)

• Mukautumis- ja muutoskyky (esim. äkillisten rakennemuutosten toimintamalli, uudet investoinnit, proaktiiviset muutokset 
tutkintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin ja -verkostoihin)

• Yhteistyöverkostot (seudullinen, alueellinen, valtakunnallinen, kansainvälinen)

• Viestintä ja raportointi (kenelle, mitä, miten, missä)

Ennakointiprosessit

• Alueellisten työmarkkinoiden iso kuva  (toimintaympäristöanalyysit, skenaariot, elinkeino- ja yritysrakenne yms.)

• Alakohtaisten ennakointitietojen tuotanto, koonti ja analyysi (määrällinen ja laadullinen)

• Osaavan työvoiman ala- ja aluekohtainen liikkuvuus (ml. pendelöinti ja kausityövoima)

• Alat ylittävät teemat (esim. ilmiöperusteinen ennakointi)

• Työvoiman tarjonnan määrään ja osaamisen nykytilan arviot ja kehityssuuntien ennakointi (kaikki työvoimatarjonnan virrat 
ja potentiaalit, ikäluokkakehitys yms.)

• Kohtaantoanalyysit, tulkinnat ja toimenpiteet (määrällinen ja laadullinen)



Seuranta ja vaikuttavuus

• Ennakointitulosten vaikuttavuus (seurantamittarit)

• Ennakointitulosten osuvuus (seurantamittarit)

• Opiskelijoiden työllistyminen (määrällinen ja laadullinen)

• Vertaisarvioinnit

• Ennakointijärjestelmän kehittämistarpeiden arviointi

Muuta huomioitavaa

Jokaisen olisi tarpeen osata hankkia, jakaa ja ennen kaikkea tulkita ennakointitietoa, jota voisimme hyödyntää työssämme 
yhä enemmän yhdessä ja erikseen. Koko henkilöstöllä tulisikin olla kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia tarkkailla ja tunnistaa 
toimintaympäristön muutoksia ja luoda tältä perustalta uusia oivalluksia työn vaikuttavuuden ja laadun parantamiseksi. 
Ennakointiosaamisen tulisi ennen kaikkea helpottaa jokaisessa työtehtävässä eteen tulevia, joskus kipeärikin, ratkaisuja ja 
toimenpiteitä, jotta jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa.

18/11/2020 Opetushallitus 21



Lopuksi – arvioita koronakriisin vaikutuksista työmarkkinoihin

• Koronan tapaiset kriisit koskevat koko maapallon väestöä, ja myös niiden torjunnassa kansainvälisen 
yhteistyön merkitys kasvaa. 

• Toisaalta kansalaistensa hyvinvoinnin turvaamisessa kansallisvaltioiden rooli on keskeinen. Tämä koskee niin 
terveydenhuoltoa kuin eri alojen tarvetta varmistaa raaka-aineiden, välituotteiden ja tarvitsemiensa 
palvelujen saanti myös poikkeusoloissa. Siksi kriisillä voi olla vaikutuksia kansainväliseen työnjakoon.

• Nopeasti kehittyvät globaalit ilmiöt voivat muuttaa nopeasti toimintaympäristöjä ja ihmisten 
käyttäytymistä. Meneillään oleva kriisi näyttäisi kiihdyttävän kehitystä, jossa viestintäteknologian käyttö 
asiantuntijatyössä yleistyy erittäin nopeasti, mikä puolestaan kiihdyttää paikasta riippumatonta työntekoa.

• Myös monia kuluttajille suunnattuja palveluja on siirretty nopeasti verkkoon. Tämä näkyy erityisesti 
verkkokaupan nopeana kasvuna. 

• Kriisi tullee nopeuttamaan ja syventämään digitalisaation hyödyntämistä eri aloilla. Digiosaamisen merkitys 
kasvanee entistäkin nopeammin lähes kaikilla toimialoilla. Nopeasti kehitys etenee esimerkiksi kuluttajille 
suunnatuissa henkilökohtaisissa palveluissa, vähittäiskaupassa ja koulutuksessa.
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Kiitos! 
www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/osaamisen_ennakointifoorumi

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


