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PÄÄTULOKSET
Raportissa tarkastellaan työvoiman tarvetta ja työvoiman tarvitsemaa koulutusta vuoteen
2035 eri näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan perusopetuksen ja lukion päättävien nuorten
kouluttamiseen tarvittavaa koulutuspaikkojen määrää ja nuorten koulutuksesta saatavaa
työvoiman tarjontaa ja sen riittävyyttä vuoteen 2035 mennessä avautuviin työpaikkoihin.
Tulokset esitetään koulutusala- ja -asteluokitukselle muutettuina työvoima- ja koulutustarpeina. Ne perustuvat toimialoittain (33) tehtyyn työvoiman tarpeen ennakointiin, jonka tulokset on esitelty Opetushallituksen verkkosivuilla.
Tulokset on tuotettu Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) ennakointiprosessissa, jossa työelämän ja koulutuksen asiantuntijat ovat ennakoineet työvoima-, osaamis- ja koulutustarpeita sekä pohtineet koulutuksen kehittämisehdotuksia.

Työvoiman kysyntä ja avautuvat työpaikat
Työllisten määrä vuonna 2016 oli työssäkäyntitilaston mukaan 2,276 miljoonaa. Työllisten
määrän ennakoidaan kasvavan 115 000 henkilöllä vuosina 2016–2035. Samana aikana poistuma vuoden 2016 työllisistä on 1,04 miljoonaa henkilöä, mikä on 46 prosenttia vuoden 2016
työllisten määrästä. Työllisten määrän kasvun ja työvoimapoistuman seurauksena työpaikkoja avautuu vuosina 2017–2035 ennakointitulosten mukaan noin 1,15 miljoonaa. Avautuvien
työpaikkojen määrä on keskimäärin 60 600 vuodessa.
Ennakointitulosten mukaan asiantuntija- ja johtotehtävien osuus työvoimasta kasvaa 5 prosenttiyksikköä (171 000) vuoteen 2035 mennessä. Ammattiosaajien tehtävissä suhteellinen
osuus pysyy lähes ennallaan, mutta työllisten määrä kasvaa kuitenkin 43 000:lla. Samaan
aikaan matalan koulutustason tehtävien osuus laskee 5 prosenttiyksikköä, joka tarkoittaa
työllisten määrän laskua jopa 100 000 työllisellä. Toimialojen tehtävärakenteet poikkeavat
merkittävästi toisistaan myös tulevaisuudessa, mutta muutoksen suunta on alhaisen osaamistason tehtävien väheneminen ja asiantuntija- ja johtotehtävien lisääntyminen.
Korkeakoulutettujen osuus avautuviin työpaikkoihin tarvittavasta työvoimasta on 56 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen saaneiden osuus 42 prosenttia. Tulevaisuudessa sellaisia
tehtäviä, joissa selviäisi ilman vähintään ammatillisen perustutkinnon tasoista osaamista, on
selvästi alle 5 prosenttia työpaikoista.
Työvoiman kysynnän kasvu ja toimialojen sisäiset tehtävärakenteiden muutokset luovat uusia
työpaikkoja. Rakenteellisissa muutoksissa vanhoja tehtäviä poistuu ja tilalle syntyy uusia,
usein uutta osaamista vaativia tehtäviä. Uusien työpaikkojen ammatillisen koulutuksen suorittaneen työvoiman tarve on 39 prosenttia työvoiman tarpeesta. Korkeakoulutusta edellyttävät uudet työpaikat syntyvät pääosin työllisyydeltään kasvaville toimialoille. Uusiin työpaikkoihin tarvitaan työvoimaa, josta 36 prosentilla on ammattikorkeakoulutus ja 24 prosentilla
yliopistokoulutus. Korkeakoulutettujen osuus uusien työpaikkojen työvoimatarpeesta on siten
60 prosenttia.
Ennakoinnin tulosten perusteella näyttää siltä, että nimenomaan toimialojen kasvuun
ja niiden työpaikkojen lisääntymiseen tarvitaan huomattavaa osaamistason nousua.
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Työllisyydeltään kasvavilla toimialoilla korkeakoulutettujen tarve on yli 75 prosenttia työvoiman lisäyksestä. Ammatillisen koulutuksen suorittaneiden tarve on vain vähän yli 20 prosenttia.
Vuoteen 2035 mennessä avautuviin työpaikkoihin tarvittavan työvoiman koulutusvaatimus
on huomattavasti korkeampi kuin työllisten koulutus viime vuosikymmenen lopulla. Uudelta
työvoimalta edellytettävä koulutustaso antaa selvän signaalin siitä, että osaamisvaatimusten
kasvaessa jo työssä olevien koulutustasoa on parannettava merkittävästi. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka ovat perusopetuksen tai lukion varassa, mutta myös niitä, jotka siirtyvät
työelämässä vaativampiin tehtäviin ja tarvitsevat siihen korkeakoulutusta.
Eniten työpaikkoja vuosina 2017–2035 avautuu terveyspalveluissa, koulutuksessa, maa- ja
vesirakentamisessa, kiinteistöalalla, sosiaalipalveluissa sekä metallituotteiden, koneiden ja
kulkuneuvojen valmistuksessa.
Ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneita tarvitaan eniten sosiaalipalveluissa, kiinteistöalalla, maa- ja vesirakentamisessa, liikenteessä, metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa ja terveyspalveluissa. Ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneiden
osuus työvoiman tarpeesta on suurin liikenteen, henkilökohtaisten palvelujen, varastoinnin
ja postitoiminnan, metsätalouden ja ravitsemistoiminnan toimialoilla, joissa yli 70 prosenttia
uuden työvoiman tarpeesta kohdistuu ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin.
Ammattikorkeakoulutettujen tarve on suurin terveyspalveluissa, kiinteistöalalla, maa- ja
vesirakentamisessa ja metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa. Näiden
toimialojen työvoiman tarpeen ennakoidaan kasvavan, mikä osaltaan lisää ammattikorkeakoulutettujen tarvetta. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus työvoiman
tarpeesta on suurin terveyspalvelujen (56 %), vaatteiden ja tekstiilien valmistuksen (50 %),
matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminnan (48 %), majoituksen (44 %) ja talonrakentamisen ja suunnittelun (43 %) ja televiestinnän, ohjelmisto- ja tietopalvelun (43 %) toimialoilla.
Yliopistokoulutettujen tarvetta lisää monilla toimialoilla asiantuntija- ja johtotehtävien osuuden kasvu nykytilanteeseen nähden. Eniten yliopistokoulutettuja tarvitaan koulutuksen, liiketoiminnan ja kehittämisen palvelujen, julkisen hallinnon, terveyspalvelujen, kemiallisten
tuotteiden valmistuksen ja metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksen toimialoilla. Yliopistokoulutuksen saaneiden osuus uuden työvoiman tarpeesta on suurin koulutuksen (66 %), rahoitus- ja vakuutuspalvelujen (63 %), liiketoiminnan ja kehittämisen palvelujen (62 %), kulttuuri- ja viihdetoiminnan (47 %), televiestinnän, ohjelmisto- ja tietopalvelujen
(46 %) ja julkisen hallinnon (45 %) toimialoilla.

Työelämän koulutustarve vuoteen 2035
Työelämän koulutustarve kuvaa sitä tutkintomäärää, joka tulevaisuudessa tarvittaisiin, jotta
eri toimialojen uuden työvoiman tarve tulisi tyydytettyä. Tutkintotarpeen ennakoinnissa on
otettu huomioon avautuvien työpaikkojen määrän lisäksi koulutusjärjestelmään ja työmarkkinoiden toimintaan liittyviä tekijöitä, joiden vuoksi suoritettavia tutkintoja tarvitaan työvoimatarvetta enemmän. Osa tutkinnon suorittaneista suorittaa uuden tutkinnon siirtyessään
koulutusjärjestelmässä eteenpäin esimerkiksi ammatillisen tutkinnon jälkeen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Moninkertainen koulutus lisää tutkintotarvetta, kun tutkinnon
suorittaneista osa haluaa vaihtaa alaa ensimmäisen tutkinnon jälkeen ja suorittaa uuden
tutkinnon samalla koulutusasteella mutta eri alalla. Opintojen jälkeisessä siirtymisessä
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työelämään tapahtuu myös hävikkiä, kun kaikki koulutuksen suorittaneet eivät hakeudu työmarkkinoille.
Ennakointitulos kuvaa ensisijaisesti nuorten koulutuksesta saatavan työvoiman tarvetta ja
koulutustarvetta, koska uuden työvoiman ensisijainen lähde ovat koulutetut nuoret. Ennakointitulosta verrataan tässä julkaisussa viime vuosina suoritettujen tutkintojen määrään
ja kuvataan, mihin suuntaan eri alojen koulutusmääriä olisi perusteltua muuttaa pitkällä
aikavälillä. Ennakointituloksen vertailukohtana käytettävien tutkintotilastojen valinnassa on
pyritty siihen, että valitut tilastot kuvaisivat mahdollisimman hyvin sitä osaa suoritetuista
tutkinnoista, joka tuottaa uutta työvoimaa työmarkkinoille. Aikuiskoulutuksena suoritetut
tutkinnot ja esimerkiksi ammatillisen koulutuksen näyttötutkinnot eivät sisälly käytettyihin
vertailutilastoihin, koska valtaosan tutkinnon suorittaneista oletetaan tulleen työmarkkinoille
jo ennen tutkinnon suorittamista. Mitään tarkkaa rajausta tässä suhteessa ei kuitenkaan
pystytä tekemään.
Koulutustarpeiden ennakointitulokset kertovat osaamistarpeiden muutoksesta yleisellä
tasolla. Ennakointituloksia pitää tulkita niin, että ne kuvaavat, minkä tasoista (koulutusaste)
ja miten suuntautunutta (koulutusala) osaamista tarvitaan tulevaisuudessa. Tulokset ovat
pitkän aikavälin keskiarvoja, joten lähivuosien koulutustarpeet voivat poiketa ennakoiduista
tarpeista. Se, että vertailukohtana käytettävät tutkintotilastot ja ennakoidut koulutustarpeet
esitetään tällä hetkellä käytössä olevalla koulutusluokituksella, tekee mahdolliseksi havainnollistaa koulutustarpeiden muutoksen suuntia tulevaisuudessa.
Ennakointitulokset esitetään pitkän aikavälin tutkintotarpeiden vuotta kohti laskettuina keskiarvoina, joita verrataan 2010-luvun lopulla kolmen vuoden aikana suoritettujen tutkintojen määrän keskiarvoon. Ennakointituloksen mukaan kaikilta koulutusasteilta tarvittaisiin
nykyistä enemmän tutkintoja, jotta avautuviin työpaikkoihin saadaan riittävästi työvoimaa.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintojen lisäystarve (500–1200) jää selvästi alle 5
prosenttiin. Korkeakoulutuksesta sen sijaan tarvittaisiin vuosittain 1 700–3 700 tutkintoa
enemmän kuin viime vuosina on suoritettu. Suurin lisäystarve määrällisesti (1 700–3 000)
ja myös suhteellisesti (7–15 %) on ammattikorkeakoulutuksessa. Yliopistokoulutuksessa
ennakointituloksen mukainen tutkintomäärän lisäystarve (0–5 %) jää ammattikorkeakouluja
selvästi pienemmäksi, kun tarvetta verrataan suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen
määrään. Tulosta tulkittaessa pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että viime vuosina kolmasosa ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneista on ollut yli 30-vuotiaita ja heistä noin 15
prosentilla on ollut aiemmin suoritettu ylempi yliopistotutkinto. Kun tämä otetaan vertailussa
huomioon, nuorille suunnattujen yliopistotutkintojen määrää pitäisi lisätä 4 400:lla vuodessa,
mikä tarkoittaisi 38 prosentin lisäystä nuorten (alle 30-vuotiaat) suorittamien yliopistotutkintojen määrään.
Muutokset eri koulutusaloilta tarvittavien tutkintojen määrissä ovat nykytilaan nähden suuria.
Tekniikan alan koulutustarve kasvaisi yli 6 500 tutkinnolla ja lähes 40 prosentilla verrattuna
2010-luvun lopun vuosittaiseen tutkintomäärään. Muilla aloilla ei päästä lähellekään näin
suurta muutosta. Palvelualojen koulutusta tarvitaan myös selvästi nykyistä enemmän. Lisätarve on 700–2 200 tutkintoa. Kaksi muuta kasvavaa alaa ovat tietojenkäsittely ja tietoliikenne
(+500 tutkintoa) ja maa- ja metsätalousalat (+870 tutkintoa). Suurimmat tutkintotarpeen vähennykset kohdistuvat kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden sekä humanististen ja taidealojen koulutukseen, joissa ennakointitulosten perusteella tarvittaisiin yli 1 500 tutkintoa vähemmän kuin
viime vuosina. Myös terveys- ja hyvinvointialojen, kasvatusalojen ja yhteiskunnallisten alojen
tutkintotarve on nykyistä pienempi. Luonnontieteissä koulutustarve on lähellä nykytilaa.
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Kasvatusalan koulutusta järjestetään korkeakouluissa. Alan koulutustarve pienenee tulevaisuudessa. Koulutusalan sisällä kasvatustieteellisen yliopistokoulutuksen tarve vähenee
selvästi. Myös luokanopettajien koulutustarve on noin 10 prosenttia nykyistä koulutusmäärää
pienempi. Varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen ja aineenopettajien yliopistokoulutuksen tarve säilyisi lähellä nykytasoa. Aineenopettajien ammattikorkeakoulutuksen tarve on
selvästi nykyisiä koulutusmääriä pienempi.
Humanististen ja taidealojen koulutukseen kuuluvat taidealojen, humanististen alojen ja
kielten koulutus. Taidealojen koulutusta järjestetään kaikilla koulutusasteilla, ja humanististen alojen ja kielten koulutus on lähes kokonaan korkeakoulutasoista. Selvästi yli puolet
tutkinnoista suoritetaan korkeakouluissa. Tulevaisuudessa humanististen ja taidealojen tutkinnon suorittaneiden tarve on noin viidenneksen nykyistä pienempi. Koulutustarpeen vähennys kohdistuu lähes kokonaisuudessaan ammatilliseen peruskoulutukseen. Työelämän tarve
on tulevaisuudessa noin puolet viime vuosina ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneiden
määrästä. Yliopistojen koulutustarve on vajaat 10 prosenttia pienempi ja ammattikorkeakoulutuksen tarve 10 prosenttia suurempi kuin viime vuosikymmenen lopulla. Erot eri koulutusalojen koulutustarpeen kehityksessä suhteessa nykytilaan ovat suuria.
Yhteiskunnallisten alojen koulutusta järjestetään korkeakouluissa. Koulutustarve on ennakointitulosten mukaan noin 20 prosenttia pienempi kuin viime vuosina. Tähän koulutusalaan
kuuluvat yhteiskuntatieteiden ja viestintä- ja informaatiotieteiden koulutus. Niiden koulutustarve kehittyy tulevaisuudessa eri suuntiin. Viestintä- ja informaatiotieteiden koulutustarve
kasvaa lähes 40 prosenttia ja yhteiskuntatieteiden koulutustarve vähenee lähes 30 prosenttia.
Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden koulutustarve vähenee tulevaisuudessa noin 20 prosenttia. Määrällisesti vähennys on koulutusalojen suurin (keskimäärin –1 900). Vähennys
kohdistuu lähes kokonaisuudessaan toisen asteen koulutukseen. Taustalla ovat kaupan alan
rakenteelliset muutokset ja erilaisten hallinnollisten rutiinitehtävien väheneminen useimmilla toimialoilla. Korkeakoulutuksen tarve säilyy nykytasolla.
Luonnontieteellistä koulutusta järjestetään kaikilla koulutusasteilla, mutta lähes 90
prosenttia tutkinnoista suoritetaan yliopistoissa. Viime vuosien koulutusmäärä vastaa
tulevaisuuden koulutustarvetta, mutta koulutusasteiden välillä on tarve tehdä pieniä
muutoksia. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tarve vähenee.
Yliopistokoulutuksen tarve kasvaa hieman. Luonnontieteellisen koulutuksen suorittaneiden
avautuvista työpaikoista kolmasosa on koulutuksen toimialalla.
Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) osaajia tarvitaan tulevaisuudessa noin 10 prosenttia enemmän kuin koulutuksesta valmistuu tällä hetkellä. Työvoiman osaamisen painopiste
siirtyy ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen, koska suorittavan työn osuuden
ennakoidaan vähenevän tulevaisuudessa, kun taas asiantuntija- ja huippuasiantuntijatehtävien määrä kasvaa. Ammattikorkeakoulutettujen tarve kasvaa lähes 50 prosenttia. Yliopistokoulutettujen määrään tarvittaisiin 10 prosentin korotus. Ammatillisen peruskoulutuksen
tarve vähenee tulevaisuudessa noin 15 prosenttia.
Tekniikan alat ovat suurin koulutusala, josta on valmistunut viime vuosikymmenen loppupuolella vuosittain lähes 18 000 opiskelijaa. Ennakointitulosten mukaan koulutustarve kasvaisi tulevaisuudessa merkittävästi ja olisi keskimäärin yli 24 000 tutkintoa vuodessa. Kasvua
olisi lähes 40 prosenttia. Lisää koulutettuja tarvitaan kaikilta koulutusasteilta, mutta tarpeen
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kasvu painottuu vahvasti korkeakoulutukseen. Ammatillisesta peruskoulutuksesta tarvittaisiin keskimäärin 27 prosenttia, ammattikorkeakouluista 55 prosenttia ja yliopistoista 59 prosenttia nykyistä enemmän koulutuksen suorittaneita kuin viime vuosikymmenen lopussa.
Erityisen suuria koulutuksen lisäystarpeita on mekaniikan ja metallialan kaikilla koulutusasteilla, rakentamisen ja rakennussuunnittelun ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa, kemian tekniikan ja prosessien korkeakoulutuksessa, sähkön ja energian
korkeakoulutuksessa sekä materiaalitekniikan ammatillisessa peruskoulutuksessa.
Maa- ja metsätalousalojen koulutustarve on noin 30 prosenttia suurempi kuin tällä hetkellä,
koska koulutettuja työllistävien toimialojen työvoimapoistuma on hyvin suuri. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa lisäystarve on noin 20 prosenttia. Ammattikorkeakoulutuksen tarve on kaksinkertainen nykytilaan nähden, mikä johtuu maatalouden
osaamistarpeiden kasvusta.
Terveys- ja hyvinvointialan koulutukseen kuuluu terveysalan ja sosiaalialan koulutus.
Ennakointituloksen mukaan koulutustarve on vajaat 10 prosenttia nykyistä pienempi. Ammatillisen peruskoulutuksen tarve säilyy nykytasolla ja korkeakoulutuksen tarve vähenisi 15
prosenttia. Tuloksen taustaoletuksena on Osaamisen ennakointifoorumin arvio terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen työvoimatarpeen kehityksestä vuoteen 2035 mennessä. Sosiaalipalvelujen työvoimatarpeen ennakoitiin pysyvän vuoden 2016 tasolla ja terveyspalvelujen
työvoimatarpeen kasvavan vajaat 10 prosenttia. Työvoimatarpeen ennakointia tehtiin keväällä
2018, jolloin Sipilän hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus oli vielä valmisteluvaiheessa. Työvoimatarpeen ennakoinnissa oletettiin palvelurakenteen uudistamisella, henkilöstöryhmien työnjaon muuttamisella ja digiteknologian hyödyntämisellä päästävän osassa
toimintoja merkittävään tuottavuuden kasvuun.
Palvelualojen koulutukseen kuuluvat henkilökohtaisten palvelujen, turvallisuuspalvelujen ja
kuljetuspalvelujen koulutukset. Palvelualojen tutkintotarve on tulevaisuudessa 15 prosenttia
nykyistä suurempi. Tutkintotarve kasvaa ammatillisessa peruskoulutuksessa vajaat 20 prosenttia. Ammattikorkeakoulujen tutkintojen nykyinen määrä riittää myös tulevaisuuden tarpeisiin. Yliopistokoulutuksessa tarvitaan selvästi nykyistä enemmän (30 %) tutkintoja. Pienen
koulutusmäärän vuoksi lisäystarve on vain muutamia kymmeniä tutkintoja.

Nuorten koulutus ja työvoiman tarjonta
Koulutuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on opiskelupaikan takaaminen kaikille nuorille
ammatillisessa koulutuksessa tai korkeakoulutuksessa. Peruskoulun ja lukion päättävän
16–18-vuotiaiden ikäluokan koko kasvaa vuosikymmenen loppua kohti niin, että se on suurimmillaan vuosina 2026–2028 keskimäärin noin 64 000. Tämän jälkeen ikäluokan koko alkaa
laskea nopeasti, ja vuonna 2035 se on enää 52 000. Koska kaikki aloittaneet eivät läpäise
koulutusta ja toisaalta osa tutkinnon suorittaneista suorittaa uusia tutkintoja, jokaista koulutettavaa nuorta varten tarvitaan 1,5 koulutuspaikkaa, jotta kaikkien nuorten kouluttaminen
olisi mahdollista. Näin ollen koko ikäluokan kouluttamiseen tarvittava koulutuspaikkojen
määrä on tällä vuosikymmenellä noin 95 000 vuodessa.
Ammatillisen peruskoulutuksen määrä on nuorten kouluttamisen näkökulmasta riittävä.
Nuorten suorittamien korkeakoulututkintojen määrää pitäisi kuitenkin kasvattaa. Ammattikorkeakoulujen vuosittaista tutkintomäärää (päiväopetus) olisi tarpeen lisätä 1 500:lla.
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Erityisesti yliopistoista tarvitaan selvästi nykyistä enemmän nuorten suorittamia tutkintoja.
Alle 30-vuotiaiden suorittamien yliopistotutkintojen määrää pitäisi lisätä yli 4000:lla.
Ennakoinnin tulosten mukaan työllisyyden kokonaiskasvu on 115 000 (5 %) vuosina 2016–
2035, ja poistuma työllisestä työvoimasta vuoteen 2035 mennessä on 1,04 miljoonaa henkilöä
(46 %). Nuorisoikäluokista saatavalla työvoimalla ei voida tyydyttää kuin 80–85 prosenttia avautuviin työpaikkoihin tarvittavasta työvoimasta. Loput 15–20 prosenttia pitää saada
muista lähteistä. Poistuma työllisestä työvoimasta vuoteen 2035 mennessä olisi keskimäärin
yli 54 600 vuosittain. Nuorista saatava työvoima riittänee työvoiman poistuman korvaamisen,
mutta ei työvoiman tarpeen kasvusta johtuvaan kysyntään. Tämä tarkastelu on voimakkaasti
yksinkertaistettu, mutta sen tarkoituksena on osoittaa, kuinka tärkeää on tulevaisuudessa
huolehtia koko väestön työhön osallistumisen edellytyksistä, jotta Suomessa on riittävästi
työvoimaa.
Työvoimaa voidaan saada myös muista lähteistä kuin nuorten ikäluokista ja työttömistä. Näitä
ovat työvoiman ulkopuolella olevat työikäiset henkilöt, maahanmuuttajat ja eläkeläiset. Työvoiman tarjontaa voidaan lisätä myös toimilla, jotka aikaistavat nuorten siirtymistä koulutuksesta työelämään tai myöhentävät eläkkeelle siirtymistä, jolloin etenkin yli 55-vuotiaiden työvoimaan osallistumista voidaan lisätä. Yksi tärkeimmistä työvoiman tarjonnan lisäämiseen
vaikuttavista tekijöistä on työmarkkinoilla tarvittavan osaamisen ylläpitäminen ja täydentäminen työelämän tarpeita vastaavasti. Osaamisesta huolehtimalla tuetaan myös työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Koulutuksella on oma tärkeä roolinsa tässä kokonaisuudessa,
mutta riittäviä ratkaisuja työvoiman saatavuuden turvaamiseen ei saavuteta pelkästään koulutuksen keinoin. Työvoimareservien tehokkaampi käyttö ja työssäolon pidentäminen vaativat
lisäksi eri hallinnonalojen ja työelämän yhteisiä toimia, joilla työhön osallistumista voidaan
tukea.
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ABSTRACT
The report examines the need for labour and the education and training required for the
labour force by 2035 from different perspectives. In addition, it examines the number of study
places required for young people completing basic education and general upper secondary
education, the supply of labour produced by educating young people and its sufficiency for
job openings by 2035. The results are presented as labour and educational needs adapted to
the classification of fields and levels of education1. They are based on an anticipation of the
labour demand in 33 industrial sectors.
The results have been produced in the National Forum for Skills Anticipation’s anticipation
process, in which experts of the world of work and education have anticipated labour, skills,
education and training needs and reflected on proposals for developing education and
training.

Demand for labour and job openings
According to employment statistics, there were 2.276 million employed people in 2016.
Between 2016 and 2035, the number of the employed is anticipated to increase by 115,000.
In the same time period, the natural wastage from the employed labour force of 2016 will
be 1.04 million people, which accounts for 46% of those employed in 2016. According to the
anticipation results, approximately 1.15 million jobs will open up between 2017 and 2035 as a
result of an increase in the number of those employed and natural wastage. There will be an
average of 60,600 job openings every year.
According to the anticipation results, the proportion of expert and managerial positions in the
labour force will increase by 5 percentage points (171,000) by 2035. The relative proportion
of tasks requiring a vocational qualification will remain almost unchanged; however, the
number of those employed will increase by 43,000. At the same time, the proportion of tasks
for which a low level of education is required will decrease by 5 percentage points, meaning
that the number of those employed will decrease by up to 100,000 people. In the future, the
task structures in different industries will continue to differ significantly, but the direction of
the change will be such that the number of tasks requiring a low level of skills will decline
and the number of expert and managerial positions increase.
In the labour force required for the job openings, the proportion of holders of a higher
education degree will be 56% and that of holders of a vocational qualification 42%. In
future, the proportion of jobs in which skills below the level of a vocational upper secondary
qualification are sufficient will be significantly under 5%.
The increasing demand for labour and the changes in the task structures within industries
will create new jobs. As a result of the structural changes, some of the old tasks will
disappear and new ones will emerge, often requiring new skills. In the new jobs, the need for
labour force with a vocational qualification will be 39% of the required labour force. New jobs

1

The national classification of education 2016 is based on UNESCO’s International Standard Classification of Education 2011 (ISCED
2011).
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requiring a higher education degree will mainly be created in industries in which employment
will increase. The new jobs will require labour force of which 36% has a university of applied
sciences (UAS) education and 24% a university education. Thus, in the labour needs for the
new jobs, the proportion of workers with a higher education degree will be 60%.
Based on the anticipation results, it seems that a significant increase in the level of skills will
be needed, especially to cover the growth of industries and the increasing number of jobs in
them. In industries seeing an increase in employment, the need for workers with a higher
education degree will be more than 75% of the increase in the labour force. The need for
those with a vocational education will be only slightly over 20%.
The education required for the labour force needed for the jobs opening by 2035 is
considerably higher than the education of employed people at the end of the previous decade.
The level of education required of the new labour force gives a clear signal that the level of
education of those already employed must be improved considerably as the competence
requirements increase. This applies especially to those whose educational level is basic
education or general upper secondary education, but also to those who transfer to more
demanding positions in the world of work and require higher education because of it.
Between 2017 and 2035, the largest number of job openings will be in human health
activities, education, civil engineering, real estate activities, social work activities and
manufacture of metal products, machinery and vehicles.
Holders of a vocational upper secondary qualification will be needed most in social work
activities, real estate activities, civil engineering, transport, manufacture of metal products,
machinery and vehicles, and human health activities. The proportion of holders of a
vocational upper secondary qualification in the labour need will be the greatest in transport,
personal service activities, warehousing, storage and postal operations, forestry, and food
and beverage service activities. In these fields, more than 70% of the required new labour
force will be holders of a vocational qualification.
The greatest need for holders of a UAS degree will be in human health activities, real estate
activities, civil engineering, and manufacture of metal products, machinery and vehicles.
The need for labour in these industries is anticipated to increase, which will contribute to
the need for employees with a UAS education. The proportion of holders of a UAS degree in
the demand for labour will be the greatest in human health activities (56%), manufacture of
clothing and textiles (50%), travel agency and tour operator activities (48%), accommodation
(44%), building construction and design (43%), and telecommunications, software and
information services (43%).
The need for holders of a university degree will increase as a result of the increase in the
proportion of expert and managerial positions in many sectors compared with the current
situation. The largest number of holders of university degrees will be needed in education,
business and development services, public administration, human health activities,
manufacture of chemical products, and manufacture of metal products, machinery and
vehicles. The proportion of those with a university education in the need for new labour
will be the greatest in education (66%), financial and insurance service activities (63%),
business and development services (62%), cultural and entertainment activities (47%),
telecommunications, software and information services (46%), and public administration
(45%).
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Education and training need in the world of work
The education and training need in the world of work describes the number of qualifications
required in the future to satisfy the need for new labour in different sectors. In addition to
the number of job openings, factors related to the education system and the functioning of
the labour market have been taken into account in anticipating the need for qualifications.
This means that the number of qualifications to be completed will exceed the need for
labour. Some of the qualification holders will complete a new qualification when they move
on in the education system, for example, from vocational education to a university of applied
sciences or to a university. Multiple education increases the need for qualifications as some
of those with a qualification want to switch to a different sector after their first qualification
and complete a new qualification at the same level of education but in a different field. Some
wastage also takes place in the transition to the world of work after studies when all of the
qualification holders do not seek to enter the labour market.
The anticipation result primarily describes the need for the labour provided by the education
of young people and the educational need because the primary source for new labour is
qualified young people. In this publication, the anticipation result is compared with the
number of qualifications completed in the past few years and a description is provided for
how the number of qualifications in the different fields of education should be changed in the
long term. The qualification statistics used as the point of reference for the anticipation result
was selected with the aim of ensuring that it provides the best possible description of those
qualifications that produce new labour to the labour market. Qualifications completed as
adult education and, for example, competence-based qualifications in VET are not included in
the used reference statistics because most of these qualification holders are considered to
have entered the labour market before completing the qualification. However, no precise line
can be drawn in this respect.
The results of the anticipation of educational needs reveal a change in the skills needs at
a general level. The anticipation results must be interpreted as describing the level (level
of education) and specialisation (field of education) of the skills required in the future. The
results are long-term averages so the educational needs of the next few years may deviate
from the anticipated needs. The qualification statistics used as the reference point and the
anticipated educational needs are presented using the current classification of education,
which makes it possible to illustrate future trends of the changes in educational needs.
According to the anticipation results, more qualifications than currently would be needed at
all levels of education to secure sufficient labour to fill all job openings. The need to increase
the number of qualifications in upper secondary VET is low (500–1200 per year) and will
remain significantly below 5%. In higher education, on the other hand, an annual increase
of 1,700–3,700 to the number of qualifications completed in the past few years would be
required. The greatest need to increase education quantitatively and also proportionally
(7-15%) will be seen in education provided by UASs. In university education, the need to
increase the number of qualifications in line with the anticipation result (0-5%) remains
significantly lower than at UASs when the need is compared with the number or completed
master’s degrees. When interpreting the result, however, account must be taken of the fact
that, in recent years, one third of those completing a master’s degree have been aged over 30
and about 15% of them have had a previously completed master’s degree. When this is taken
into consideration in the comparison, the number of university degrees targeted at young
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people should be increased by 4,400 per year at the most, an increase of 38% in the number
of university degrees completed by young people (aged under 30).
Changes in the number of qualifications required in different fields of education are
considerable compared with the current state. The educational need in engineering,
manufacture and construction would increase by more than 6,500 qualifications and almost
40% per year. The change will not be anywhere near this significant in the other fields of
education. A considerable increase will also be needed in education in the field of services.
The additional need will be 700–2,200 qualifications. The other two growing sectors are
information and communication technologies (+500 qualifications) and agriculture and
forestry (+870 qualifications). The most significant reductions in the need for qualifications
will be seen in business, administration and law, and arts and humanities, in which a
reduction of more than 1,500 qualifications from the past few years would be needed based
on the anticipation results. The need for qualifications in the fields of health and welfare,
education, and social sciences, journalism and information will be lower than currently. The
education need in natural sciences will be close to the current state.
Education in the field of education is provided by higher education institutions. The
educational need in this field will decrease in the future. Within the field of education, the
need for university education in education science will decrease significantly. The need to
educate class teachers will be approximately 10% lower than currently. The training for preschool teachers and the teacher training with subject specialisation at universities would
seem to stay near their current levels. At UASs, the need for teacher training with subject
specialisation will be significantly lower than currently
Education in arts and humanities includes education in the arts, humanities and languages.
Education in the arts is provided at all levels of education, while education in humanities
and languages takes place almost exclusively at the university level. Significantly more
than one half of the qualifications will be completed in higher education. In the future, the
need for holders of qualifications in arts and humanities will be approximately one fifth
lower than currently. Almost the entire reduction in the educational need will be seen in
upper secondary VET. In the future, approximately one half of the number of vocational
qualifications completed in the past few years will be needed in the world of work. The need
for university education will be just under 10% lower and the need for UAS education 10%
higher than at the end of the past decade. Compared with the current state, the differences in
the development of educational needs between different fields of education are great.
Education in social sciences, journalism and information is provided by higher education
institutions According to the anticipation results, the need for education in social sciences
will be approximately 20% lower than it has been in the past few years. This field of education
includes education in social and behavioural sciences and in journalism and information. The
educational need in these fields will develop in different directions in the future. The need for
education in information and communication will increase by almost 40% while the need for
education in social sciences will decline by almost 30%.
The need for education in business, administration and law will decline by approximately
20% in the future. Quantitatively, the reduction is greater than in any other field of education
(on average –1,900 qualifications per year). The reduction will be seen almost entirely in
upper secondary education. The reason in the background is the structural change in trade
and the decline in the number of routine administrative tasks in most sectors. The need for
higher education will remain at the current level.
14
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Education in natural sciences is provided at all levels of education, but almost 90% of the
qualifications are completed at universities. The number of qualifications completed in the past
few years corresponds the future educational need, but small changes are required between
the levels of education. The need for upper secondary VET and UAS education will decline. The
need for university education will increase slightly. One third of the job openings for those who
have completed an education in natural sciences will be in the education sector.
In future, the need for experts in information and communication technologies (ICT) will
be approximately 10% higher than the number of qualification holders currently graduating
from this field of education. The focus of the skills of the labour force will shift from VET
to higher education because the proportion of manual work is anticipated to decline in the
future, while the number of expert and top-expert positions will grow. The need for holders
of a UAS degree will increase by almost 50%. An increase of 10% would be needed in the
number of those with a university education. The need for upper secondary VET will decline
by approximately 15% in the future.
Engineering, manufacture and construction is the largest field of education, in which almost
18,000 students graduated annually at the end of the past decade. According to the anticipation
results, the educational need in this field would seem to increase significantly in the future and
would be on average more than 24,000 qualifications per year. The increase would be almost
40%. A larger number of qualified workers will be needed from all levels of education, but the
increase in the need focuses clearly on higher education. Compared with the end of the past
decade, an average increase of 27% in the number of those completing a qualification would be
needed from upper secondary VET, 55% from UASs and 59% from universities.
Particularly significant needs to increase education will be seen in mechanics and metal trades
at all levels of education, in VET and UAS education in the field of building and civil engineering,
in university education in chemical engineering and processes, in higher education in the field
of electricity and energy, and in upper secondary VET in the field of materials.
The educational need in agriculture and forestry will be approximately 30% more than
currently because natural wastage in the sectors providing employment to those qualified
is very high. In upper secondary VET and university education, the required increase will be
approximately 20%. The need for UAS education will be twice the current need, which is due
to the change in the skills needs in agriculture.
Education in health and welfare includes education in the fields of healthcare and social
services. According to the anticipation result, the educational need will be slightly under 10%
lower than currently. The need for upper secondary VET will remain at the current level and
the need for higher education would seem to decline by 15%. The background assumption
for the result is the estimate of the National Forum for Skills Anticipation regarding the
development of the need for labour in health and social services by 2035. The need for labour
in social services was anticipated to remain at the level of 2016 and the need for labour in
health services to increase by just under 10%. In the anticipation, it was expected that the
reform of the service structure, the change in the division of work between personnel groups
and the utilisation of digital technology would lead to a significant increase in productivity in
some of the activities.
Education in the field of services includes education in personal services, security services
and transport services. In future, the need for service sector qualifications will be 15%
higher that currently. The need for qualifications in upper secondary VET will increase by just
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under 20%, while the number of UAS degrees is sufficient for the future needs. In university
education, an increase of as much 30% in the number of qualifications will be required.
However, because of the small quantity of the education offered, the increase required is only
a few dozen qualifications.

Education and training of young people and the supply of labour
A central aim of education policy is to guarantee a study place in vocational or higher
education for all young people. By the end of the decade, the age group of 16–18-year-olds
completing comprehensive and general upper secondary education will grow, totalling
on average approximately 64,000 at its largest between 2026 and 2028. After that, its size
will start to decline sharply, being only 52,000 in 2035. Because not all of those who start
an education complete it and, on the other hand, some qualification holders complete new
qualifications, 1.5 study places per young person to be educated would be required to educate
all young people. As a result, to educate the entire age group, approximately 95,000 annual
study places will be needed in this decade.
From the point of view of educating young people, the amount of upper secondary VET
(curriculum-based qualifications) is sufficient. However, the number of higher education
degrees completed by young people should be increased. The number of UAS degrees (daytime
education) should be increased by 1,500. A significantly higher number of degrees completed
by young people will be needed especially at universities. The number of university degrees
completed by persons under the age of 30 should be increased by more than 4,000.
According to the anticipation results, the total increase in employment between 2016 and
2035 will be 115,000 (5%) and natural wastage from the employed labour force by 2035 will be
1.04 million people (46%). The young age classes will not be able to cover more than 80-85%
of the labour force required to fill the job openings. The remaining 15–20% must be obtained
from other sources. By 2035, natural wastage from the employed labour force would be on
average 54,600 workers per year. It is likely that the labour force consisting of young people
will be sufficient to compensate for natural wastage, but not for the demand resulting from
the increasing need for labour. This examination is strongly simplified and aimed at showing
how important it is to ensure the capacities of the entire population to participate in working
to guarantee a sufficient labour force in Finland.
It must be possible to also obtain labour force from other sources, not just from the young
age groups and those unemployed. The sources include economically inactive persons of
working age, immigrants and pensioners. The supply of labour can also be increased by
measures bringing forward the age when young people move from education to the world of
work or postponing the age of retirement to increase the employment of those over the age
of 55. One of the most important factors contributing to the increase in the supply of labour is
maintaining and updating the skills required in the labour market so that they will meet the
needs of the world of work. Taking care of the skills also supports wellbeing and coping at
work. The role of education is also important in this whole, but sufficient decisions to ensure
the availability of labour cannot be achieved by means of education alone. In addition, more
effective use of the labour reserves and longer careers require joint measures by different
administrative sectors and businesses to support participation in the world of work.
More information on the National Forum for Skills Anticipation and the anticipation results is
available on the website of the Finnish National Agency for Education (www.oph.fi/en).
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JOHDANTO

Tässä raportissa esitellään Opetushallituksen ennakoinnin perusprosessin tuloksia tulevaisuuden koulutustarpeesta, joka perustuu pitkän aikavälin työvoiman tarpeeseen vuoteen
2035 saakka. Koulutustarpeella tarkoitetaan sitä koulutettavien määrää, joka tarvitaan eri
koulutusaloilta ja -asteilta tuottamaan tulevaisuuden työelämässä tarvittava osaaminen.
Tulosten taustalla on kaksi vuotta kestänyt ennakointiprosessi. Sen tavoitteena on ollut
tuottaa tietoa osaamis- ja koulutustarpeista ja koulutuksen kehittämisehdotuksia erilaisille
tiedon käyttäjille (esimerkiksi poliittiset päätöksentekijät, hallinto, oppijat, koulutuksen tarjoajat, elinkeinoelämä). Ennakointiprosessin toteuttamisessa on hyödynnetty Osaamisen
ennakointifoorumia. Se on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen
ennakoinnin asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Ennakointifoorumiin kuuluu yhdeksän ennakointiryhmää, joiden tehtävänä on ennakoida oman alansa osaamis- ja koulutustarpeita. Ennakointiryhmät osallistuivat työpajoja ja
kyselyitä sisältävään ennakointiprosessiin, joka toteutettiin kesäkuun 2017 ja helmikuun 2019
välisenä aikana.
Raportissa esitellään tulevaisuuden koulutustarvetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista. Näitä ovat vuoteen 2035 mennessä avautuviin työpaikkoihin eri koulutusaloilta ja
-asteilta tarvittavan työvoiman määrä, työvoiman tarjonnan turvaava koulutuksen suorittaneiden määrä ja perusopetuksen ja lukion päättävien ikäluokkien kouluttamiseksi tarvittava
ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen koulutuspaikkojen määrä. Lisäksi kuvataan
toimialojen työllisyyskehityksen, toimialojen sisäisten tehtävärakenteiden ja työvoimapoistuman vaikutuksia tulevaisuuden koulutustarpeisiin. Koulutustarpeet perustuvat ennakoituun
työllisyyden kehitykseen, työvoimapoistumaan ja avautuvien työpaikkojen määrään 2017–
2035, joita on kuvattu yksityiskohtaisemmin Opetushallituksen verkkosivuilla. Sieltä löytyvät
myös kuvaukset ennakointiprosessista ja käytetystä ennakointimenetelmästä.
Osaamisen ennakointifoorumin tekemällä koulutustarpeiden ennakoinnilla on tuotettu tietoa
tulevaisuuden koulutustarpeista pitkällä aikavälillä. Tulokset kuvaavat 2020-luvun koulutustarpeita vuotta kohti laskettuina keskiarvoina. Prosessissa ei ennakoitu suhdannevaihteluita tai äkillisiä teknologisia hyppäyksiä. Määrälliset koulutustarpeiden tulokset kertovat
ennen kaikkea siitä, millaisia rakenteellisia muutoksia koulutuksen suorittaneiden määrissä
tarvitaan tulevaisuuden työvoimatarpeen tyydyttämiseksi. Toisin sanoen kuinka paljon eri
koulutusaloilta ja -asteilta tarvittaisiin koulutuksen suorittaneita henkilöitä tulevaisuudessa.
Tässä tarkastelussa on ollut ensisijaisena lähtökohtana työelämässä tulevaisuudessa tarvittava osaaminen ja se, millaisella koulutuksella se voitaisiin tulevaisuudessa saavuttaa. Määrällisen ennakoinnin tuloksissa ei ole otettu kantaa siihen, miten osaaminen tulevaisuudessa
hankitaan. Tulevaisuuden osaamisen hankkimiseen liittyviä haasteita ennakointiryhmät pohtivat ennakoinnin perusprosessin eri vaiheissa, ja niistä on raportoitu muissa ennakointituloksia sisältävissä julkaisuissa (OPH 2019).
Raportissa tulevaisuuden koulutustarpeita kuvataan eri koulutusaloilta ja -asteilta tarvittavina tutkintomäärinä. Ennakointitulokset on tuotettu Kansallisen koulutusluokituksen
2016 koulutusaloille ja kolmelle koulutusasteelle, jotka on muodostettu ennakointia varten.
Kansallinen koulutusluokitus 2016 pohjautuu Unescon International Standard Classification
of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen (Tilastokeskus 2020). Määrällisissä tarkasteluissa joudutaan käyttämään sekä työvoimaa että koulutusta kuvaavia luokituksia, jotka
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ovat käytössä tällä hetkellä, koska niin voidaan verrata ennakoinnin tuloksia menneeseen ja
nykyiseen tilanteeseen ja tehdä tulevaisuudessa tarvittava muutos näkyväksi. Tämä voi kuitenkin olla tulosten tulkinnan kannalta haasteellista, koska käytetyt luokitukset palvelevat
osin huonosti työelämän ja koulutuksen rakenteellisten muutosten kuvaamista.
Yleisesti jaetun näkemyksen mukaan osaamisen hankkimistavat ovat tulevaisuudessa
nykyistä moninaisempia. Oppilaitosten ja korkeakoulujen rooli koulutusjärjestelmässä muuttuu entistä enemmän oppimisen mahdollistajiksi ja tukijoiksi. Tutkintojen merkitys vähenee
ja osaaminen ratkaisee. Tätä taustaa vasten ennakointituloksia on perusteltua tulkita niin,
että ne kuvaavat, minkä tasoista (koulutusaste) ja miten suuntautunutta (koulutusala) osaamista tarvitaan tulevaisuudessa. Se, että tulokset esitetään tällä hetkellä käytössä olevalla
koulutusluokituksella, tekee mahdolliseksi havainnollistaa koulutustarpeiden muutoksen
suuntia tulevaisuudessa. Määrälliset tulokset kertovat siis osaamistarpeiden muutoksesta
yleisellä tasolla. Lukujen taustalla on ajatus siitä, että eri koulutusalaluokkiin kuuluvat tutkinnot kehittyvät ajassa muuttuvien osaamisvaatimusten mukaisesti, vaikka tutkintonimikkeet ja niiden sijoittuminen käytettyihin luokituksiin voivat pysyä samoina. Tuloksissa ovat
oleellisia kehityksen suunnat, eivät niinkään yksittäiset luvut jonkin koulutusalan tulevaisuuden tarpeesta.
Tässä ennakoinnissa koulutustarpeita tarkasteltiin työelämän tarpeiden näkökulmasta.
Työmarkkinoiden tarpeisiin vastaaminen on kuitenkin vain yksi näkökulma elinikäiseen oppimiseen ja koulutustarpeisiin. Toinen, vähintään yhtä tärkeä näkökulma liittyy koko väestön
osaamiseen ja ihmisten mahdollisuuksiin kehittää itseään omien edellytystensä pohjalta.
Riittävä osaaminen ja mahdollisuus sen hankkimiseen ovat välttämättömiä ihmisten omien
asioiden hoitamisessa ja osallisuudessa yhä nopeammin muuttuvaan yhteiskuntaan.
Vuoden 2020 alussa maailmanlaajuisesti levinneen koronaviruksen COVID-19 aiheuttama
kriisi tuli vasta ennakointiprosessin päättymisen jälkeen. Jo nyt näyttää todennäköiseltä, että
se nopeuttaa monia ennakoinnissa tunnistettuja ilmiöitä, joiden oletettiin toteutuvan vasta
pitkän ajan kuluessa. Kriisi näyttäisi kiihdyttävän kehitystä, jossa esimerkiksi viestintäteknologian käyttö asiantuntijatyössä, koulutuksessa jne. yleistyy erittäin nopeasti, verkkokauppa
kasvaa ja monia muitakin palveluja siirtyy verkkoon. Myös sellaiset pysyvät muutokset elinkeinorakenteeseen ja ihmisten toimintaan ovat todennäköisiä, joita ei ennen kriisiä osattu
ennakoida. Niihin on syytä palata tulevissa ennakoinneissa, kun meillä on enemmän kokemusta ja tietoa epidemian kestosta ja vaikutuksista ihmisten elämään ja talouteen.
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2

KOULUTETUN TYÖVOIMAN TARVE 2017–2035

Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmät ennakoivat pitkän aikavälin osaamistarpeita ja määrällisiä työvoima- ja koulutustarpeita kahden skenaarion pohjalta. Ennakointiprosessin eri vaiheissa ennakointiryhmät arvioivat 33 toimialan työllisten määrää vuonna 2035
ja sitä, miten toimialojen sisäinen tehtävärakenne ja tarve erilaiseen osaamiseen muuttuu
tulevaisuudessa. Tehtävärakenteen muutosta ennakoitiin kolmiportaisella luokituksella.
Ennakoinnissa on pyritty tunnistamaan työelämän jatkuva muutos: toimialoja kuihtuu, uusia
syntyy ja toimialojen rajapinnat muuttuvat. Muutosten vaikutuksia on ennakoitu pitkällä aikavälillä vuoteen 2035 saakka. Muutoksia ennakoitiin sellaisella tarkkuudella, joka mahdollistaa johtopäätösten tekemisen tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta, siihen tarvittavien
henkilöiden määrästä ja koulutustarpeesta koulutusaloittain ja -asteittain. Skenaarioiden
(Turboahdettu Suomi ja Kaupunkiegologinen Suomi) tarkemmat kuvaukset samoin kuin
ennakoinnissa käytetyt luokitukset löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.
Arviot toimialojen tulevaisuuden työllisten määrästä perustuvat osaamisen ennakointifoorumin jäsenille tehtyyn kyselyyn ja työpajatyöskentelyyn, jossa tulevaisuuden työvoiman
tarvetta arvioitiin niiden tulosten pohjalta, joita ennakointiryhmä oli tuottanut toimialalla tarvittavan osaamisen tulevaisuudesta. Toimialojen tehtävärakenteen muutosta ennakoitaessa
hyödynnettiin osaamisen muutoksesta, palvelutuotannon ja liiketoiminnan rakenteellisista
muutoksista ja verkostoitumistarpeista tuotettua tietoa. Ennakoinnin tukena käytetyt työllisten määrän kehitystä koskevat tilastot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon.
Myös ennakointitulokset tulevaisuuden työllisten määrästä on tuotettu työssäkäyntitilaston
tasossa.
Tulevaisuuden työvoimatarpeet perustuvat toimialoittain ennakoituun työvoiman määrän
muutokseen ja työvoimapoistumaan, joiden summana laskettiin avautuvien työpaikkojen
määrä vuosille 2017–2035. Avautuviin työpaikkoihin tarvittava työvoiman määrä muutettiin
koulutusala- ja asteluokituksen mukaiseksi koulutuksen suorittaneiden henkilöiden tarpeeksi. Tulosten esittämisessä käytetään vuoden 2016 Kansallisen koulutusluokituksen koulutusaloja ja kolmiportaista koulutusasteluokitusta, joka on muodostettu ennakointia varten
Kansallisen koulutusluokituksen koulutusasteista.
Tässä luvussa esitellään työvoimatarpeiden ennakointituloksia toimiojen työvoimatarpeiden
summana, joka on muutettu koulutusala- ja -astekohtaiseksi työvoimatarpeeksi. Toimialakohtaisia tuloksia työllisten määrän muutoksesta, työvoiman poistumasta ja avautuvien työpaikkojen määrästä esitellään tarkemmin Opetushallituksen verkkosivuilla.
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2.1

Avautuvat työpaikat 2017–2035 ja koulutetun työvoiman
tarve

Avautuvilla työpaikoilla tarkoitetaan työvoimapoistuman ja työpaikkojen (työllisten) määrän
muutoksen summaa ennakointikaudella 2017–2035. Tekstissä käytetään myös rinnakkaiskäsitettä uuden työvoiman tarve, joka kuvaa avautuviin työpaikkoihin tarvittavaa työvoiman
määrää. Avautuviin työpaikkoihin tarvittavan työvoiman määrä muunnetaan vastaavuusavaimilla koulutusluokituksen mukaiseksi työvoiman tarpeeksi (koulutuksen suorittaneiden henkilöiden tarve koulutusaloittain ja -asteittain). Vastaavuusavaimissa ennakoidaan, millaisilla
koulutuksilla toimialojen ja tehtävätasojen tulevaisuuden osaaminen voitaisiin saavuttaa.
Sitä kuvataan avaimissa niiden koulutuksien (koulutusala ja -aste) osuuksina (%), joita uusi
työvoima tarvitsee seuraavalla vuosikymmenellä. Vastaavuusavaimessa ei ennakoida sitä,
millaisen koulutusjärjestelmän kautta osaaminen saadaan. Vastaavusavainta esitellään tarkemmin Opetushallituksen verkkosivuilla.
Ennakoinnin tuloksia esitellään kahden skenaarion (Turboahdettu Suomi, Kaupunkiegologinen Suomi) pohjalta koulutusasteittain ja koulutusaloittain yleiskuvan luomiseksi skenaarioiden eroista. Tätä tarkempi analyysi avautuvien työpaikkojen määrään vaikuttavista tekijöistä
esitetään skenaarioiden keskiarvotulosten pohjalta, koska skenaarioiden välillä on eroja vain
muutamilla toimialoilla ja koulutusaloilla. Avautuvien työpaikkojen määrä vuosina 2017–2035
on ennakointitulosten mukaan noin 1,14–1,16 miljoonaa (kuvio 1). Skenaarioiden ero on ennakointitulosten mukaan pieni, vain 22 000. Avautuvien työpaikkojen määrä ennakointijaksolla
on keskimäärin 60 000–61 000 vuodessa. Kun tarvetta tarkastellaan toimialaryhmittäin, erot
skenaarioiden välillä ovat muutamilla toimialoilla suuria.

KUVIO 1. AVAUTUVAT TYÖPAIKAT 2017–2035 KAHDEN SKENAARION MUKAAN
KOULUTUSASTEITTAIN.
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Kuviossa 1 ja 2 on myös kuvattu avautuvissa työpaikoissa tarvittavaa osaamista esittämällä
tarve koulutusasteittain. Näitä tuloksia on syytä tulkita niin, että koulutusaste kuvaa sitä
osaamisen tasoa, jonka uudet työntekijät tarvitsevat tehtävissään. Ennakointitulos ei ota
kantaa siihen, millä tavoin osaaminen tulevaisuudessa hankitaan. Aika yleisesti jaetaan
näkemys siitä, että tulevaisuudessa osaamista hankitaan monipuolisin tavoin myös koulutusjärjestelmän ulkopuolelta ja kootaan joustavan koulutusjärjestelmän tarjoamista osaamiskokonaisuuksista henkilökohtaiseksi osaamisportfolioksi. Tarvittava osaaminen voi siten olla
myös henkilöillä, joilla ei ole kyseisen koulutusasteen tutkintoa.
Skenaarioiden välillä on eroa siinä, millaisen koulutuksen saanutta työvoimaa avautuviin työpaikkoihin tarvitaan. Kaupunkiegologinen Suomi -skenaariossa tarvitaan lähes 35 000 korkeakoulutuksen suorittanutta enemmän kuin Turboahdettu Suomi -skenaariossa. Vastaavasti
Turboahdettu Suomi -skenaariossa ammatillisesti koulutettujen henkilöiden tarve on jonkin
verran suurempi kuin toisessa skenaariossa.
Korkeakoulutettujen osuus on selvästi yli puolet avautuviin työpaikkoihin tarvittavasta työvoimasta ja asettuu 55–57 prosentin haarukkaan (kuvio 2). Ammatillisen koulutuksen saaneiden
osuus on puolestaan 41–43 prosenttia koko tarpeesta. Muulla koulutuksella, jonka osuus
tarpeesta on noin 2 prosenttia, tarkoitetaan yleissivistävän koulutuksen suorittaneita ja sen
jälkeen mahdollisesti suoritettuja, tutkintoa suppeampia, työelämässä tarvittavaa osaamista
tuottavia opintoja tai työkokemusta.

KUVIO 2. AVAUTUVAT TYÖPAIKAT 2017–2035 KAHDEN SKENAARION MUKAAN
KOULUTUSASTEITTAIN, KOULUTUSASTEIDEN OSUUDET (%).
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Kuviossa 3 verrataan koulutusasteittain avautuvissa työpaikoissa tarvittavaa koulutusta
vuoden 2017 työllisten eri ikäryhmien koulutukseen. Vuoden 2017 tilastotiedoissa opistoasteen tutkinnon suorittaneet on laskettu osaksi ammatillisen koulutuksen suorittaneita, koska
vanhat opistotutkinnot vastaavat osaamistasoltaan pääosin nykyisiä ammatillisia perustutkintoja ja etenkin alle 50-vuotiaissa opistotutkintojen osuus jää vähäiseksi1.
Vuonna 2017 työllisessä työvoimassa oli 18 prosenttia (430 000) sellaisia henkilöitä, joilla ei
ollut ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Osuus on jopa suurempi kuin yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus. Ilman tutkintoa olevat ovat hankkineet työssä tarvittavan
osaamisen työkokemuksen, tutkintoa suppeampien koulutusten ja työnantajien järjestämän
koulutuksen ja perehdytyksen avulla. Joukkoon kuuluu myös henkilöitä, jotka eivät ole suorittaneet loppuun aloittamaansa tutkintoa. Ennakoinnin yhtenä lähtökohtana oli se, että tulevaisuudessa on vain vähän sellaisia tehtäviä, joissa voidaan selviytyä ilman tutkintotasoista
osaamista. Ennakointituloksen mukaan tulevaisuudessa sellaisia tehtäviä, joissa selviäisi
ilman vähintään ammatillisen perustutkinnon tasoista osaamista, on selvästi alle 5 prosenttia työpaikoista. Toisin sanoen matalan osaamistason tehtävien määrä tulee laskemaan erittäin merkittävästi tulevaisuudessa.

KUVIO 3. TYÖLLISTEN KOULUTUS 2017 JA AVAUTUVISSA TYÖPAIKOISSA TARVITTAVA
KOULUTUS 2017–2035 (SKENAARIOIDEN KESKIARVO), KOULUTUSASTEIDEN OSUUDET
(%).

1
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Vuonna 2017 10 prosentilla työllisistä oli opistotasoinen koulutus. Alle 50-vuotiaissa opistotutkinnon suorittaneiden osuus oli 5
prosenttia.
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Ammatillisen koulutuksen osuus tulevaisuudessa tarvittavalla työvoimalla on selvästi pienempi kuin osuus on vuoden 2017 työllisistä, mutta suurin piirtein sama kuin alle 50-vuotiaissa työllisissä. Vastaavasti korkeakoulutettuja tarvitaan tulevien vuosien rekrytoinneissa
huomattavasti enemmän (56 %) kuin heidän osuutensa työllisistä on tällä hetkellä (32 %).
Myös 25–44-vuotiaissa työllisissä korkeakoulutettujen osuus jää selvästi tulevaisuudessa
tarvittavan työvoiman koulutustason alapuolelle. Suurin ero nykytilaan on ammattikorkeakoulutuksen suorittaneissa, joiden osuus avautuviin työpaikkoihin tarvittavasta työvoimasta
on 17 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2017 työllisessä työvoimassa. Asiantuntija- ja
johtotehtävien määrä kasvaa useimmilla toimialoilla vuoteen 2035 mennessä, mikä lisää korkeakoulutettujen tarvetta merkittävästi.
Seuraavaksi tarkastellaan avautuvien työpaikkojen määrää koulutusaloittain (taulukko 1).
Skenaarioiden ero avautuvien työpaikkojen määrässä on pieni, vain vähän yli 20 000. Kaupunkiegologinen Suomi ‑skenaarion avautuvien työpaikkojen määrä on Turboahdettu Suomi
‑skenaariota suurempi kokonaistasolla ja lähes kaikilla koulutusaloilla. Terveys- ja hyvinvointialan ja kasvatusalan avautuvien työpaikkojen määrä on edellisestä poiketen suurempi
Turboahdettu Suomi ‑skenaariossa. Yli 10 000 työpaikan ero skenaarioiden välillä on palvelualojen ja terveys- ja hyvinvointialojen koulutuksessa. Myös kaupan, hallinnon ja oikeustieteen koulutuksessa on jonkin verran eroa skenaarioiden välillä. Muilla koulutusaloilla ero jää
vähäiseksi. Tiedot avautuvista työpaikoista koulutusaloittain ja -asteittain ovat liitteessä 1.
Eniten työpaikkoja avautuu tekniikan alojen koulutetuille, lähes kolmasosa kaikista avautuvista työpaikoista. Osuus on huomattavasti suurempi kuin alan koulutettujen osuus vuoden
2016 työvoimassa. Syynä näin suureen tarpeeseen on tekniikan alan koulutettuja työllistävien
toimialojen suuressa poistumassa ja työllisyyden ennakoidussa kasvussa sellaisilla aloilla,
joilla tekniikan alan koulutettuja tarvitaan. Toimialojen kasvun seurauksena syntyviin uusiin
työpaikkoihin tarvittavista työntekijöistä 75 prosentilla pitäisi olla tekniikan alan koulutus.
Toiseksi suurin tarve on terveys- ja hyvinvointialan koulutetuista. Suurin osa tämän koulutusalan suorittaneista tarvitaan sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden toimialoille. Osaamisen ennakointifoorumi arvioi, että sosiaalipalveluiden työllisten määrä ei kasva pitkällä aikavälillä ja terveyspalveluissakin työllisten määrän kasvu olisi vain 10–15 prosenttia. Tämän
vuoksi uutta työvoimaa tarvitaan pääasiassa poistuman korvaamiseen ja terveyspalveluissa
lisääntyviin asiantuntijatehtäviin.
Lähes puoleen avautuvista työpaikoista tarvitaan tekniikan alojen ja terveys- ja hyvinvointialojen koulutuksen suorittaneita. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden koulutuksen
saaneita tarvitaan noin 13 prosenttia ja palvelualojen koulutettuja noin 12 prosenttia koko
uuden työvoiman tarpeesta. Näiden alojen koulutettujen tarve johtuu kokonaan poistuman
korvaamisesta.
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TAULUKKO 1. AVAUTUVISSA TYÖPAIKOISSA TARVITTAVA KOULUTUS 2017–2035
KOULUTUSALOITTAIN2.
Avautuvat työpaikat
2017-2035
Koulutusala

Keskimäärin vuodessa

Osuudet tarpeesta %

Turboahdettu
Suomi

Kaupunki
egologinen
Suomi

Turboahdettu
Suomi

Kaupunki
egologinen
Suomi

Turboahdettu
Suomi

Kaupunki
egologinen
Suomi

01 Kasvatusalat

30 900

29 800

1 630

1 570

2,7

2,6

02 Humanistiset ja
taidealat

67 600

72 200

3 560

3 800

5,9

6,2

03 Yhteiskunnalliset alat

26 700

28 500

1 410

1 500

2,3

2,4

04 Kauppa,
hallinto ja oikeustieteet

146 400

153 800

7 710

8 090

12,8

13,2

05 Luonnontieteet

20 900

21 300

1 100

1 120

1,8

1,8

06 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
(ICT)

76 200

76 600

4 010

4 030

6,7

6,6

369 200

368 500

19 430

19 390

32,3

31,7

47 300

49 400

2 490

2 600

4,1

4,2

09 Terveys- ja
hyvinvointialat

201 800

190 900

10 620

10 050

17,7

16,4

10 Palvelualat

131 700

150 400

6 930

7 910

11,5

12,9

22 500

22 600

1 180

1 190

2,0

1,9

1 141 200

1 164 000

60 070

61 250

100,0

100,0

07 Tekniikan alat
08 Maa- ja metsä
talousalat

99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat3
Kaikki yhteensä

2.2

Tehtävärakenteen muutoksen vaikutus koulutetun
työvoiman tarpeeseen 2017–2035

Tästä eteenpäin julkaisussa tarkastellaan avautuviin työpaikkoihin ja niissä tarvittavaan koulutukseen vaikuttavia tekijöitä skenaarioiden keskiarvotulosten pohjalta, koska ero skenaarioiden välillä jää koko työvoimatarpeessa pieneksi. Joillain toimialoilla on skenaariovaihtoehtojen välillä suuria eroja työvoiman tarpeessa. Niitä kuvataan tekstissä erikseen.
Toimialojen työvoimatarpeen kehityksen lisäksi ennakointiryhmät arvioivat toimialojen sisäisiä rakenteellisia muutoksia ja niiden perusteella ennakoivat tehtävärakenteen muutoksia
kolmiportaisella tehtävätasoluokituksella: matalan koulutustason tehtävät (A-taso), ammattiosaajien tehtävät (B-taso) ja asiantuntija- ja johtotehtävät (C-taso). Tehtävärakenteen muutos
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi asiantuntijatehtävien osuus toimialan työvoiman tarpeesta
kasvaa ja vastaavasti muiden tehtävätasojen osuudet työvoiman tarpeesta vähenevät. Työvoiman vähennykset voivat tapahtua niin, että kaikkien eläkkeelle siirtyvien tilalle ei oteta uusia
2

Kansallinen koulutusluokitus 2016, http://www.stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/001-2016/index.html

3

Muut tai tuntemattomat koulutusalat -ryhmä sisältää sen osan uutta työvoimaa, joka ei tarvitse tutkintotasoista koulutusta. Työssä
tarvittava osaaminen voidaan perusopetuksen tai lukion jälkeen hankkia tutkintoa suppeammalla koulutuksella ja työn yhteydessä.
Tähän sijoittuvat myös muut kuin opetushallinnon alalla suoritettavat koulutukset.
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työntekijöitä, rakennemuutoksessa vapautuva työvoima siirtyy toimialalla muihin tehtäviin
tai saa työpaikan muilta toimialoilta esimerkiksi entisen kaltaisissa tehtävissä. Vuonna 2016
matalan koulutustason tehtävien osuus oli 20 prosenttia, ammattiosaajien tehtävien osuus 44
prosenttia ja asiantuntija- ja johtotehtävien osuus 36 prosenttia kaikista työpaikoista.

TEHTÄVÄTASOT
Ennakointiprosessissa toimialaryhmien sisäistä tehtävärakenteen muutosta on ennakoitu työllisten määrän muutoksina kolmella tehtävätasolla (soveltaen ETLA 2015).
Tehtävätasot olivat seuraavat:
Matalan koulutustason tehtäviin (A-taso) kuuluvat tehtäväkokonaisuudet, joihin edellytetään pääosin ammatillista osaamista sekä hyviä geneerisiä taitoja. Osa tehtävistä
voidaan oppia työn yhteydessä, eivätkä ne edellytä aina tutkintoa. Tehtävätasoon kuuluviin palvelutehtäviin teknologian vaikutus ei ole toistaiseksi ollut mullistavaa – se ei ole
korvannut ihmistä eikä myöskään merkittävästi vaikuttanut niiden sisältöön (esim. ravintolatyö). Tähän tasoon kuuluvat myös fyysistä kuntoa ja toistoja sisältävät tehtävät (esim.
kokoonpano- ja lajittelutyö), joita ei ole toistaiseksi automatisoitu. Tehtävätason työtehtävissä on enemmän osa-aikaisia ja määräaikaisia työsuhteita kuin muilla tehtävätasoilla.
Ammattiosaajien tehtäviin (B-taso) kuuluvat työtehtävät, jotka edellyttävät usein
vähintään ammatillisen koulutuksen perustutkintoa. Työtehtävissä edellytetään usein
myös ammatillista erityisosaamista. Digitalisaation, robotisaation ja automatisaation
kehitys ei ole vielä vähentänyt merkittävästi tehtävätason työpaikkoja, mutta on muuttanut paljon niiden sisältöjä viime vuosina. Tulevaisuudessa osa tehtävistä voidaan
automatisoida. Tehtäviä voi siirtyä myös muihin maihin, jos niissä työvoimakustannukset ovat pienemmät kuin Suomessa.
Asiantuntija- ja johtotehtäviin (C-taso) kuuluvat johto- ja asiantuntijatason työtehtävät,
joissa tarvitaan pääosin korkeakoulutusta. Näissä tehtävissä ratkotaan ongelmia, joihin
ei ole sääntöihin perustuvia ratkaisuja. Ne myös edellyttävät luovaa ongelmanratkaisua ja informaation käsittelytaitoja. Asiantuntija-ajattelua ja monimutkaista kommunikaatiota sisältävät tehtävät eivät ole kovin helposti korvattavissa teknologialla.

Ennakointitulosten mukaan asiantuntija- ja johtotehtävien työllisten osuus kasvaa 5 prosenttiyksikköä (171 000) vuoteen 2035 mennessä4 . Ammattiosaajien tehtävissä suhteellinen osuus
pysyy lähes ennallaan, mutta työllisten määrä kasvaa kuitenkin 43 000:lla. Samaan aikaan
matalan koulutustason tehtävien osuus laskee 5 prosenttiyksikköä, joka tarkoittaa työllisten
määrän laskua jopa 100 000 työllisellä. Kaikilla toimialoilla tehtävärakenne ei muutu samalla
tavoin kuin koko työvoimassa. Kehityssuunta voi olla jopa päinvastainen. Tehtävärakenteen
muutos vaikuttaa ennen kaikkea siihen, miten koulutettujen työntekijöiden tarve jakautuu koulutusasteille. Tehtävärakenteen muutoksen vaikutusta työvoiman koulutustarpeisiin tarkastellaan seuraavassa eri tehtävätasoilla avautuvissa työpaikoissa tarvittavan koulutuksen mukaan.
Eniten työpaikkoja avautuu asiantuntija- ja johtotehtäviin vuosina 2017–2035 (taulukko 2). Niihin
tarvitaan yli 550 000 työntekijää, joista yli puolella miljoonalla pitäisi olla korkeakoulutason
4

Turboahdettu Suomi ja Kaupunkiegologinen Suomi -skenaarioiden keskiarvo
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osaaminen. Tarve yliopistoista ja ammattikorkeakouluista on yhtä suuri. Johto- ja asiantuntijatehtäviin tarvitaan tulevaisuudessa jonkin verran myös ammatillisen koulutuksen suorittaneita.
Toimialoista eniten työpaikkoja avautuu terveyspalveluihin ja koulutukseen. Uuden työvoiman
tarve on suuri myös rakentamisen ja monilla valmistavan teollisuuden toimialoilla.
TAULUKKO 2. AVAUTUVAT TYÖPAIKAT 2017–2035 TEHTÄVÄTASOITTAIN JA TYÖPAIKOISSA
TARVITTAVA KOULUTUS KOULUTUSASTEITTAIN 2017–2035 (SKENAARIOIDEN
KESKIARVO).
Koulutusaste

Matalan koulutustason
tehtävät

Ammattiosaajien
tehtävät

Asiantuntija- ja
johtotehtävät

Uuden työvoiman
tarve 2017-2035

Ammatillinen koulutus

60 100

387 200

37 700

485 000

Ammattikorkeakoulu

11 200

98 300

257 700

367 200

Yliopisto

1 100

17 700

259 100

277 900

Muu koulutus

7 700

14 900

0

22 600

80 100

518 100

554 500

1 152 700

Yhteensä

Uusia ammattiosaajia tarvitaan melkein yhtä paljon kuin asiantuntijoita. Kiinteistöpalvelut,
liikenne, maa- ja vesirakentaminen ja sosiaalipalvelut tarvitsevat eniten ammatillisen koulutuksen saanutta työvoimaa. Tarve on suuri myös koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistuksen sekä kaupan toimialoilla. Ammattiosaajista lähes 480 000 tarvitsee ammatillisen
tutkinnon tai vastaavan osaamisen. Myös tällä tehtävätasolla tarvitaan korkeakoulutettuja
lähes 120 000.
Matalan osaamistason tehtävissä avautuu noin 80 000 työpaikkaa. Suurimmat työvoiman
tarpeet ovat ravitsemistoiminnassa, sosiaalipalveluissa ja monilla muilla palvelutoimialoilla.
Myös elintarvikkeiden valmistuksessa on tähän ryhmään kuuluvia työpaikkoja. Vuoteen
2035 mennessä näidenkin tehtävien osaamisvaatimusten ennakoidaan kasvavan niin, että yli
70 000 heistä tarvitsee vähintään ammatillisen tutkinnon tasoista osaamista, osa jopa korkeakoulutusta. Korkeakoulutettujen tarve näissä tehtävissä selittyy sillä, että tehtävätasojen
määrittelyyn on käytetty suhteellisen karkean tason ammattiluokitusta5 (60 ammattiryhmää),
jossa eritasoista osaamista edellyttäviä ammatteja sijoittuu samaan luokkaan. Esimerkiksi
ammattiluokituksen kauppiaat ja myyjät -ryhmään kuuluvat sekä päivittäistavarakaupan
myymälätyöntekijät että eri alojen kansainvälistä kauppaa tekevät myyntineuvottelijat.

5
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KUVIO 4. UUDEN TYÖVOIMAN TARVITSEMA KOULUTUS TEHTÄVÄTASOITTAIN, OSUUS (%)
AVAUTUVIEN TYÖPAIKKOJEN TYÖVOIMAN TARPEESTA.
Kuviossa 4 tehtävätasoilla tarvittavan osaamisen taso on esitetty koulutusasteiden suhteellisina osuuksina. Matalan koulutustason tehtävissä 75 prosentilta edellytetään ammatillista
koulutusta ja 15 prosentilta korkeakoulutusta. Näissä tehtävissä Muu koulutus -ryhmän
osuus on 10 prosenttia. Muu koulutus tarkoittaa perusopetuksen tai lukion suorittamista ja
ammatillista tutkintotasoa suppeampaa koulutusta ja työn ohessa hankittua osaamista.
Ammattiosaajien tehtävissä lähes kaikki tarvitsevat vähintään ammatillista tutkintotasoa
vastaavan osaamisen. Ammatillisen koulutuksen osuus on 75 prosenttia ja korkeakoulutettujen osuus tarpeesta on yli 20 prosenttia. Asiantuntija- ja johtotehtävissä yli 93 prosenttia
tarvitsee korkeakoulutuksen ja 7 prosenttia ammatillisen koulutuksen. Asiantuntija- ja johtotehtävien määrän kasvu eri toimialoilla lisää tulevaisuudessa korkeakoulutuksen saaneen
työvoiman tarvetta.

2.3

Työllisten määrän muutoksen ja poistuman vaikutus
koulutustarpeisiin 2017–2035

Avautuviin työpaikkoihin tarvittavan työvoiman koulutustarpeisiin vaikuttavat toimialojen
työvoimatarpeen kehitys (ennakoitu työllisten määrän muutos), poistuma työvoimasta ja
toimialojen tehtävärakenteen muutos. Tehtävärakenteen muutoksen vaikutuksia koulutetun
työvoiman tarpeeseen kuvattiin edellisessä luvussa.
Kuviossa 5 on esitetty työvoimatarpeen muutoksen ja poistuman vaikutusta eri koulutusasteilta tarvittavan työvoiman määrään. Kuviossa kaikkien toimialojen työllisten määrän
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ennakoidut muutokset (lisäykset ja vähennykset) on laskettu yhteen. Se kuvaa siis toimialarakenteen muutoksista johtuvaa työvoiman tarpeen nettolisäystä (114 000) vuosina 2016–
2035. Poistuman työllisestä työvoimasta vuosina 2017–2035 ennakoidaan olevan 1 038 500,
mikä on 46 prosenttia vuoden 2016 työllisten määrästä ja keskimäärin 54 700 vuodessa.
Poistuman kokonaismäärä vuoden 2016 työllisistä on laskettu toimialojen poistuman summana. Poistuman jakautuminen koulutusasteille kuvaa työvoiman tarvetta, joka eri koulutusasteilta tarvittaisiin, jos kaikki poistuma korvattaisiin samoihin tehtäviin, joista henkilö on
jäänyt pois työelämästä. Koska toimialarakenne ja toimialojen tehtävärakenteet muuttuvat
jatkuvasti esimerkiksi teknologisen kehityksen, kansainvälisen kilpailun ja muiden vastaavien syiden vuoksi, osa työpaikoista käy tarpeettomiksi. Näistä työpaikoista eläkkeelle siirtyvien tai muulla tavalla poistuvien henkilöiden tilalle ei oteta uusia työntekijöitä samoihin
tehtäviin, joista työntekijöitä lähtee. Tarpeettomiksi käyneiden tehtävien tilalle voi syntyä korvaavia työpaikkoja muille tehtävätasoille tai toimialoille.
Työllisten määrän kasvun ja työvoimapoistuman seurauksena työpaikkoja avautuu vuosina
2017–2035 ennakointitulosten mukaan noin 1,15 miljoonaa. Avautuvien työpaikkojen määrä on
keskimäärin 60 600 vuodessa.

KUVIO 5. AVAUTUVIIN TYÖPAIKKOIHIN ERI KOULUTUSASTEILTA TARVITTAVAN
TYÖVOIMAN MÄÄRÄ 2017–2035 (SKENAARIOIDEN KESKIARVO).
Ennakointituloksen mukaan työvoimatarpeen muutos on ammatillisessa peruskoulutuksessa
negatiivinen. Toisin sanoen ammatillisen koulutuksen suorittaneita tai vastaavan osaamistason omaavia henkilöitä tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä vähemmän. Työllisyydeltään
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supistuvien toimialojen vähennykset ammatillisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden
määrässä ovat siis suuremmat kuin kasvavien toimialojen ammatillisen koulutuksen saaneiden henkilöiden lisätarve. Suuren poistuman vuoksi uuden työvoiman tarve ammatillisesta
koulutuksesta on kuitenkin suuri. Myös vailla ammatillista tutkintoa (muu koulutus) olevia
tarvitaan työelämästä poistuvien tilalle.
Koko työvoiman tasolla työvoiman tarpeen kasvu kohdistuu korkeakoulutettuihin. Kaikilla
toimialoilla korkeakoulutettujen tarve ei kuitenkaan kasva. Julkisessa hallinnossa, koulutuksessa ja kaupassa korkeakoulutettujen tarpeen ennakoidaan olevan 2035 nykyistä pienempi.
Toimialarakenteen muutoksesta ja työvoiman kysynnän kasvusta johtuva yhteenlaskettu korkeakoulutettujen lisätarve on 121 000. Myös poistuma korkeakoulutusta vaativista tehtävistä
on suuri. Tällä vuosituhannella korkeakoulutusta vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivien
määrä on kasvanut ja heidän ikärakenteensa on lähestynyt koko työvoiman ikärakennetta,
jolloin myös erot poistumassa ovat vähentyneet erityyppisten tehtävien välillä. Poistuma korkeakoulutusta vaativista tehtävistä on vuoteen 2035 mennessä 30 000 suurempi kuin ammatillista koulutusta vaativista tehtävistä.
Kuviossa 5 ei kerrota sitä, millainen vaikutus toimialojen tehtävärakenteen muutoksella on
poistuman korvaamiseen ja tulevaisuuden työvoiman tarvitsemaan koulutukseen. Työmarkkinoiden todellisuudessa nämä ovat hyvin monimuotoisia ilmiöitä, joihin vaikuttavat muun
muassa työvoiman tarjonta, työmarkkinoiden joustavuus, muutosten ajoittuminen, muutosten nopeus ja maantieteellinen alue. Taulukkoon 3 on koottu vuosina 2017–2035 avautuvat
työpaikat jaettuna niiden syntyyn vaikuttaviin tekijöihin ja työvoiman tarvitsemaan koulutustasoon. Tulosten tulkinnassa pitää ottaa huomioon ennakoinnissa käytetyt oletukset ja
luokitukset. Ennakointia on tehty 33 toimialalle ja toimialojen sisällä kolmelle tehtävätasolle.
Esitetyt luvut kuvaavat toimialarakenteen muutoksen ja tehtävärakenteen muutosten suuruusluokkaa pitkällä aikavälillä ja koko maan tasolla.
Taulukon 3 mukaan korvattava poistuma ennakointijaksolla olisi 805 000 henkilöä, kun kokonaispoistuma on 1 040 000. Tässä tarkastelussa on oletettu, että korvaamatta jäävä poistuma
(235 000) muodostuu supistuvien toimialojen työvoimatarpeen vähennyksistä ja toimialoilla
supistuvien tehtävätasojen työpaikkamäärän vähennyksistä. Työelämästä pois siirtyneiden
tilalle rekrytoitavien henkilöiden osaamisvaatimukset ovat kasvussa, koska työtehtävien
sisällöt muuttuvat entistä vaativammiksi. Tämä vaikuttaa myös poistumaa korvaavien työntekijöiden koulutustarpeisiin, jotka on taulukossa esitetty eri koulutusasteilta tarvittavan työvoiman määränä.
TAULUKKO 3. AVAUTUVAT TYÖPAIKAT KOULUTUSASTEITTAIN 2017–2035 JA AVAUTUVIEN
TYÖPAIKKOJEN SYNTYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT.
Koulutusaste

Poistuman
korvaaminen

Työllisyydeltään
kasvien toimi
alojen kasvu (K)

Toimialojen
tehtävärakenteen
muutos (M)

Uudet
työpaikat
(K+M)

Avautuvat työpaikat yhteensä

Ammatillinen koulutus

351 000

49 000

85 000

134 000

485 000

Ammattikorkeakoulu

243 000

101 000

23 000

124 000

367 000

Yliopisto

195 000

77 000

5 000

82 000

277 000

16 000

3 000

3 000

6 000

22 000

805 000

230 000

116 000

346 000

1 151 000

Muu koulutus
Kaikki yhteensä
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Työllisyydeltään kasvavat toimialat tarvitsevat lisää työvoimaa, ja niille avautuu tämän seurauksena 230 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä. Yksittäisen toimialan näkökulmasta työvoiman lisätarvetta voidaan täyttää muilta toimialoilta vapautuvalla työvoimalla,
nuoria kouluttamalla tai muista työvoiman lähteistä. Koko työvoiman tasolla uuden työvoiman ensisijaisena lähteenä ovat kuitenkin nuorten ikäluokat.
Toimialojen tehtävärakenteen muutoksesta aiheutuva työvoiman tarve sisältää toimialojen
yhteenlasketun, työllisyydeltään kasvavien tehtävätasojen työvoiman tarpeen (116 000): toisin
sanoen ne toimialojen sisäiset tehtävärakenteen muutokset, jotka lisäävät työvoiman kysyntää. Myös toimialoilla, joilla työvoiman tarve vähenee, syntyy uusia työpaikkoja rakenteellisten muutosten vuoksi. Toimialojen sisällä on mahdollista siirtyä poistuvista tehtävistä uusiin
tehtäviin, jos työntekijöiden osaaminen on riittävä. Taulukon 3 pitkän aikavälin tarkastelussa
kuitenkin oletetaan, että vähenevistä tehtävistä vapautuvat työntekijät ovat osa poistumaa ja
rakennemuutoksista johtuviin lisätarpeisiin tarvitaan uutta työvoimaa.
Toimialojen työpaikkamäärän kasvun ja tehtävärakenteen muutoksen seurauksena syntyisi
siten uusia työpaikkoja lähes 350 000, josta 65 prosenttia syntyisi toimialojen työvoimatarpeen kasvusta ja 35 prosenttia toimialojen sisäisistä rakenteellisista muutoksista.
Kaikilta koulutusasteilta tarvitaan enemmän työvoimaa poistuman korvaamiseen kuin uusiin
työpaikkoihin. Kun tarkastellaan uusien työpaikkojen työvoimatarvetta, ammatillisesti koulutettuja tarvitaan enemmän rakenteellisten muutosten tarpeisiin kuin toimialojen työpaikkamäärän kasvuun. Korkeakoulutettujen uudet työpaikat tulevat sitä vastoin lähes pelkästään
kasvavien toimialojen työpaikkamäärän kasvusta.
Avautuviin työpaikkoihin eri koulutusasteilta tarvittavan työvoiman suhteelliset osuudet on
esitetty kuviossa 6. Uusiin työpaikkoihin ammatillisen koulutuksen suorittaneen työvoiman
tarve on 39 prosenttia koko työvoiman tarpeesta. Korkeakoulutusta edellyttävät uudet työpaikat syntyvät pääosin työllisyydeltään kasvaville toimialoille. Uusiin työpaikkoihin tarvitaan
työvoimaa, josta 36 prosentilla on ammattikorkeakoulutus ja 24 prosentilla yliopistokoulutus.
Korkeakoulutettujen osuus uusien työpaikkojen työvoimatarpeesta on siten 60 prosenttia.
Työllisyydeltään kasvavien toimialojen kasvuun tarvitseman työvoiman osaamistaso on tulevaisuudessa huomattavasti korkeampi kuin koko työvoiman tarpeen osaamistaso. Kuviosta
6 nähdään, että korkeakoulutettujen osuuden pitäisi olla yli 75 prosenttia työvoiman lisäyksestä. Ammatillisen koulutuksen suorittaneiden tarve on vain vähän yli 20 prosenttia. Työllisyyden kasvua ennakoidaan muun muassa rakentamiseen ja kiinteistöalalle, osaan valmistavaa teollisuutta, henkilökohtaisiin palveluihin ja liikenteeseen sekä terveyspalveluihin.
Monilla näistä toimialoista ammatillisen koulutuksen suorittaneet ovat työvoiman suurin
ryhmä. Tulevaisuudessa palvelujen ja tavaroiden tuotannossa tapahtuu esimerkiksi uusien
teknologioiden käytön myötä sellaisia muutoksia, joihin tarvitaan nykyistä korkeampaa
osaamista. Ennakoinnin tulosten perusteella näyttää siltä, että nimenomaan kasvuun ja sitä
kautta työpaikkojen lisääntymiseen tarvitaan huomattavaa osaamistason nousua.
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KUVIO 6. POISTUMAN KORVAAMISEEN JA UUSIIN TYÖPAIKKOIHIN TARVITTAVA
TYÖVOIMA KOULUTUSASTEITTAIN 2017–2035, SUHTEELLISET OSUUDET TARPEESTA.
Poistumaa korvaavan työvoiman kysynnän merkitys on kuitenkin hallitseva koko uuden työvoiman tarpeessa, koska työvoiman ikärakenne painottuu monilla toimialoilla yli 50-vuotiaisiin. Näin siitäkin huolimatta, että merkittävä osa niistä tehtävistä, joista ihmiset jäävät eläkkeelle vuoteen 2035 mennessä, poistuu. Tilalle syntyy työpaikkoja, joissa tarvitaan enemmän
ja erilaista osaamista kuin poistuneissa tehtävissä on tarvittu. Poistumaa korvaavassa työvoiman kysynnässä korkeakoulutettujen osuus on selvästi yli puolet tarpeesta. Ammatillisen
koulutuksen ja sitä suppeamman koulutuksen (muu koulutus) suorittaneiden tarve on noin 45
prosenttia. Poistuman korvaamiseen tarvittavan työvoiman osaamisrakenne on siten lähellä
kaikkiin avautuviin työpaikkoihin tarvittavaa osaamisrakennetta, jossa kuitenkin ammattikorkeakoulutettujen osuus on suurempi ja ammatillisen koulutuksen osuus pienempi kuin poistumaa korvaavassa työvoimassa.
Poistuman merkittävyys uuden työvoiman tarpeessa näkyy myös siinä, millä tavalla koulutettua uutta työvoimaa tarvitaan eri toimialoilla. Karkeasti yleistäen sellaisilla toimialoilla, joilla
ammatillisen koulutuksen suorittaneiden osuus työvoimasta on suuri, tarvitaan myös tulevaisuudessa paljon ammatillisen koulutuksen suorittaneita. Paljon korkeakoulutusta edellyttäviä
asiantuntijatehtäviä sisältävillä toimialoilla korkeakoulutettujen tarve on tulevaisuudessa suuri.
Ennakoidut työvoimatarpeen muutokset etenkin kasvavilla toimialoilla siirtävät työvoiman
kysyntää korkeakoulutettujen suuntaan, mutta päälinjat kysynnässä säilyvät edellä kuvatun
kaltaisina. Tämä näkyy avautuviin työpaikkoihin tarvittavan työvoiman koulutustarpeessa
niillä toimialoilla, joiden työllisten määrän ennakoidaan kasvavan vuoteen 2035 mennessä.
Kun tarkastellaan niiden seitsemän toimialan6 työvoiman tarvetta, joilla työllisten määrä
6

maa- ja vesirakentaminen; kemiallisten tuotteiden valmistus; kiinteistöala; henkilökohtaiset palvelut, urheilu- ja virkistyspalvelut;
metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus; terveyspalvelut; liiketoiminnan ja kehittämisen palvelut liike-elämälle
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kasvaa kaikkein eniten, avautuviin työpaikkoihin tarvitaan työvoimaa 60 prosenttia korkeakoulutuksesta ja 40 prosenttia ammatillisesta koulutuksesta. Näillä toimialoilla työllisten
määrä kasvaa 15 000 tai enemmän vuosina 2016–2035, ja niiden kasvu on 60 prosenttia kaikkien toimialojen yhteenlasketusta työllisyyden kasvusta.
Työllisyydeltään supistuvilla toimialoilla avautuviin työpaikkoihin tarvitaan 70 prosenttia
korkeakoulutettua ja 29 prosenttia ammatillisen koulutuksen suorittanutta työvoimaa. Työvoimatarpeen painottuminen korkeakoulutettuihin johtuu siitä, että supistuviin toimialoihin
kuuluu työllisten määrältään isoja toimialoja kuten koulutus, julkinen hallinto ja rahoitus- ja
vakuutuspalvelut, joiden työvoimassa on paljon korkeakoulutettuja jo tällä hetkellä.

2.4

Toimialojen koulutetun työvoiman tarve

Eniten työpaikkoja vuosina 2017–2035 avautuu terveyspalveluissa, koulutuksessa, maa- ja
vesirakentamisessa, kiinteistöalalla, sosiaalipalveluissa sekä metallituotteiden, koneiden ja
kulkuneuvojen valmistuksessa. Näiden toimialojen osuus kaikista avautuvista työpaikoista on
40 prosenttia.
Kuviossa 7 on esitetty toimialojen avautuvat työpaikat 2017–2035 koulutusasteittain. Ennakointituloksen mukaan tulevaisuudessa on edelleen jonkin verran tehtäviä, joissa perusopetuksen tai lukion jälkeen työssä tarvittava osaaminen voidaan hankkia työn yhteydessä tai
tutkintoa suppeammilla opinnoilla. Kuviossa 7 nämä työpaikat kuuluvat muu koulutus -ryhmään. Eniten tällaisia tehtäviä on liikenteessä sekä varastointi ja postitoiminnassa, joissa
niiden osuus tehtävistä on suuri, yli 15 prosenttia. Liikenteessä tähän ryhmään sijoittuvat
muilla kuin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilla koulutetut henkilöt. Muilla toimialoilla osuudet työvoiman tarpeesta ovat huomattavasti pienempiä. Muita toimialoja, joilla on
tämäntyyppisiä työpaikkoja, ovat henkilökohtaiset palvelut, sosiaalipalvelut ja vuokraus- ja
tukipalvelut liike-elämälle (vuokrattu työvoima).
Eniten ammatillisen koulutuksen suorittaneista tarvitaan sosiaalipalveluissa, kiinteistöalalla,
maa- ja vesirakentamisessa, liikenteessä, metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa ja terveyspalveluissa. Ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneiden osuus
uuden työvoiman tarpeesta on suurin liikenteen, henkilökohtaisten palvelujen, varastoinnin
ja postitoiminnan, metsätalouden ja ravitsemistoiminnan toimialoilla, joissa yli 70 prosenttia uuden työvoiman tarpeesta kohdistuu ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin. Näillä
toimialoilla on lisäksi jonkin verran kysyntää työvoimalle, joilla ei ole tutkintoa mutta mahdollisesti muuta koulutusta tai työkokemusta alan tehtäviin. Myös monilla teollisuuden toimialoilla, palveluissa ja maa- ja metsätaloudessa ammatillisen tutkinnon suorittaneiden tarve
on yli 50 prosenttia uuden työvoiman tarpeesta.
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KUVIO 7. TOIMIALOJEN AVAUTUVAT TYÖPAIKAT KOULUTUSASTEITTAIN 2017–2035
KESKIMÄÄRIN VUODESSA.
Keskimääräistä enemmän korkeakoulutettua työvoimaa tarvitaan erilaisilla palvelutoimialoilla, joihin kuuluu sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin kuluttajille suunnattuja
palveluja kuten myös yrityksille ja muille yhteisöille suunnattuja liike-elämän palveluja.
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Korkeakoulutettujen kysynnän osuus on suurin rahoitus- ja vakuutuspalvelujen, liiketoiminnan ja kehittämisen palvelujen, televiestinnän, ohjelmisto- ja tietopalvelujen, koulutuksen ja
kulttuuri- ja viihdetoiminnan toimialoilla. Määrällisesti eniten korkeakoulutettuja tarvitaan
terveyspalveluissa, koulutuksessa, liiketoiminnan ja kehittämisen palveluissa ja metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa. Myös maa- ja vesirakentaminen ja kiinteistöala kuuluvat suurimpiin työllistäjiin.
Merkille pantavaa on se, että osa eniten korkeakoulutettuja tarvitsevista toimialoista kuten
julkinen hallinto, koulutus ja rahoitus- ja vakuutuspalvelut eivät ennakoinnin mukaan kasva
tai niiden työllisyys jopa laskee. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että korkeakoulutettujen
tarve näillä toimialoilla vähenisi samassa suhteessa kuin työvoiman tarve. Toimialojen tehtävärakenteessa asiantuntijatehtävien osuus tulee kasvamaan, joten nykyistä suurempi osa
työntekijöistä tarvitsee korkeakoulutuksen. Maa- ja vesirakentamisen, kiinteistöalan, liiketoiminnan ja kehittämisen palvelujen, metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksen ja terveyspalvelujen toimialojen kasvu lisää korkeakoulutetun työvoiman kysyntää.
Näyttäisikin siltä, että julkisten ja sen luonteisten palvelujen osuus korkeakoulutettujen työllistäjänä alenee sosiaali- ja terveyspalveluja lukuun ottamatta ja liike-elämän palvelujen ja
vientiteollisuuden merkitys työllistäjänä kasvaa.
Yliopistokoulutuksen saaneiden osuus työvoiman tarpeesta on suurin koulutuksen (66 %),
rahoitus- ja vakuutuspalvelujen (63 %), liiketoiminnan ja kehittämisen palvelujen (62 %), kulttuuri- ja viihdetoiminnan (47 %), televiestinnän, ohjelmisto- ja tietopalvelujen (46 %) ja julkisen hallinnon (45 %) toimialoilla. Näistä toimialoista vain liiketoiminnan ja kehittämisen palvelujen sekä kulttuuri- ja viihdetoiminnan toimialoille ennakoidaan työvoimatarpeen kasvua.
Yliopistokoulutettujen tarvetta lisää monilla toimialoilla asiantuntija- ja johtotehtävien osuuden kasvu nykytilanteeseen nähden. Lisäksi työllisyydeltään eniten kasvavissa toimialoissa
on sellaisia, joilla yliopistokoulutuksen saaneiden osuus työvoimasta on ollut varsin alhainen
ja tuleva kasvu lisää myös yliopistotutkinnon suorittaneiden tarvetta. Suurimmat määrät
yliopistokoulutettuja tarvitaan koulutuksen, liiketoiminnan ja kehittämisen palvelujen, julkisen hallinnon, terveyspalvelujen, kemiallisten tuotteiden valmistuksen ja metallituotteiden,
koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksen toimialoille.
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus työvoiman tarpeesta on suurin terveyspalvelujen (56 %), vaatteiden ja tekstiilien valmistuksen (50 %), matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminnan (48 %), majoituksen (44 %) ja talonrakentamisen ja suunnittelun (43 %)
ja televiestinnän, ohjelmisto- ja tietopalvelun (43 %) toimialoilla. Suurimmat määrät ammattikorkeakoulutettuja tarvitaan terveyspalveluissa, kiinteistöalalla, maa- ja vesirakentamisessa ja metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa. Näiden toimialojen
työvoiman tarpeen ennakoidaan kasvavan, mikä osaltaan lisää ammattikorkeakoulutettujen
tarvetta. Myös talonrakentamisessa ja suunnittelussa ja sosiaalipalveluissa ammattikorkeakoulutettujen tarve on suuri.
Taulukossa 4 esitetään, miten eri koulutusaloilta tarvittavan työvoiman kysyntä jakautuu
toimialoille. Taulukon väreillä kuvataan, kuinka keskittynyttä tai hajaantunutta kysyntä on
toimialoilla. Mitä enemmän koulutusalan sarakkeessa on keltaista väriä, sitä tasaisemmin
koulutuksen tarve jakaantuu kaikille toimialoille. Vihreä väri kertoo puolestaan siitä, että
koulutetun työvoiman kysyntä keskittyy näille toimialoille.
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TAULUKKO 4. TYÖVOIMAN TARVE AVAUTUVIIN TYÖPAIKKOIHIN 2017–2035 ERI KOULUTUSALOILTA, TOIMIALOJEN OSUUS (%) TARPEESTA.
Toimiala

Terveyspalvelut
Koulutus
Maa- ja vesirakentaminen
Kiinteistöala
Sosiaalipalvelut
Metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus
Talonrakentaminen ja suunnittelu
Kemiallisten tuotteiden valmistus
Liiketoiminnan ja kehittämisen palvelut liike-elämälle
Liikenne
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Julkinen hallinto
Kauppa
Maatalous, kalatalous ja eläinlääkintäpalvelut
Ravitsemistoiminta
Henkilökohtaiset palvelut, urheilu- ja virkistyspalvelut
Vuokraus- ja tukipalvelut liike-elämälle
Järjestöt
Paperin ja sahatavaran valmistus
Viestintä ja kustannustoiminta
Televiestintä, ohjelmisto- ja tietopalvelut
Yhdyskuntatekniset palvelut ja jätehuolto
Sähkö- ja elektronisten laitteiden valmistus
Elintarvikkeiden valmistus
Malmien louhinta ja metallien jalostus
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Toimiala tuntematon
Varastointi ja postitoiminta
Metsätalous
Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus
Vaatteiden ja tekstiilien valmistus
Huonekalujen ym. valmistus
Majoitus
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta
Yhteensä

Kasvatusalat

Humanistiset ja taide
alat

Yhteiskunnalliset alat

Osuus koulutusalalta tarvittavasta työvoimasta, %
Kauppa,
Luonnon- Tietojenkäsit- Teknii- Maa- ja
hallinto ja
tieteet
tely ja tietolii- kan alat metsä
oikeustieteet
kenne (ICT)
talousalat

Terveys- Palveja hyvin- lualat
vointialat

0,0
84,0

1,1
20,5

11,0
10,1

1,6
4,6

5,4
33,1

1,4
5,8

0,1
1,0

0,0
1,3

48,5
8,0

Toimialan
osuus uuden
työvoiman
tarpeesta
1,0
9,3
2,6
7,5

0,0
0,0
4,8
0,0

0,0
0,0
0,7
0,0

0,0
0,0
9,7
0,0

1,9
16,2
1,1
3,3

1,6
0,0
0,0
0,0

9,3
7,0
0,0
4,2

16,5
8,9
0,1
15,7

1,5
5,1
0,0
0,0

0,0
0,4
25,4
0,0

1,5
3,8
8,2
0,3

6,5
6,3
6,0
5,9

0,0
0,0
0,7
0,0

1,4
0,6
13,0
0,0

0,0
0,5
10,1
0,0

1,4
3,0
11,6
2,2

0,0
17,6
16,8
0,0

4,2
4,8
5,0
0,7

11,5
8,5
1,6
4,7

0,3
0,3
2,2
0,0

0,0
1,0
0,4
0,0

0,7
0,4
0,5
16,9

4,4
4,1
4,0
4,0

2,4
0,0
0,0
0,0
0,5
0,6
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

2,6
3,0
0,0
0,4
0,3
4,6
8,5
0,9
17,7
1,3
0,2
0,4
0,0
0,0
0,0
16,1
1,4
0,4
0,0
0,0
3,3
1,5
0,0
0,3
100,0

24,3
0,3
0,0
0,0
0,0
4,2
7,2
0,1
8,7
0,4
0,0
0,0
0,0
0,1
6,3
5,3
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
100,0

8,2
6,3
2,0
1,3
4,0
5,8
2,1
2,2
2,9
1,2
1,1
1,1
1,6
0,7
6,6
0,6
1,2
1,9
0,2
0,7
0,7
0,2
0,3
0,4
100,0

5,9
-0,6
3,4
0,0
0,0
0,0
2,4
0,5
0,0
0,0
3,2
1,1
0,6
2,2
3,7
0,1
1,4
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
100,0

4,0
8,2
0,2
0,5
0,1
3,7
2,1
1,4
4,5
18,1
1,9
5,5
0,4
1,2
2,2
0,1
1,4
0,9
0,1
0,3
0,0
0,3
0,1
0,2
100,0

0,7
2,4
0,6
0,3
0,0
1,2
0,8
6,1
0,1
0,7
3,9
3,1
2,5
3,4
0,1
0,1
0,9
1,1
0,3
1,8
0,5
0,7
0,0
0,0
100,0

0,5
2,6
59,3
0,6
0,4
0,2
2,1
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,7
0,1
18,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
100,0

2,7
3,2
0,1
0,1
1,4
2,5
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,1
0,0
100,0

6,7
3,9
0,5
20,0
15,2
3,8
1,7
0,3
0,0
0,0
0,7
0,0
2,2
0,4
0,0
0,1
1,0
3,3
0,3
0,1
0,0
0,0
2,8
1,1
100,0

3,9
3,5
3,1
2,9
2,7
2,7
2,6
2,6
2,0
1,7
1,7
1,6
1,4
1,4
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
0,7
0,5
0,4
0,4
0,2
100,0

Lähes kaikilla toimialoilla tarvitaan kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden sekä tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen osaajia. Tämä on loogista, koska kaikkien toimialojen tavaroiden ja palvelujen tuotannossa tarvitaan hallinnon, talouden, myynnin tai markkinoinnin ammattilaisia.
Digitalisaatio monine sovelluksineen on tulevaisuudessa tehokkaan ja laadukkaan toiminnan
edellytys, joten ICT:n osaajille on tarvetta kaikilla toimialoilla. Myös palvelualojen koulutuksen saaneita tarvitaan laajalti eri toimialoilla, kun palvelujen merkitys taloudessa kasvaa
koko ajan. Tekniikan alan osaajia tarvitaan ennen kaikkea teollisuudessa, rakentamisessa ja
liikenteessä, mutta myös lähes kaikilla muilla toimialoilla erityyppisissä tehtävissä.
Kun koulutettujen kysyntä jakautuu tasaisesti eri toimialoille, on työvoiman saatavuudesta työmarkkinoilla kilpailua, mikä tarjoaa koulutuksen suorittaneille myös valinnan mahdollisuuksia
työpaikkojen suhteen. Taulukossa käytettyjen koulutusalaluokkien sisällä on kuitenkin paljon
tutkintoja, jotka tuottavat osaamista vain tiettyyn tehtävään tai tehtäväjoukkoon, joten suoritettu
koulutus vaikuttaa siihen, kuinka monille toimialoille työllistyminen on todennäköistä.
Kasvatusalojen, maa- ja metsätalouden ja terveys- ja hyvinvointialojen koulutettujen kysyntä
keskittyy puolestaan muutamille toimialoille. Kasvatusalojen koulutetuista yli 80 prosenttia
tarvitaan koulutuksen toimialalle ja maa- ja metsätalouden koulutetuista lähes yhtä suuri
osuus maa- ja metsätalouteen. Terveys- ja hyvinvointialojen koulutuksen saaneista tarvitaan
lähes 75 prosenttia terveys- ja sosiaalipalveluihin. Kun koulutetun työvoiman kysyntä keskittyy tietyille toimialoille, koulutuksen suorittaneiden työllistymismahdollisuudet riippuvat
paljon työllistävien toimialojen kehityksestä. Tämä voi olla koulutuksen suorittaneille riski
silloin, kun työllistävät toimialat taantuvat. Toimialojen näkökulmasta koulutetun työvoiman
vähäinen tarjonta voi olla ongelma, koska puuttuvaa työvoimaa ei voi helposti korvata muiden
alojen koulutetuilla.
Humanististen ja kasvatusalojen, yhteiskunnallisten alojen ja luonnontieteiden koulutuksen
suorittaneiden kysyntä sijoittuu työvoimakysynnältään monipuolisten ja keskittyneiden koulutusalojen välimaastoon. Näiden koulutusalojen tutkinnot ovat myös valtaosin sellaisia, että
ne eivät ole vahvasti sidoksissa minkään toimialan osaamistarpeisiin, poikkeuksena osa taidealojen koulutuksesta.
Kun koulutetun työvoiman kysyntää tarkastellaan tarkimmalla koulutusalaluokituksella7 ja
kolmella koulutusasteella (ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu, yliopisto), ennakointituloksen perusteella on lähes 40 koulutusta (koulutusala + koulutusaste), joiden pääsiallinen kysyntä tulee alle viideltä toimialalta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutusaloja
on seitsemän kappaletta, joista neljä kuuluu terveysalan koulutukseen. Sekä ammattikorkeakoulutuksessa että yliopistokoulutuksessa keskittynyttä kysyntää on viidellätoista koulutusalalla tasaisesti erityyppisistä koulutuksista. Edellä kuvattujen koulutuksen saaneiden
osuus koko työvoiman tarpeesta on 5 prosenttia.
Joukkoon mahtuu parikymmentä koulutusta, joilla hankittua osaamista tarvitaan 1–2 toimialalla. Joidenkin toimialojen työvoimatarpeen kannalta tällaiset koulutukset voivat olla välttämättömiä, vaikka niiden merkitys koulutustarpeen kokonaisuudessa on hyvinkin pieni. Pienen
tarpeen vuoksi näitä koulutuksia järjestetään todennäköisesti vain muutamassa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa, ja koulutus palvelee koko valtakunnan tarpeita. Ennakoinnissa käytetyn menetelmän erottelukyky ei ole kaikilta osin riittävä sellaisilla aloilla, joissa työvoiman
tarve ja koulutustarve on pieni. Siksi näillä aloilla on erityisen tärkeä käyttää monia tietolähteitä ja alakohtaisten ennakointien tuloksia tehtäessä koulutustarjontaa koskevia päätöksiä.
7
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Kansallisen koulutusluokituksen koulutusalojen tarkin taso (3. taso) sisältää 100 luokkaa. Koulutusta on viime vuosina järjestetty
noin 75 koulutusalalla.
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KOULUTUSTARVE

3.1

Työelämän koulutustarve 2017–2035

Työelämän koulutustarve kuvaa sitä tutkintomäärää, joka tulevaisuudessa tarvittaisiin, jotta
eri toimialojen uuden työvoiman tarve tulisi tyydytettyä. Tutkintotarpeen ennakoinnissa on
otettu huomioon avautuvien työpaikkojen määrän lisäksi koulutusjärjestelmään ja työmarkkinoiden toimintaan liittyviä tekijöitä, joiden vuoksi suoritettavia tutkintoja tarvitaan työvoiman tarvetta enemmän. Osa tutkinnon suorittaneista suorittaa uuden tutkinnon siirtyessään
koulutusjärjestelmässä eteenpäin, esimerkiksi ammatillisen tutkinnon jälkeen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Moninkertainen koulutus lisää tutkintotarvetta, kun tutkinnon
suorittaneista osa haluaa vaihtaa alaa ensimmäisen tutkinnon jälkeen ja suorittaa uuden tutkinnon samalla koulutusasteella mutta eri alalla. Opintojen jälkeisessä siirtymisessä työelämään tapahtuu myös hävikkiä, kun kaikki koulutuksen suorittaneet eivät hakeudu työmarkkinoille (tutkinnon suorittaneiden työvoimaosuus).
Kuviossa 8 kuvataan koulutusjärjestelmän toimivuuden ja koulutettujen työelämään siirtymisen tutkintotarvetta lisäävää vaikutusta koulutusasteittain. Kuviossa avautuvat työpaikat
kuvaavat sitä henkilömäärää, joka tarvittaisiin keskimäärin vuodessa eri koulutusasteilta
tyydyttämään ennakoidun työvoimatarpeen 2017–2035. Koulutustarve kertoo eri koulutusasteilta tarvittavan tutkintojen määrän, joka tarvittaisiin työvoimatarpeen tyydyttämiseen.
Kuten kuviosta huomataan, ammatillisen koulutuksen tutkintoja tarvitaan selvästi enemmän suhteessa työvoimatarpeeseen kuin muilla koulutusasteilla. Tämä johtuu siitä, että osa
ammatillisen tutkinnon suorittaneista jatkaa opintojaan korkeakouluissa eikä tule työmarkkinoille niihin tehtäviin, johon he ovat saaneet koulutuksensa. Työvoiman tarpeen tyydyttämiseen tarvitaan siten enemmän tutkintoja kuin mikä on koulutettujen henkilöiden tarve
työelämässä. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioidaan tarvittavan enemmän
mahdollisuuksia myös toisen tutkinnon suorittamiseen samalla asteella kuin korkeakoulutuksessa. Tutkintotarpeen laskennassa käytetyt kertoimet ovat liitteessä 2 ja tarkempi
kuvaus kertoimista Opetushallituksen verkkosivuilla.
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KUVIO 8. AVAUTUVAT TYÖPAIKAT KOULUTUSASTEITTAIN 2017–2035 KESKIMÄÄRIN
VUODESSA JA TYÖVOIMATARVETTA VASTAAVA KOULUTUSTARVE TUTKINTOINA
(SKENAARIOIDEN KESKIARVO).

Osaamisen ennakointifoorumin tulosten mukaan lähihoitajakoulutuksen suorittaneita
henkilöitä tarvitaan 2017–2035 keskimäärin 3 200 vuodessa. Kun koulutusväylien,
moninkertaisen koulutuksen ja työelämään siirtymisen vaikutukset otetaan huomioon,
tarvitaan 4 400 suoritettua tutkintoa, jotta riittävä työvoiman tarjonta voidaan saavuttaa. Tarvittavien tutkintojen määrä on siten lähes 1,4-kertainen työelämän tarpeeseen
nähden. Tutkintotarpeen laskennassa on käytetty ennakointia varten tehtyjä oletuksia
koulutusväylien, moninkertaisen koulutuksen ja työvoimaan siirtymisen kehityksestä.
Koulutusjärjestelmän tehokkuuden ja työelämään osallistumisen on oletettu paranevan tulevaisuudessa.

Ennakointitulos kuvaa siis toimialojen uuden työvoiman tarpeen tyydyttämiseen tarvittavaa
tutkintotuotosta. Toimialoilla avautuviin työpaikkoihin voidaan koulutuksesta valmistuvien
lisäksi saada työvoimaa myös muilta toimialoilta, työttömistä, työvoiman ulkopuolella olevista ja maahanmuuttajista. Näistä lähteistä saatava työvoima voi vähentää koulutustarvetta,
jos niihin kuuluvien henkilöiden osaaminen vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Osaamisen
ennakointifoorumin työssä ei ole otettu huomioon työvoimareserveistä mahdollisesti saatavan työvoiman vaikutusta uuden työvoiman tarpeeseen. Ennakointituloksen tulkinnassa
näiden työvoiman lähteiden vaikutus on syytä ottaa huomioon.
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Ennakoinnissa ei myöskään ole arvioitu toimialojen välisiä työvoimavirtoja tulevaisuudessa.
Toimialojen välinen työvoiman liikkuvuus ei lisää työvoiman tarjontaa koko talouden tasolla,
vaikka sen merkitys työvoiman lähteenä voi olla suuri yksittäiselle toimialalle.
Ennakointitulos kuvaa ensisijaisesti nuorten koulutuksesta saatavan työvoiman tarvetta ja
koulutustarvetta, koska uuden työvoiman ensisijainen lähde ovat koulutetut nuoret. Ennakointitulosta verrataan tässä julkaisussa viime vuosina suoritettujen tutkintojen määrään
ja kuvataan, mihin suuntaan eri alojen koulutusmääriä olisi perusteltua muuttaa pitkällä
aikavälillä. Ennakointituloksen vertailukohtana käytettävien tutkintotilastojen valinnassa on
pyritty siihen, että valitut tilastot kuvaisivat mahdollisimman hyvin sitä osaa suoritetuista
tutkinnoista, joka tuottaa uutta työvoimaa työmarkkinoille. Aikuiskoulutuksena suoritetut
tutkinnot ja esimerkiksi ammatillisen koulutuksen näyttötutkinnot eivät sisälly käytettyihin
vertailutilastoihin, koska valtaosan tutkinnon suorittaneista oletetaan tulleen työmarkkinoille
jo ennen tutkinnon suorittamista. Mitään tarkkaa rajausta tässä suhteessa ei pystytä tekemään. Seuraavaksi kuvataan vertailussa käytettyjä tilastoja.
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintotuotosta kuvataan vuosina 2015–20178 opetussuunnitelmaperusteisesti suoritettujen tutkintojen määrällä. Kaikki opetussuunnitelmaperusteiset
tutkinnot sisältävä tilastoluku kuvaa suhteellisen hyvin sitä ammatillisten perustutkintojen
kokonaismäärää, jotka alle 25-vuotiaat suorittavat. Opetussuunnitelmaperusteisen tutkinnon suorittaneista 90 prosenttia oli alle 25-vuotiaita. Kaikista alle 25-vuotiaista ammatillisen
perustutkinnon suorittaneista 82 prosenttia suoritti opetussuunnitelmaperusteisen tutkinnon
ja 18 % näyttöperusteisen tutkinnon.
Ammattikorkeakoulutuksessa käytetään tutkintojen tilastotietona vuosina 2017–2019 suoritettujen päiväopetuksen tutkintojen määrää. Monimuoto-opiskeluna tutkintoja suorittaneista
henkilöistä valtaosan oletetaan olleen jo työelämässä, joten he eivät lisää työvoiman tarjontaa.
Yliopistokoulutuksen tilastotietoina käytetään vuosina 2017–2019 suoritettujen ylempien
yliopistotutkintojen9 suorittaneiden määrää. Viime vuosina tutkinnon suorittaneista noin 30
prosenttia on ollut yli 30-vuotiaita, ja heistä noin 15 prosentilla on ollut aiemmin suoritettu
ylempi yliopistotutkinto. Kun ennakointitulos kuvaa nuorten koulutuksesta tarvittavaa tutkintomäärää, tutkinnon suorittaneiden ikärakenne on syytä ottaa huomioon, kun verrataan
ennakointitulosta tutkinnon suorittaneiden määrään.
Taulukoissa 5 ja 6 ennakointitulokset esitetään vaihteluvälinä, joka tarkoituksena on kuvata
sitä, minkä arvojen välille ennakointituloksen mukainen tutkintotarve asettuu. Väli muodostuu ennakoinnissa käytetyn kahden skenaarion tuloksista. Välin alaraja voi tulla kummasta
tahansa skenaariosta sen mukaan, kummassa tarve on pienempi. Välin ylärajassa on sama
logiikka.

8

Ammatillisen koulutuksen tilastotiedot ovat vanhempia kuin korkeakoulutuksen tilastot, koska ammatillisen koulutuksen
tutkintotilastosta (Vipunen) ei ollut saatavissa erikseen opetussuunnitelmaperusteisesti suoritettujen tutkintojen määrää vuoden
2017 jälkeen.

9

Tilastot sisältävät kahden koulutusalan alemmat yliopistotutkinnot. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa on vain alempia
yliopistotutkintoja. Farmasiassa pääosa tutkinnoista on alempia yliopistotutkintoja.
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TAULUKKO 5. SUORITETUT TUTKINNOT KOLMEN VUODEN KESKIARVONA JA AVAUTUVIIN
TYÖPAIKKOIHIN PERUSTUVA TUTKINTOTARVE 2017–2035 KESKIMÄÄRIN VUODESSA
KOULUTUSASTEITTAIN.
Tutkintojen tarve 2017-2035 keskimäärin vuodessa
Koulutusaste

Suoritetut tutkinnot

Skenaarioiden
keskiarvo

Tulosten vaihteluväli

Muutos nykytilaan

Ammatillinen peruskoulutus

35 760

36 700

36 300 - 37 000

540 - 1 240

Ammattikorkeakoulu

19 420

21 800

21 100 - 22 400

1 680 - 2 980

Yliopisto

16 050

16 400

16 100 - 16 800

50 - 750

74 200 - 75 500

2 970 - 4 270

Muu koulutus

(1 200)

Kaikki yhteensä

71 230

74 900

Ennakointituloksen mukaan kaikilta koulutusasteilta tarvittaisiin nykyistä enemmän tutkintoja (taulukko 5), jotta avautuviin työpaikkoihin saadaan riittävästi työvoimaa. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa tutkintojen lisäystarve (500–1 200) jää selvästi alle 5 prosenttiin. Korkeakoulutuksesta sen sijaan tarvittaisiin vuosittain 1 700–3 700 tutkintoa enemmän kuin viime vuosina on suoritettu. Suurin lisäystarve määrällisesti ja myös suhteellisesti (7–15 %) on ammattikorkeakoulutuksessa. Yliopistokoulutuksessa ennakointituloksen mukainen tutkintomäärän
lisäystarve (0–5 %) jää ammattikorkeakouluja selvästi pienemmäksi. Tulosta tulkittaessa pitää
kuitenkin ottaa huomioon se, että viime vuosina kolmasosa yliopistotutkinnon suorittaneista
on ollut yli 30-vuotiaita ja todennäköisesti merkittävä osa heistä on jo valmistuessaan työelämässä. Jos työelämän ohessa suoritettuun yliopistotutkintoon liittyy samalla siirtyminen
aikaisempaa vaativampiin tehtäviin, tämän osuuden voidaan katsoa tyydyttävän yliopistokoulutettujen lisääntyvää kysyntää. Työtehtäviä vaihtaneiden tilalle tarvitaan sitten uutta työvoimaa myös nuorista koulutetuista muilta koulutusasteilta. Joka tapauksessa yliopistotutkinnon
suorittaneiden ikärakenne on sellainen, että nuorten suorittamien yliopistotutkintojen määrää
pitäisi lisätä merkittävästi, jotta työmarkkinoiden ulkopuolelta saadaan lisää uutta yliopistokoulutettua työvoimaa.
TAULUKKO 6. SUORITETUT TUTKINNOT KOLMEN VUODEN KESKIARVONA JA AVAUTUVIIN
TYÖPAIKKOIHIN PERUSTUVA TUTKINTOTARVE 2017–2035 KESKIMÄÄRIN VUODESSA
KOULUTUSALOITTAIN.
Tutkintojen tarve 2017-2035 keskimäärin vuodessa
Koulutusala

Suoritetut tutkinnot

Skenaarioiden
keskiarvo

Tulosten vaihteluväli

Muutos nykytilaan

Kasvatusalat

2 340

1 800

1 800

-540

Humanistiset ja taidealat

6 400

4 800

4 700 - 5 000

-1 700 ... -1 400

Yhteiskunnalliset alat

2 140

1 700

1 600 - 1 700

-540 ... -440

11 440

9 500

9 300 - 9 700

-2 140 ... -1 740

Luonnontieteet

1 370

1 300

1 300

-70

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
(ICT)

4 490

5 000

5 000

510

17 850

24 500

24 300 - 24 700

6 450 ... 6 850

2 480

3 300

3 300 - 3 400

820 ... 920

13 910

12 600

12 300 - 13 000

-1 610 ... -910

8 800

10 300

9 500 - 11 000

700 ... 2 200

0

(1 200)

71 220

74 800

74 200 - 75 500

2 980 ... 4 280

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tekniikan alat
Maa- ja metsätalousalat
Terveys- ja hyvinvointialat
Palvelualat
Muu koulutus
Kaikki yhteensä
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Muutokset eri koulutusaloilta tarvittavien tutkintojen määrissä ovat nykytilaan nähden
hyvin suuria (taulukko 6). Tekniikan alan koulutustarve kasvaisi yli 6 500 tutkinnolla ja lähes
40 prosentilla verratuna 2010-luvun lopun vuosittaiseen tutkintomäärään. Muilla aloilla
ei päästä lähellekään näin suuria lukuja. Palvelualojen koulutusta tarvitaan myös selvästi
nykyistä enemmän. Lisätarve on 700–2 200 tutkintoa. Kaksi muuta kasvavaa alaa ovat tietojenkäsittely ja tietoliikenne (+500 tutkintoa) ja maa- ja metsätalousalat (+870 tutkintoa). Suurimmat tutkintotarpeen vähennykset kohdistuvat kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden sekä
humanististen ja taidealojen koulutukseen, joissa ennakointitulosten perusteella tarvittaisiin
yli 1 500 tutkintoa vähemmän kuin viime vuosina. Myös terveys- ja hyvinvointialojen, kasvatusalojen ja yhteiskunnallisten alojen tutkintotarve on nykyistä pienempi. Luonnontieteissä
koulutustarve on lähellä nykytilaa.
Seuraavaksi esitellään tarkemmin kaikkien koulutusalojen ennakointituloksia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä. Ennakointitulokset esitetään pitkän aikavälin tutkintotarpeiden vuotta
kohti laskettuina keskiarvoina, joita verrataan 2010-luvun lopulla kolmen vuoden aikana suoritettujen tutkintojen määrän keskiarvoon. Koulutustarpeet koulutusaloittain (koulutusalaluokituksen 2. taso) ja koulutusasteittain ovat liitteessä 3. Tekstissä joidenkin koulutusalojen
tuloksia esitellään vieläkin tarkemmalla luokitustasolla, koska 2. tason koulutusalaluokituksen joidenkin luokkien erottelukyky on ennakoinnin tulosten käytön kannalta riittämätön.
Kasvatusalan koulutusta järjestetään korkeakouluissa. Alan koulutustarve pienenee tulevaisuudessa. Koulutusalan sisällä kasvatustieteellisen yliopistokoulutuksen tarve vähenee
selvästi. Myös luokanopettajien koulutustarve on noin 10 prosenttia nykyistä koulutusmäärää
pienempi. Varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen ja aineenopettajien yliopistokoulutuksen tarve säilyisi lähellä nykytasoa. Aineenopettajien ammattikorkeakoulutuksen tarve on
selvästi nykyisiä koulutusmääriä pienempi.
Kasvatusalan koulutuksen saaneista 80 prosenttia työllistyy koulutuksen toimialalle. Ennakointituloksen mukaan koulutuksen toimialalla tarvittavan työvoiman tarve vähenee tulevaisuudessa, mutta poistuma on varsin suurta, joten merkittäviä muutoksia koulutusmääriin ei
tarvita. Syntyvien ikäluokkien kehitys vaikuttaa pitkällä aikavälillä merkittävästi opettajien
tarpeeseen. Työvoiman tarvetta ennakoitaessa parin viimeisen vuoden tilanne syntyneiden
ikäluokassa ei ollut vielä tiedossa, mikä on syytä ottaa tuloksen tulkinnassa huomioon.
Myöskään varhaiskasvatuksen uuden lainsäädännön kaikkia vaikutuksia työvoiman tarpeeseen ei ollut ennakointiprosessin aikana tiedossa.
Humanististen ja taidealojen koulutukseen kuuluvat taidealojen, humanististen alojen ja
kielten koulutus. Taidealojen koulutusta järjestetään kaikilla koulutusasteilla, ja humanististen alojen ja kielten koulutus on lähes kokonaan korkeakoulutasoista. Selvästi yli puolet tutkinnoista suoritetaan korkeakouluissa. Tulevaisuudessa humanististen ja taidealojen tutkinnon suorittaneiden tarve on noin viidenneksen nykyistä pienempi. Koulutustarpeen vähennys
kohdistuu lähes kokonaisuudessaan ammatilliseen peruskoulutukseen. Työelämän tarve on
tulevaisuudessa noin puolet viime vuosien koulutuksen suorittaneiden määrästä. Yliopistojen
koulutustarve on vajaat 10 prosenttia pienempi ja ammattikorkeakoulutuksen tarve 10 prosenttia suurempi kuin nyt. Erot eri alojen koulutustarpeen kehityksessä suhteessa nykytilaan
ovat suuria.
Humanististen ja taidealojen koulutuksen suorittaneiden vuoteen 2035 mennessä avautuvista
työpaikoista kaksi kolmasosaa on neljällä toimialalla, jotka ovat työpaikkojen määrän mukaisessa suuruusjärjestyksessä seuraavat: koulutus, viestintä ja kustannustoiminta, liiketoiminnan ja kehittämisen palvelut sekä kulttuuri- ja viihdetoiminta. Suurimmista työllistäjistä
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koulutuksen toimialan työvoiman tarpeen ennakoidaan vähenevän. Muiden kolmen kasvualan
työpaikkamäärän lisäys on yli 10 000 suurempi kuin koulutuksesta poistuvien työpaikkojen
määrä. Loppu kolmannes humanististen ja taidealojen koulutettujen työpaikoista hajaantuu
melko tasaisesti lähes kahdellekymmenelle toimialalle.
Taidealojen ammatillisen peruskoulutuksen tarve vähenee (50 %) eniten. Käsityöalojen nykyiset koulutusmäärät ovat paljon suurempia kuin tulevaisuuden työvoimatarpeet. Myös musiikissa ja esittävissä taiteissa on koulutettujen ylitarjontaa. Audiovisuaalisten tekniikoiden ja
median koulutustarve on lähellä nykytilaa. Tarve on vajaat 15 prosenttia nykytilaa pienempi.
Ammattikorkeakouluista tarvitaan taidealojen koulutettuja 10 prosenttia nykyistä enemmän.
Audiovisuaalisten tekniikoiden ja median koulutuksen saaneiden tarve on yli 50 prosenttia
ja taidealojen monialaisten tutkintojen (kulttuurituottaja, artenomi) tarve yli 30 prosenttia nykyistä suurempi. Muilla taiteen aloilla ammattikorkeakoulutuksen tarve on nykyistä
pienempi, etenkin muodissa, sisustussuunnittelussa ja teollisessa muotoilussa sekä kuvataiteessa. Taidealojen yliopistokoulutuksessa tarve on yli 15 prosenttia nykyistä pienempi.
Pudotus on suurin (yli 20 %) taidealojen monialaisissa tutkinnoissa (taiteen maisteri). Musiikin ja esittävien taiteiden ja kuvataiteiden tarve pienenee vähemmän (10 %).
Humanististen alojen yliopistokoulutuksessa tarve on yli 20 prosenttia nykyisiä tutkintomääriä
pienempi. Nykyinen koulutettujen määrä on tulevaisuuden tarvetta suurempi uskonnossa ja
teologiassa sekä jossain määrin historiassa ja arkeologiassa.
Kielten yliopistotutkinnon suorittaneiden tarve säilyy nykyisellä tasolla. Kirjallisuuden ja kielitieteen koulutusta tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän (15 %). Yhteen laskettuna
näillä koulutusaloilla on humanististen alojen suurimmat opiskelijamäärät, joten niillä on
suuri painoarvo koko humanististen alojen tutkintotarpeen muutoksessa.
Yhteiskunnallisten alojen koulutusta järjestetään korkeakouluissa. Koulutustarve on ennakointitulosten mukaan noin 20 prosenttia pienempi kuin viime vuosina. Tähän koulutusalaan
kuuluvat yhteiskuntatieteiden ja viestintä- ja informaatiotieteiden koulutus. Niiden koulutustarve kehittyy tulevaisuudessa eri suuntiin. Viestintä- ja informaatiotieteiden koulutustarve
kasvaa lähes 40 prosenttia ja yhteiskuntatieteiden koulutustarve vähenee lähes 30 prosenttia.
Yhteiskunnallisten alojen koulutetuille avautuvia työpaikkoja vuoteen 2035 mennessä on
eniten julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevissa palveluissa. Eniten työllistäviä toimialoja ovat julkinen hallinto sekä koulutus, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja liiketoiminnan ja
kehittämisen palvelut, jotka kattavat 65 prosenttia työvoiman kysynnästä. Julkisen hallinnon
ja koulutuksen työvoiman tarpeen ennakoidaan kokonaisuudessaan vähenevän ja terveyspalveluiden ja liike-elämän palvelujen työvoimatarpeen kasvavan.
Viestintä- ja informaatiotieteissä sekä viestinnän että kirjasto- ja informaatiotieteiden koulutustarve kasvaa. Tutkinnon suorittaneiden lisätarve on suhteellisen pieni (noin 90 vuodessa),
koska kyseessä ovat opiskelijamäärältään pienet koulutusalat.
Yhteiskuntatieteissä lähes kaikkien koulutusten tarve on tulosten mukaan nykyistä pienempi.
Tämä koskee valtiotieteitä, psykologiaa ja erityisesti sosiaalitieteitä. Sosiaalitieteiden pitkän
aikavälin ennakointitulos näyttää ristiriitaiselta tämän hetken työmarkkinatilanteen näkökulmasta, koska sosiaalityöhön erikoistuneista sosiaalialan maistereista on ollut jatkuvasti
pulaa. Ennakointituloksen nykyistä pienempiin koulutustarpeisiin vaikuttaa oleellisesti se,
että sosiaalipalvelujen työvoimatarpeen on ennakoitu olevan nykyisellä tasolla vuonna 2035.
Kansantaloustieteen koulutustarve säilyy nykytasolla.
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Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden koulutustarve vähenee tulevaisuudessa noin 20 prosenttia. Määrällisesti vähennys on koulutusalojen suurin (–1 900). Vähennys kohdistuu lähes
kokonaisuudessaan toisen asteen koulutukseen. Taustalla ovat kaupan alan rakenteelliset
muutokset ja erilaisten hallinnollisten rutiinitehtävien väheneminen useimmilla toimialoilla.
Korkeakoulutuksen tarve säilyy nykytasolla.
Kaupan ja hallinnon ammatillisen peruskoulutuksen tarve vähenee 40 prosenttia. Ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen suorittaneiden tarve säilyy nykytasolla. Alan
koulutuksen saaneita tarvitaan käytännössä kaikilla toimialoilla. Eniten työpaikkoja avautuu
kiinteistöalalla, liike-elämän palveluissa, julkisessa hallinnossa, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa ja kaupassa. Kaupan rooli työllistäjänä muuttuu merkittävästi, ja toimialan työvoiman tarpeen ennakoidaan vähenevän merkittävästi erityisesti päivittäistavarakaupan myyntityössä. Tietoteknologian käytön laajeneminen vähentää myös hallinnollisia tehtäviä monilla
toimialoilla. Korkeakoulutetuille syntyy uusia työpaikkoja kasvavien toimialojen asiantuntijatehtäviin.
Oikeustieteellisen yliopistokoulutuksen tarve on viime vuosien tutkintomääriä suurempi, kun
tarvetta verrataan vuosien 2017–2019 tutkintomääriin. Suoritettujen tutkintojen määrä on
kasvanut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Vuoden 2019 tutkintomäärä on jo lähellä
pitkän aikavälin tarvetta, joten oikeustieteellistä koulutusta ei ole tarpeen lisätä. Oikeustieteellisen koulutuksen saaneita tarvitaan laajalti eri toimialoilla. Eniten työpaikkoja avautuu
liike-elämän palveluissa, julkisessa hallinnossa ja rahoitus- ja vakuutuspalveluissa.
Luonnontieteellistä koulutusta järjestetään kaikilla koulutusasteilla, mutta lähes 90 prosenttia tutkinnoista suoritetaan yliopistoissa. Viime vuosien koulutusmäärät vastaavat tulevaisuuden koulutustarvetta. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen
tarve vähenee. Yliopistokoulutuksen tarve kasvaa hieman. Luonnontieteellisen koulutuksen
suorittaneiden avautuvista työpaikoista kolmasosa on koulutuksen toimialalla. Toinen kolmannes työpaikoista on kemiallisten tuotteiden valmistuksessa ja liiketoiminnan ja kehittämisen palveluissa liike-elämälle. Lisäksi useimmat muut toimialat tarvitsevat pieniä määriä
luonnontieteiden osaajia.
Ympäristöalat ovat ainoa koulutusala, jolla koulutusta järjestetään kaikilla koulutusasteilla.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa on tarjolla vain yksi
tutkinto. Molemmilla koulutusasteilla tutkintotarve on vain puolet nykyisestä tutkintomäärästä. Yliopistokoulutuksen tarve on jonkin verran nykytasoa suurempi.
Biologian ja biotieteiden koulutustarve on hienoisessa kasvussa (10 %). Biologien tarve säilyy
nykyisellään, ja lisäystä tarvitaan biokemian koulutukseen.
Fysikaalisten tieteiden, kemian ja geotieteiden koulutusta tarvitaan tulevaisuudessa sama
määrä kuin tällä hetkellä. Kemian ja matematiikan koulutuksen suorittaneita tarvitaan
nykyistä enemmän ja geotieteiden nykyistä vähemmän. Fysiikan ja tilastotieteen koulutustarve säilyy nykyisen suuruisena.
Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) osaajia tarvitaan tulevaisuudessa noin 10 prosenttia enemmän kuin koulutuksesta valmistuu tällä hetkellä. Työvoiman osaamisen painopiste
siirtyy ammatillisesta peruskoulutuksesta korkeakoulutukseen, koska suorittavan työn
osuuden ennakoidaan vähenevän tulevaisuudessa, kun taas asiantuntija- ja huippuasiantuntijatehtävien määrä kasvaa. Digitalisaation mahdollistama valtavien tietomassojen kerääminen
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luo edellytyksiä monenlaiseen yritystoimintaan ja datatalouden kehittymiseen. Todennäköisesti syntyy myös uusia ammatteja alan nopean kehityksen myötä. Työpaikkoja syntyy
myös aiempaa laajemmin eri toimialoille. Ammattikorkeakoulutettujen tarve kasvaa lähes 50
prosenttia. Yliopistokoulutettujen määrään tarvittaisiin 10 prosentin korotus. Ammatillisen
peruskoulutuksen tarve vähenee tulevaisuudessa noin 15 prosenttia.
Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen osaajia tarvitaan kaikilla toimialoilla. Alan koulutuksen
saaneille avautuu laaja kirjo erilaisia työpaikkoja ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä.
Eniten työpaikkoja avautuu televiestinnässä sekä ohjelmisto- ja tietopalveluissa, joiden osuus
on 18 prosenttia avautuvista työpaikoista. Muita merkittäviä työllistäjiä ovat maa- ja vesirakentaminen ja kiinteistöala, joiden työvoimatarpeen ennakoidaan kasvavan voimakkaasti
vuoteen 2035 mennessä.
Tekniikan alat ovat suurin koulutusala, josta on valmistunut viime vuosikymmenen loppupuolella vuosittain lähes 18 000 opiskelijaa. Ennakointitulosten mukaan koulutustarve kasvaisi tulevaisuudessa merkittävästi ja olisi keskimäärin yli 24 000 tutkintoa vuodessa. Kasvua
olisi lähes 40 prosenttia. Lisää koulutettuja tarvitaan kaikilta koulutusasteilta, mutta kasvu
painottuu vahvasti korkeakoulutukseen. Ennakoinnissa käytettyyn kahteen skenaarioon
perustuva koulutustarve tekniikan aloilta on yhtä suuri molemmissa skenaarioissa (taulukko
6), mutta skenaarioiden välillä on iso ero, kun tarvetta tarkastellaan koulutusasteittain (liite
3). Tämän vuoksi tekniikan alalta esitellään kahden skenaarion tuloksia toisin kuin muilla
koulutusaloilla. Skenaarioiden tuottamat raja-arvot tutkintotarpeen lisäykselle on tekstissä
merkitty sulkuihin. Ammatillisesta peruskoulutuksesta tarvittaisiin vuosittain keskimäärin
27 prosenttia (21–33 %), ammattikorkeakouluista 55 prosenttia (48–62 %) ja yliopistoista 59
prosenttia (50–68 %) nykyistä enemmän koulutuksen suorittaneita kuin viime vuosikymmenen lopussa.
Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikan (koulutusala 2. taso) koulutustarve on noin 38
prosenttia suurempi kuin viime vuosien tutkinnon suorittaneiden määrä. Osaajia tarvitaan
nykyistä enemmän kaikilta koulutusasteilta ja -aloilta lukuun ottamatta moottoriajoneuvo-,
laiva- ja lentokonetekniikkaa, jossa tarve pienenee hieman. Ammatillisessa peruskoulutuksessa lisätarve on 17–29 prosenttia, ammattikorkeakoulutuksessa 60–65 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 47–61 prosenttia.
Suurin koulutustarpeen lisäys on kemiantekniikan ja prosessien koulutuksessa, jossa skenaarioiden tuottama keskimääräinen koulutustarve kaksinkertaistuu nykytilasta. Kasvu on
suuri kaikilla koulutusasteilla ja painottuu erityisesti ammattikorkeakoulutukseen, jossa
tulevaisuuden tarve on 2,5-kertainen nykytilaan nähden. Tuloksen tulkinnassa on kuitenkin
syytä huomata, että skenaariovaihtoehtojen ero on todella suuri. Näin suurta koulutustarpeen lisäystä selittää kemiallisten tuotteiden valmistuksen ja paperin ja sahatavaran valmistuksen suuri työvoiman tarve, jonka ennakoidaan kasvavan 30 000–35 000:lla vuoteen 2035
mennessä. Kemiantekniikan ja prosessien koulutetuista selvästi yli 60 prosenttia tarvitaan
näille toimialoille avautuviin työpaikkoihin.
Ympäristönsuojeluteknologian koulutusta järjestetään korkeakouluissa. Koulutustarve
kasvaa merkittävästi sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. Ympäristönsuojeluteknologian osaamisen merkitys kasvaa kaikessa toiminnassa ja ympäristöteknologisia ratkaisuja tuottavassa teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Kemiallisten tuotteiden valmistus,
talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen ja yhdyskuntatekniset palvelut ja jätehuolto
tarvitsevat 60–70 prosenttia alan valmistuneista. Talonrakentamisen työvoiman tarve ei
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muutu tulevaisuudessa, mutta kolme muuta työpaikkoja tarjoavaa toimialaa kasvavat selvästi, mikä selittää suurta koulutustarpeen kasvua.
Sähkö- ja energia-alan koulutustarve kasvaa 40–50 prosenttia. Koulutusta järjestetään
korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulutuksen tarve kasvaa yli 50 prosenttia ja yliopistokoulutuksen yli 40 prosenttia. Vuoteen 2035 mennessä lähes 80 prosenttia ammattikorkeakoulutetuille ja 70 prosenttia yliopistokoulutetuille avautuvista työpaikoista keskittyy viidelle
toimialalle: yhdyskuntatekniset palvelut ja jätehuolto, talonrakentaminen ja suunnittelu,
maa- ja vesirakentaminen, sähkö- ja elektronisten laitteiden valmistus sekä metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus. Talonrakentamista lukuun ottamatta muiden toimialojen työvoiman tarpeen ennakoidaan kasvavan, mikä lisää myös sähkö- ja energia-alan
koulutustarvetta.
Elektroniikan ja automatiikan koulutustarve on tulevaisuudessa ammatillisessa peruskoulutuksessa nykytasolla ja korkeakoulutuksessa kaksinkertainen nykytilaan nähden. Sähköasentajien ammatillinen koulutus sisältyy tähän koulutusalaan. Digitalisaatio on kaikille
toimialoille ulottuva trendi. Digitalisaation tarvitseman infrastruktuurin suunnitteluun,
rakentamiseen ja ylläpitoon tarvitaan nykyistä enemmän osaajia. Digiteknologia kehittyy
hyvin nopeasti, mikä tarkoittaa laitteistojen ja ohjelmistojen jatkuvaa uusimista. Automaatioja sähköasentajien työvoiman tarve säilyy nykyisen suuruisena myös tulevaisuudessa, koska
asennus- ja ylläpito-osaamista tarvitaan valtaosalla toimialoista.
Elektroniikan ja automatiikan suunnittelutyöhön, kehittämiseen ja systeemien hallintaan
tarvitaan tulevaisuudessa lisää osaajia. Tämä lisää korkeakoulutettujen tarvetta merkittävästi erityisesti ammattikorkeakoulutuksessa. Eniten korkeakoulutetuille avautuu työpaikkoja vuoteen 2035 mennessä metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa,
sähkö- ja elektronisten laitteiden valmistuksessa, talonrakentamisessa ja suunnittelussa
sekä maa- ja vesirakentamisessa. Näiden toimialojen osuus avautuvista työpaikoista on noin
70 prosenttia.
Mekaniikan ja metallialan koulutuksen saaneiden tarve kasvaa merkittävästi kaikilla koulutusasteilla. Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa tarpeen kasvu on
80 prosenttia ja ammattikorkeakoulutuksessa 40 prosenttia. Suurimmat tarpeet ovat tulevaisuudessa toimialoilla, joiden työvoimatarpeen ennakoidaan kasvavan vuoteen 2035 mennessä.
Korkeakoulutettuja tarvitaan tulevaisuudessa noin 15 toimialalla. Puolet korkeakoulutettujen
työpaikoista avautuu metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa. Yliopistotutkinnon suorittaneille avautuu toiseksi eniten työpaikkoja rakentamisessa. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita tarvitaan lisäksi talonrakentamisessa ja suunnittelussa ja
kemiallisten tuotteiden valmistuksessa.
Ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneita tarvitaan yli puolella toimialoista, ja tarve
hajaantuu tasaisemmin eri toimialoille kuin korkeakoulutetuilla. Kolmannes tarpeesta tulee
metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksen toimialalta. Muita merkittäviä
työpaikkojen tarjoajia ovat malmien louhinta ja metallien jalostus sekä maa- ja vesirakentaminen.
Moottoriajoneuvo-, laiva- ja lentokonetekniikkaan ei muista aloista poiketen ennakoida
koulutustarpeen lisäystä. Tarve säilyisi nykytasolla ammatillisessa peruskoulutuksessa
ja ammattikorkeakoulutuksessa. Yliopistokoulutusta ei tällä koulutusalalla järjestetä.

KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2035

45

Ammattikorkeakoulutettujen työpaikat keskittyvät (yli 90 %) tulevaisuudessa moottoriajoneuvojen kaupan ja korjauksen, metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksen ja
liikenteen toimialoille. Nämä toimialat työllistävät myös ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneista puolet. Loput työpaikoista jakautuvat kahdellekymmenelle toimialalle.
Kone-, energia- ja sähkötekniikka (monialaiset koulutusohjelmat) sisältää tuotantotalouden
ja logistiikan korkeakoulutuksen. Tulevaisuuden koulutustarve on ammattikorkeakouluissa
lähes 60 prosenttia ja yliopistoissa lähes 50 prosenttia nykyistä suurempi. Koulutettujen
tarve hajaantuu varsin tasaisesti noin kahdellekymmenelle toimialalle. Metallituotteiden,
koneiden ja kulkuneuvojen valmistus nousee yksittäisenä toimialana muita suuremmaksi
työvoiman tarvitsijaksi. Sen osuus avautuvista työpaikoista on noin 25 prosenttia.
Materiaali- ja prosessitekniikan (koulutusala 2. taso) koulutustarve on yli 40 prosenttia suurempi kuin viime vuosien koulutusmäärät. Lisää koulutusta tarvitaan kaikilla koulutusasteilla. Lisäystarve on suurin materiaalitekniikan ammatillisessa peruskoulutuksessa ja
tuotanto- ja prosessitekniikan (monialaiset koulutusohjelmat) korkeakoulutuksessa. Pääosa
koulutetun työvoiman tarpeesta tulee teollisuuden toimialoilta.
Elintarvikealan koulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja sen tarve säilyy
nykytasolla. Tekstiilitekniikan (vaatteet, jalkineet ja nahkatuotteet) ammatillisen peruskoulutuksen tarve on pienempi kuin viime vuosien tutkintomäärät.
Materiaalitekniikan ammatillisen peruskoulutuksen tarve kasvaa noin 80 prosenttia. Yli
puolet koulutetusta työvoimasta tarvitaan paperin ja sahatavaran valmistuksen ja kemiallisten tuotteiden valmistuksen toimialoille, joiden työvoiman tarpeen ennakoidaan kasvavan.
Erityisesti tämä koskee kemiallisten tuotteiden valmistusta. Näiden lisäksi työvoimaa tarvitaan noin 15 teollisuuden ja rakentamisen toimialalle.
Tuotanto- ja prosessitekniikan (monialaiset koulutusohjelmat) ammattikorkeakoulutuksen
tarve kasvaa tulevaisuudessa lähes 20 prosenttia. Koulutusmäärät ovat olleet pieniä, joten
myös tutkintojen lisäystarve jää pieneksi. Lähes 70 prosenttia työpaikoista avautuu paperin ja sahatavaran valmistuksen ja kemiallisten tuotteiden valmistuksen toimialoille, joiden
ennakoitu kasvu selittää osaltaan koulutustarpeen kasvua. Yliopistokoulutuksen tutkintojen
määrä on ollut laskussa viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Ennakointituloksen mukaan
yliopistokoulutettujen tarve olisi tutkintotuotokseen verrattuna kolminkertainen. Yli puolet
työpaikoista on tulevaisuudessa kemiallisten tuotteiden valmistuksessa ja metallituotteiden,
koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa. Loput työpaikat avautuvat noin kymmenelle teollisuuden ja rakentamisen toimialalle.
Arkkitehtuuri ja rakentamisen (koulutusala 2. taso) koulutustarve on yli 30 prosenttia suurempi kuin viime vuosikymmenen loppupuolen koulutusmäärä. Koska kyseessä on suuri
koulutusala, 30 prosentin lisäys tarkoittaa noin 1 750 tutkinnon suorittanutta vuodessa.
Ennakoinnissa käytetyt skenaariot tuottivat hyvin erilaisen koulutustarpeen lisäyksen, joten
skenaarioihin liittyvät koulutustarpeen muutokset on merkitty sulkuihin. Koulutustarve
kasvaa ammatillisessa peruskoulutuksessa 27 prosenttia (20–35 %), ammattikorkeakoulutuksessa 45 prosenttia (27–62 %) ja yliopistokoulutuksessa 50 prosenttia (37–67 %). Arkkitehtuurin ja rakentamisen tutkinnon suorittaneiden työpaikat ovat keskittyneet voimakkaasti
kolmelle toimialalle, joten näiden toimialojen työllisyyskehitys ja poistuma näkyvät suoraan
tulevaisuuden koulutustarpeissa. Työvoiman määrän ennakoidaan kasvavan vuodesta 2016
maa- ja vesirakentamisessa 30 000:lla ja kiinteistöalalla 19 000:lla vuoteen 2035 mennessä.
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Talonrakentamisessa ja suunnittelussa työvoiman määrän arvioidaan olevan samansuuruinen kuin 2016.
Arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun korkeakoulutuksen tarve on noin 7 prosenttia
nykyistä suurempi. Skenaariovaihtoehtojen ero on kuitenkin hyvin suuri (48–87 %), mutta
koulutustarve on selvästi kasvava. Lisää koulutettua työvoimaa tarvitaan sekä ammattikorkeakouluista (maanmittaustekniikka) että yliopistoista (arkkitehtuuri ja maanmittaustekniikka). Lähes kaikki ammattikorkeakoulutettujen työpaikat ovat talonrakentamisen ja suunnittelun ja maa- ja vesirakentamisen toimialoilla. Nämä tarjoavat myös yliopistokoulutuksen
suorittaneille pääosan työpaikoista. Kun mukaan otetaan kiinteistöala, kolmen toimialan
osuus yliopistokoulutetuille avautuvista työpaikoista on yli 90 prosenttia.
Rakentamisen ja rakennussuunnittelun koulutuksen saaneita tarvitaan tulevaisuudessa noin
30 prosenttia nykyistä enemmän. Ammatillisessa peruskoulutuksessa lisätarve on noin 25
prosenttia ja korkeakoulutuksessa 40 prosenttia. Alan työpaikat eivät ole yhtä keskittyneitä
kolmelle toimialalle kuin arkkitehtuurissa ja kaupunkisuunnittelussa. Talonrakentamisen ja
suunnittelun, maa- ja vesirakentamisen ja kiinteistöhuollon osuudet tulevaisuuden avautuvista työpaikoista ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa 70 prosenttia, ammattikorkeakoulutuksessa 90 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 82 prosenttia. Lisäksi ammatillisen
peruskoulutuksen suorittaneita tarvitaan pieniä määriä lähes kaikilla toimialoilla ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneitakin puolella toimialoista.
Maa- ja metsätalousalojen koulutustarve on noin 30 prosenttia suurempi kuin tällä hetkellä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa lisäystarve on noin 20
prosenttia. Ammattikorkeakoulutuksen tarve on kaksinkertainen nykytilaan nähden. Tämä
on seurausta maatalouden osaamistarpeiden muutoksesta. Maa- ja metsätalousalan koulutuksen suorittaneita tarvitaan lähinnä maatalouden, kalatalouden ja eläinlääkintäpalvelujen
sekä metsätalouden toimialoilla, joiden työvoimatarpeen kehitys vaikuttaa voimakkaasti
koulutustarpeeseen. Tärkeä tekijä on myös eläkkeelle siirtyminen, joka näillä toimialoilla on
selvästi keskimääräistä runsaampaa.
Maatalouden koulutuksen suorittaneiden tarve on lähes 40 prosenttia nykytilaa suurempi.
Lisää tutkintoja tarvitaan kaikilta koulutusasteilta. Koulutuksen saaneiden tarve keskittyy
maatalous, kalatalous ja eläinlääkintäpalvelut -toimialalle, jonka työvoiman tarpeen ennakoidaan säilyvän vuoden 2016 tasolla. Toimialan työvoiman keski-ikä on korkea. Siltä poistuu
vuoteen 2035 mennessä eläkkeelle enemmän työntekijöitä (61 %) kuin miltään muulta toimialalta. Koulutustarpeen kasvu johtuukin suuresta poistumasta.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa lisätarve on 15 prosenttia. Lisää tarvitaan sekä viljan ja
karjan tuotannon että puutarhanhoidon ammatillisia tutkintoja. Ammattikorkeakoulutuksen
tarve on 2,5-kertainen tämän hetken tutkintomäärään nähden. Ammattikorkeakoulutettuja
tarvitaan lisää jatkamaan yritystoimintaa maatiloilla, joiden koko kasvaa edelleen, ja yritysten johtamisessa tarvitaan entistä enemmän osaamista. Myös puutarhataloudessa on lisätarvetta ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Yliopistokoulutukseen kuuluvat sekä
maatalouden että elintarvikealan yliopistotutkinnot. Maatalouden tutkintoja tarvitaan lisää ja
elintarvikealalla nykyinen tutkintomäärä on riittävä.
Metsätalouden koulutustarve on 20 prosenttia suurempi kuin viime vuosien tutkintomäärä.
Ammatillisen peruskoulutuksen tarve on 25 prosenttia ja ammattikorkeakoulutuksen tarve
18 prosenttia nykyistä suurempi. Yliopistokoulutuksen tarve on jonkin verran viime vuosien
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tutkintomäärää pienempi. Alan koulutettuja tarvitaan lisää metsätaloudessa ja paperin
ja sahatavaran valmistuksessa, joiden työvoiman tarpeen ennakoidaan kasvavan vuoteen
2035 mennessä. Ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneiden työpaikoista 90 prosenttia,
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työpaikoista 75 prosenttia ja yliopistotutkinnon
suorittaneiden työpaikoista 45 prosenttia avautuu näille toimialoille. Lisäksi kaupan toimialalla tarvitaan metsätalouden korkeakoulututkinnon suorittaneita. Ammatillista koulutusta
tarvitaan lisää myös sen vuoksi, että metsätaloudesta poistuu eläkkeelle (53 %) keskimääräistä enemmän työntekijöitä vuoteen 2035 mennessä.
Terveys- ja hyvinvointialan koulutukseen kuuluu terveysalan ja sosiaalialan koulutus.
Ennakointituloksen mukaan koulutustarve on vajaat 10 prosenttia nykyistä pienempi. Ammatillisen peruskoulutuksen tarve säilyy nykytasolla ja korkeakoulutuksen tarve vähenisi 15
prosenttia. Tuloksen taustaoletuksena on Osaamisen ennakointifoorumin arvio terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen työvoimatarpeen kehityksestä vuoteen 2035 mennessä. Sosiaalipalvelujen työvoimatarpeen ennakoitiin pysyvän vuoden 2016 tasolla ja terveyspalvelujen
työvoimatarpeen kasvavan vajaat 10 prosenttia. Työvoimatarpeen ennakointia tehtiin keväällä
2018, jolloin Sipilän hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus oli vielä valmisteluvaiheessa. Työvoimatarpeen ennakoinnissa oletettiin palvelurakenteen uudistamisella, henkilöstöryhmien työnjaon muuttamisella ja digiteknologian hyödyntämisellä päästävän osassa
toimintoja merkittävään tuottavuuden kasvuun. Työvoiman tarpeen kehitystä vuoteen 2035
mennessä on kuvattu tarkemmin Opetushallituksen nettisivuilla.
Terveysalan koulutuksen suorittaneista tarvitaan 70–90 prosenttia terveyspalveluissa ja
sosiaalipalveluissa avautuviin työpaikkoihin, joten terveysalan koulutustarve riippuu lähes
suoraan näiden toimialojen työvoiman tarpeesta. Koska työvoiman määrän kasvun ennakoidaan jäävän pieneksi, uutta työvoimaa tarvitaan pääasiassa poistuman korvaamiseen. Työvoiman siirtyminen eläkkeelle 2035 mennessä on terveyspalveluissa (51 %) ja sosiaalipalveluissa (48 %) keskimääräistä suurempi.
Hyvinvointialalla järjestetään ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulutusta. Ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneiden työpaikoista 90 prosenttia ja ammattikorkeakoulutuksen suorittaneiden työpaikoista 75 prosenttia avautuu koulutuksen, sosiaalipalvelujen ja
järjestötoiminnan toimialoilla. Toimialojen työvoiman tarpeen kehitys vaikuttaa koulutustarpeeseen. Koulutuksen työvoiman tarpeen ennakoidaan vähenevän 10 prosenttia ja sosiaalipalveluiden työvoiman määrän pysyvän vuoden 2016 tasolla.
Terveysalan koulutustarve on vuoteen 2035 mennessä noin 10 prosenttia nykytilaa pienempi.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa nykyiset tutkintomäärät ovat riittäviä. Korkeakoulutuksessa tarve näyttäisi pienenevän noin 15 prosenttia.
Lääketieteellisen koulutuksen tarve säilyy tulevaisuudessa nykytasolla. Hoitotyön ammatillisen peruskoulutuksen (lähihoitaja) koulutustarve on pitkällä aikavälillä 10 prosenttia nykyistä
pienempi. Tässä kohtaa on syytä mainita skenaariovaihtoehtojen tuottavan merkittävästi toisistaan poikkeavan näkemyksen koulutustarpeesta: tarve joko pysyisi nykytasolla tai vähenisi 15 prosenttia. Ammattikorkeakoulutuksen (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ym.) tarve on
tulevaisuudessa noin 20 prosenttia nykyistä alhaisempi. Hoitotyön koulutustarvetta koskevat
tulokset vaikuttavat ristiriitaisilta suhteessa viime vuosien keskusteluun hoitajapulasta ja
voimakkaasti kasvavasta työvoimatarpeesta. Tässä kohdin on hyvä muistaa, että Osaamisen
ennakointifoorumi arvioi terveyspalveluihin vain pientä työvoiman määrän lisäystä vuoteen
2035 mennessä. Lisäksi ennakointituloksessa ei ole otettu huomioon niitä työntekijävirtoja,

48

KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2035

jotka ovat siirtyneet terveyspalveluista ja myös sosiaalipalveluista muille toimialoille. Viime
vuosikymmenellä tätä siirtymää on saatu korvattua hyvin muilta toimialoilta tulleilla työntekijöillä, jotka ovat aikuiskoulutuksella hankkineet alalla tarvittavan pätevyyden. Esimerkiksi
hoitotyön ammatillisia perustutkintoja (lähihoitaja) on suoritettu näyttöperusteisesti yhtä
paljon (4 700) kuin ennakointituloksen vertailukohtana käytettyjä opetussuunnitelmaperusteisia tutkintoja (4 800). Toimialojen välisten työvoimavirtojen ennakointi on vaikeaa, koska
niihin vaikuttaa laaja kirjo yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ihmisten henkilökohtaisia valintoja.
Mikäli ilmiö jatkuu yhtä voimakkaana myös tulevaisuudessa, hoitotyön aikuiskoulutusta tarvitaan lähes saman verran kuin nuorille suunnattua koulutusta.
Suun terveydenhoidon korkeakoulutuksessa pitkän ajan koulutustarve on jonkin verran pienempi ja ammatillisessa peruskoulutuksessa suurempi kuin viime vuosien tutkintomäärät.
Terveystekniikan, kuvantamisen ja bioanalytiikan ammattikorkeakoulutuksen (röntgenhoitaja, bioanalyytikko ym.) tarve on tulevaisuudessa sama kuin nyt.
Farmasian ammatillisen peruskoulutuksen (lääketyöntekijä) suorittaneita tarvitaan nykyistä
enemmän, samoin yliopistotutkinnon suorittaneita farmaseutteja ja proviisoreita. Tarve on 15
prosenttia nykyistä suurempi.
Kuntoutuksen ammattikorkeakoulutuksen (fysioterapeutti, toimintaterapeutti ym.) tutkintomäärät ovat kasvaneet viime vuosikymmenen loppua kohti. Ennakointitulosten perusteella
tutkintotarve olisi tulevaisuudessa kuitenkin 20 prosenttia vuosikymmenen lopun tutkintomäärää alhaisempi. Väestön ikääntyminen ja panostaminen toimintakykyä ylläpitävään
terveydenhuoltoon ovat tekijöitä, joiden perusteella vähentäminen ei tunnu perustellulta.
Tulokseen vaikuttaa kuten monissa muissakin terveysalan koulutuksissa terveydenhuollon
toimialan työllisyyden pieni kasvu, mutta myös terveydenhuollon sisäinen tehtävärakenteen
muutos.
Terveysalan (monialaiset koulutusohjelmat) ammattikorkeakoulutuksen (geronomi) koulutusmäärä on ollut pieni (40) ja koulutustarve kasvaa 1,5-kertaiseksi väestön ikääntymisen
vuoksi. Yliopistokoulutuksen (terveystieteet) tarve on tulevaisuudessa selvästi nykyisiä tutkintomääriä pienempi.
Hyvinvointialan koulutusmäärä riittää myös tulevaisuuden tarpeisiin, mutta koulutustarve
kehittyy koulutusasteilla eri suuntaan. Ammatillista peruskoulutusta järjestetään lastenhoidossa ja nuorisotyössä (kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto), ja tutkintotarve on selvästi
(30 %) nykyistä suurempi. Uudistuvassa varhaiskasvatuksessa ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneiden työntekijöiden tarve laskee tulevaisuudessa. Sosiaalipalveluihin liittyvissä
ohjausalan erilaisissa tehtävissä työvoiman tarve on vastaavasti kasvussa. Ammattikorkeakoulutuksen tutkintotarve on hiukan nykyisiä tutkintomääriä pienempi. Ammattikorkeakoulutuksen (sosionomi ym.) tarve on hienoisessa laskussa. Varhaiskasvatukseen erikoistuneiden
sosionomien tarve puolestaan kasvaa, ja tähän tutkintoon johtavaa koulutusta ollaan käynnistämässä.
Palvelualojen koulutukseen kuuluvat henkilökohtaisten palvelujen, turvallisuuspalvelujen ja
kuljetuspalvelujen koulutukset. Palvelualojen tutkintotarve on tulevaisuudessa 15 prosenttia
nykyistä suurempi. Tutkintotarve kasvaa ammatillisessa peruskoulutuksessa vajaat 20 prosenttia. Ennakoinnin skenaarioiden välillä on kuitenkin suuri ero, ja lisätarve asettuu tällä
perusteella 10 ja 30 prosentin välille. Yksittäisten koulutusten osalta skenaarioiden ero voi
olla tätäkin suurempi. Ammattikorkeakoulujen tutkintojen määrä riittää myös tulevaisuuden
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tarpeisiin. Yliopistokoulutuksessa tarvitaan selvästi nykyistä enemmän (30 %) tutkintoja.
Pienen koulutusmäärän vuoksi lisäystarve on vain muutamia kymmeniä.
Henkilökohtaisten palvelujen koulutukseen kuuluu monien eri ammattialojen koulutuksia.
Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen tutkintomäärät riittävät myös
tulevaisuudessa. Yliopistokoulutuksen tarve vähenee kolmanneksen, mutta pienten koulutusmäärien vuoksi muutos on määrältään vähäinen.
Hiusten- ja kauneudenhoitopalvelujen nykyiset koulutusmäärät riittävät myös tulevaisuuden
työvoiman tarpeisiin. Urheilun ja liikunnan ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tutkintomäärät ovat olleet kasvussa viime vuosikymmenen lopulla. Tulevaisuuden tutkintotarve on kuitenkin 20 prosenttia pienempi kuin nykyiset tutkintomäärät.
Työpaikoista 75–90 prosenttia avautuu henkilökohtaiset palvelut, urheilu- ja virkistyspalvelut -toimialalla, jonka työvoiman tarpeen ennakoidaan kasvavan 25–50 prosenttia vuoteen
2035 mennessä. Näyttääkin siltä, että urheilun ja liikunnan ammatillisen peruskoulutuksen
ja ammattikorkeakoulutuksen määrä ylittää jo tällä hetkellä tulevaisuuden tarpeen. Myös
urheilun ja liikunnan yliopistokoulutuksen (liikuntatiede) tarve tulevaisuudessa on selvästi
nykyistä pienempi. Yli 60 prosenttia koulutuksen saaneiden työpaikoista on koulutussektorilla, jossa työvoiman tarpeen ennakoidaan vähenevän.
Hotelli- ja ravintoalan koulutustarve on lievässä kasvussa. Ennakoinnin skenaariot tuottavat
tällekin koulutusalalle ison variaation koulutustarpeisiin. Ammatillisen peruskoulutuksen
määrä on riittävä tulevaisuuden tarpeisiin, joskin skenaarioihin perustuva koulutustarpeen
muutoksen vaihteluväli (–5–+20 %) on suuri. Ammattikorkeakoulutuksessa (restonomi)
tutkintomäärät ovat laskeneet 2010-luvun lopulla. Ennakointituloksen mukaan enää ei ole
perustetta vähentää koulutusta vuoden 2019 tutkintomäärästä. Pitkällä aikavälillä tutkintomäärän kasvattaminen voi olla tarpeen.
Matkailu, turismi ja vapaa-aika-alalla tarvitaan ennakointituloksen mukaan 50 prosenttia
vähemmän koulutusta kuin nyt. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tarve vähenee 60 prosenttia ja ammattikorkeakoulutuksessa 30 prosenttia. Yliopistokoulutuksesta (matkailu) on
viime vuosina valmistunut 20 tutkintoa vuosittain, mikä on riittävä määrä myös tulevaisuudessa.
Sekä hotelli- ja ravintola-alan että matkailu, turismi ja vapaa-aika-alan koulutuksen suorittaneiden työpaikoista avautuu valtaosa (45–70 %) majoituksen, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminnan ja ravitsemistoiminnan toimialoille. Näiden toimialojen työvoiman
tarpeen ennakoidaan kasvavan 5–10 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Ammatillisen
peruskoulutuksen osalta myös sosiaalipalvelut ja henkilökohtaiset palvelut ovat merkittäviä
työllistäjiä.
Suojelualan koulutusta tarvitaan tulevaisuudessa noin 40 prosenttia enemmän kuin nykyiset
koulutusmäärät. Lisäystarve kohdistuu ammatilliseen peruskoulutukseen. Ammattikorkeakoulutusta tarvitaan jonkin verran nykyistä vähemmän.
Kuljetuspalvelujen koulutustarve on lähes 80 prosenttia suurempi kuin nykyinen koulutusmäärä. Ammatillisen peruskoulutuksen tarve lähes kaksinkertaistuu ja ammattikorkeakoulutuksen tarve on tulevaisuudessa yli kaksinkertainen. Kuljetuspalvelujen ammatillisessa
peruskoulutuksessa aikuiskoulutuksella on ollut suuri merkitys työvoiman saannin turvaajana. Tämä rooli tulee säilymään myös tulevaisuudessa, koska koulutustarpeen lisäys on niin
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suuri, eikä ole realistista saada riittävää määrää nuoria opiskelemaan alalle. Ammatillisen
peruskoulutuksen suorittaneiden työpaikoista lähes 70 prosenttia ja ammattikorkeakoulutuksen suorittaneiden työpaikoista lähes 90 prosenttia sijoittuu liikenteen sekä varastoinnin
ja postitoiminnan toimialoille. Liikenteen työvoimatarpeeseen ennakoidaan 8–25 prosentin
työllisten määrän kasvua. Tarve kohdistuu erityisesti maaliikenteen kuljettajiin. Liikenteen
toimialalla poistuma eläkkeelle (51 %) on keskimääräistä suurempi. Varastointi ja postitoiminnassa työvoiman tarve vähenee, mutta vähennys koskee pääasiassa muita kuin kuljetustehtäviä.

3.2

Nuorten ikäluokkien kouluttaminen

Edellisessä luvussa kuvattiin sitä, kuinka paljon koulutuksesta pitäisi valmistua henkilöitä
vuosittain, jotta työelämä voisi saada tarvitsemansa työvoiman vuosina 2017–2035. Näkökulma oli työelämän tarvitsema koulutettujen määrä. Tässä luvussa tarkastellaan, kuinka
paljon koulutuspaikkoja ja tutkintoja tarvitaan peruskoulun ja lukion päättävien ikäluokkien
kouluttamiseen ammatillisessa peruskoulutuksessa tai korkeakouluissa. Näkökulma on
siten koulutuspolitiikkamme keskeinen periaate, jonka mukaan kaikille peruskoulun ja lukion
suorittaneille turvataan mahdollisuus jatko-opintoihin. Koulutuspaikkojen ja tutkintojen
tarpeeseen vaikuttavat nuorten ikäluokkien koko ja se, kuinka tehokkaasti koulutusjärjestelmämme toimii. Koulutuspaikkojen ja tutkintojen jakautuminen koulutusaloille ja -asteille
tulee tässä tarkastelussa edellisessä luvussa kuvatusta työelämän tarpeesta.
Arvio nuorten ikäluokkien kouluttamiseen tarvittavista koulutuspaikoista ja tutkintojen
määrästä perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteisiin ja ennakointiin määriteltyihin koulutuksen tehokkuuskertoimiin. Koska ennakoinnissa tarkastellaan koko nuorten ikäluokalle
tarvittavaa koulutusta ja perusopetuksen ja lukion jälkeiseen koulutukseen siirrytään eri
reittejä ja eri-ikäisenä, nuorten koulutuksen tarvetta on arvioitu 16–21-vuotiaiden keskimääräisen vuosi-ikäluokan perusteella.
Kuviosta 9 nähdään, että peruskoulun ja lukion päättävän 16–18-vuotiaiden keskimääräisen
ikäluokan koko kasvaa vuosikymmenen loppua kohti niin, että se on suurimmillaan vuosina
2026–2028 noin 64 000. Tämän jälkeen ikäluokan koko alkaa laskea nopeasti, ja vuonna 2035
se on enää 52 000. Vastaavasti 16–21-vuotiaiden keskimääräinen ikäluokka kasvaa vähän
hitaammin ja saavuttaa 64 000 vuosina 2028–2029. Ennakointijaksoon 2017–2035 sisältyy
siten voimakas nuorten ikäluokan kasvu ja loppupuolella nopea supistuminen. Edellä kuvatun perusteella päädyttiin vuosille 2022–2030 ikäluokan kokoon 63 000, jota käytettiin nuorten koulutuksen pitkän aikavälin koulutustarpeen ennakoimiseen. Koulutuksen resurssien
mitoittamisen ja koulutuksen järjestämisen jatkuvuuden kannalta on perusteltua käyttää
koulutuspaikkojen suunnittelussa pidemmän aikavälin ikäluokan kokoa kuin ennakoinnin
aikavälille osuvaa pienintä tai suurinta määrää.
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KUVIO 9. NUORTEN IKÄLUOKKIEN KEHITYS TILASTOKESKUKSEN VÄESTÖENNUSTEEN
2019 MUKAAN. TILASTOTIETOJA 31.12.2018 SAAKKA. (TILASTOKESKUS 2019.)
Koska kaikki aloittaneet eivät läpäise koulutusta ja toisaalta osa tutkinnon suorittaneista
suorittaa uusia tutkintoja, jokaista koulutettavaa nuorta varten tarvitaan 1,5 koulutuspaikkaa,
jotta kaikkien nuorten kouluttaminen olisi mahdollista. Näin ollen koko ikäluokan kouluttamiseen tarvittava koulutuspaikkojen määrä on 94 500. Tähän lukuun sisältyy pieni määrä
sellaisia koulutuspaikkoja, jotka eivät kuulu opetushallinnon alalla järjestettävään koulutukseen tai ennakointitulosten mukaan eivät ole tutkintoon johtavan koulutuksen paikkoja (muu
koulutus).
Nuorten koulutuksen tarvetta kuvataan seuraavaksi tutkintojen määränä (taulukko 7), joka
tarvitaan siihen, että koko nuorten ikäluokka voi saada ammatillisesti tai tieteellisesti suuntautuneen koulutuksen. Tutkintotarpeen kokonaismäärä on laskettu ennakoinnissa käytetyn
ikäluokan koon ja koulutusjärjestelmän tehokkuutta kuvaavien kertoimien (koulutusväylien ja
moninkertaisen koulutuksen vaikutus) perusteella. Tutkintotarpeen jakautuminen koulutusasteille ja -aloille saadaan työelämän koulutustarpeesta ja sen prosenttijakaumasta koulutusasteille ja koulutusaloille.
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TAULUKKO 7. SUORITETUT TUTKINNOT KOLMEN VUODEN KESKIARVONA JA NUORTEN
IKÄLUOKAN KOULUTTAMISEEN TARVITTAVA TUTKINTOJEN MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN
VUODESSA KOULUTUSASTEITTAIN.
Koulutusaste

Suoritetut tutkinnot keskiarvo

Nuorten kouluttamiseen tarvittava tutkintomäärä

Ammatillinen koulutus

35 800

35 200

Ammattikorkeakoulu

19 400

20 900

Yliopisto

16 000

15 800

Muu koulutus
Yhteensä

1 100
71 200

73 000

Taulukossa 7 nähdään, että suoritettujen tutkintojen kokonaismäärä on lähellä sitä tutkintomäärää, joka tarvittaisiin koko nuorten ikäluokan kouluttamiseen. Lisää tarvittaisiin kuitenkin 700 tutkintoa. Ammatillisen peruskoulutuksen määrä (opetussuunnitelmaperusteiset tutkinnot) on nuorten kouluttamisen näkökulmasta riittävä. Nuorten suorittamien korkeakoulututkintojen määrää pitäisi kuitenkin kasvattaa. Ammattikorkeakoulujen tutkintomäärää (päiväopetus) olisi tarpeen lisätä 1 500:lla. Myös yliopistoista tarvitaan lisää nuorten suorittamia
tutkintoja, koska suoritettujen tutkintojen määrää kuvaavassa tilastoluvussa ovat mukana
kaikki ylemmät yliopistotutkinnot, joista noin 4 600 (30 %) on suoritettu yli 30-vuotiaina. Kun
tämä otetaan vertailussa huomioon, nuorille suunnattujen yliopistotutkintojen määrää pitäisi
lisätä 4 400:lla, mikä tarkoittaa lähes 40 prosentin lisäystä nuorten (alle 30-vuotiaat) suorittamien yliopistotutkintojen määrään ja 25 prosentin lisäystä ylempien yliopistotutkintojen
kokonaismäärään.
TAULUKKO 8. SUORITETUT TUTKINNOT KOLMEN VUODEN KESKIARVONA JA NUORTEN
IKÄLUOKAN KOULUTTAMISEEN TARVITTAVA TUTKINTOJEN MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN
VUODESSA KOULUTUSALOITTAIN.
Koulutusala

Suoritetut tutkinnot keskiarvo

Nuorten kouluttamiseen tarvittava
tutkintomäärä

Kasvatusalat

2 340

1 700

Humanistiset ja taidealat

6 400

4 600

Yhteiskunnalliset alat

2 140

1 600

11 440

9 200

Luonnontieteet

1 370

1 300

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
(ICT)

4 490

4 800

17 850

23 600

2 480

3 200

13 910

12 100

8 800

9 900

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tekniikan alat
Maa- ja metsätalousalat
Terveys- ja hyvinvointialat
Palvelualat
Muu koulutus
Yhteensä

1 100
71 220

73 100

Kun nuorten tulevaisuuden koulutustarvetta tarkastellaan koulutusaloittain, vertailussa nykytilaan on otettava huomioon yliopistokoulutettujen tutkintotilastoon sisältyvät

KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2035

53

kaikenikäiset tutkinnon suorittaneet. Tämä koskee erityisesti koulutusaloja, joissa yliopistokoulutuksen osuus tutkinnoista on suuri, kuten kasvatusaloilla, yhteiskunnallisilla aloilla
ja luonnontieteissä. Taulukon 8 perusteella voidaan kuitenkin todeta, että tekniikan aloilla,
tietojenkäsittelyssä ja tietoliikenteessä, maa- ja metsätaloudessa sekä palvelualoilla tarvittaisiin lisää nuorten koulutusta. Palvelualojen suurta eroa nykytilan ja tarpeen välillä selittää
nykyinen työvoiman koulutustaso. Monilla palvelualoilla työskentelee paljon henkilöitä, joilla
ei ole alan tutkintoa. Ennakoinnissa on oletettu, että tulevaisuudessa osaamisvaatimusten
kasvaessa selvästi nykyistä suurempi osa työvoimasta tarvitsee alan koulutuksen, mikä lisää
koulutustarvetta.
Koska nuorten ikäluokasta saatava työvoima ei riitä tyydyttämään työvoiman kysyntää, taulukoiden 7 ja 8 laskelma on toteutettu siten, että tämä vajaus kohdistuu kaikille koulutusasteille ja opintoaloille niiden suuruuden mukaisessa suhteessa. Tällaisessa tarkastelussa
ei siten oteta kantaa siihen, pitäisikö joidenkin alojen koulutuksia painottaa enemmän kuin
muita aloja. Ennakointituloksia tulkittaessa on syytä pohtia, onko perusteltua tehdä nuorten
koulutustarpeen (tutkintotarve) osalta valintoja, joissa joidenkin alojen työvoiman tarjonta
katsotaan tarkoituksenmukaiseksi turvata priorisoimalla niiden koulutusta.
Osalla koulutusaloista nuorten ammatilliseen koulutukseen ei ole pitkään aikaan ollut niin
paljon hakijoita kuin työelämässä tarvittaisiin uusia työntekijöitä. Näillä aloilla osa työvoimasta saadaan alalle kouluttautuvista aikuisista. Palvelualoilta ja hyvinvointialoilta löytyy
esimerkkejä tällaisista koulutuksista: hotelli- ja ravintola-ala, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut,
hoitotyö, kuljetuspalvelut jne. Jos myös tulevaisuudessa näiden alojen työvoiman saannista
osa turvataan aikuisväestöstä, nuorten koulutuksen paikkoja voidaan suunnata muiden
alojen tarpeisiin. Näin toimien koulutuspaikkoja voidaan lisätä aloille, joiden koulutustarve
kasvaa voimakkaasti.
Yhden näkökulman koulutustarjonnan suuntaamiseen antaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa (OKM 2019a) asetettu tavoite, jonka mukaan 50 prosenttia 25–34-vuotiaiden ikäluokasta olisi suorittanut korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen
toteutuminen edellyttää 9 prosenttiyksikön nousua reilussa 10 vuodessa. Ennakointitulosten
perusteella yli puoleen avautuvista työpaikoista tarvitaan työntekijöitä, joilla on korkeakoulutasoinen osaaminen. Tarve on vielä suurempi niissä uusissa työpaikoissa, joita syntyy kasvualoille. Edellä kuvatun perusteella tulisi nuorten koulutusta suunnata nykyistä enemmän
korkeakoulutukseen aloilla, joissa korkeakoulutetun työvoiman kysyntä on suurta. Tämä
vähentäisi jonkin verran nuorten ikäluokalle suunnatun ammatillisen peruskoulutuksen
tarvetta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa pitääkin tarkastella nuorten ja aikuisten koulutuksia kokonaisuutena ja suunnata koulutusta niin, että eri alojen työvoiman tarve voidaan
turvata, kun otetaan huomioon ennakoidut tarpeet ja koulutuksen kysyntä nuorten keskuudessa.
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KUVIO 10. AVAUTUVAT TYÖPAIKAT 2017–2035 KESKIMÄÄRIN VUODESSA JA TYÖVOIMAN
TARJONTA NUORTEN IKÄLUOKISTA.
Kuviossa 10 näkyy ennakoitu avautuvien työpaikkojen määrä ja nuorten ikäluokasta saatava
työvoiman tarjonta. Työvoiman tarjonta on laskettu ennakointia varten koulutusasteittain ja
-aloittain määritellyillä työvoimaosuuksilla, jotka perustuvat tutkinnon suorittaneen väestön
työvoimaosuuksiin vuonna 2017. Ennakointia varten työvoimaosuuksia on korotettu jonkin
verran ja päädytty keskimäärin 92 prosentin työvoimaosuuteen. Se on erittäin korkea, kun
sitä verrataan koko väestöä koskeviin tilastolukuihin, joissa myös kouluttamaton väestö on
mukana. Näin lasketun työvoimatarjonnan mukaan nuorten ikäluokasta voitaisiin teoreettisesti tyydyttää 95 prosenttia avautuvien työpaikkojen työvoiman tarpeesta, jos kaikki työmarkkinoille tulleet työllistyisivät.
Tuloksen vertailukohdaksi on syytä laskea myös työvoiman tarjonta alkuvuoden 2020 tilastoihin perustuvalla työvoimaosuudella. Ennakoinnissa käytetty nuorten (16–21-vuotiaiden) ikäluokan koko on tällä vuosikymmenellä keskimäärin noin 63 000. Jos arvioidaan, että heistä
83 prosenttia kuuluisi työvoimaan 25–34 vuoden iässä, mikä on sama kuin helmikuun 2020
työvoimaosuus tässä ikäluokassa (Tilastokeskus 2020), työvoiman tarjonta olisi keskimäärin
52 000 vuodessa. Avautuvien työpaikkojen määräksi ennakoitiin 60 600. Näin ollen muista
lähteistä kuin nuorten ikäluokista jäisi katettavaksi vuosittain 8 600 työntekijän tarve.
Arviossa ei ole otettu huomioon työttömistä saatavaa työvoiman tarjontaa eikä myöskään
työttömyyttä ennakointijakson aikana koulutuksesta valmistuvien ikäluokissa. Vaikka ennakoinnissa käytetty oletus työvoimaosuudesta toteutuisi pitkällä aikavälillä, nuorista saatava
työvoima ei riittäisi ennakoituun työvoiman tarpeeseen. Vuoden 2020 työvoimaosuudella lasketussa vaihtoehdossa nuorten ja työttömien yhteinen tarjonta jää selvästi vajaaksi avautuviin työpaikkoihin tarvittavasta työvoiman määrästä, varsinkin kun on realistista olettaa, että
koulutuksesta valmistuvien ikäluokissa on myös jonkin verran työttömyyttä. Yhteenvetona
voidaan todeta, että nuorten koulutuksella ei voida saada riittävästi työntekijöitä täyttämään
Osaamisen ennakointifoorumin ennakoimaa työvoiman tarvetta.
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Tämä tarkastelu on voimakkaasti yksinkertaistettu, ja sen tarkoituksena on osoittaa, että
vaikka ennakoitu työllisyyden kokonaiskasvu 115 000 vuodesta 2016 ei ole kovin suuri, nuorisoikäluokista saatavan työvoiman lisäksi tarvitaan merkittävä määrä työvoimaa myös muista
lähteistä. Raportin luvussa 2.3 kuvattiin, että poistuma työllisestä työvoimasta vuoteen 2035
mennessä olisi keskimäärin yli 54 600 vuosittain. Jos tämä arvio toteutuu, nuorista saatava
työvoima saattaa riittää poistuman korvaamiseen.
Työvoimaa voidaan saada myös muista lähteistä kuin nuorten ikäluokista ja työttömistä. Näitä
ovat työvoiman ulkopuolella olevat työikäiset henkilöt, maahanmuuttajat ja eläkeläiset. Työvoiman tarjontaa voidaan lisätä myös toimilla, jotka myöhentävät eläkkeelle siirtymistä, jolloin
etenkin yli 55-vuotiaiden työvoimaan osallistumista voidaan lisätä. Näihin ryhmiin kuuluvien
henkilöiden työllistyminen riippuu siitä, onko heillä työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista.
Koulutuksella on tärkeä rooli tuottaa joustavia mahdollisuuksia osaamisen täydentämiseen
niin, että työelämässä tarvittava osaaminen voidaan saavuttaa. Työmarkkinoille siirtymistä
ei kuitenkaan ratkaista pelkästään tarjoamalla joustavia koulutusmahdollisuuksia. Etenkin
eläkeikää lähestyville ja jo eläkkeellä oleville on suuri merkitys heidän omista tarpeistaan
lähtevillä työaikajärjestelyillä, työympäristöllä ja johtamisella, jotka ottavat huomioon heidän
terveydentilansa ja toimintakykynsä. Eläkkeellä olevien työssäkäynti on vähitellen yleistynyt
tehtävissä, joissa eläkkeellä olevien osaaminen on edelleen riittävä nykyisissä tehtävissä
esimerkiksi terveydenhuollossa. Työvoimareservien tehokkaampi käyttö ja työssäolon pidentäminen vaativatkin eri hallinnon alojen ja elinkeinoelämän yhteisiä toimia, joilla työelämään
osallistumista vaikeuttavien moninaisten syiden vaikutuksia voidaan vähentää. Koulutuksella
on oma tärkeä roolinsa edellä kuvatussa kokonaisuudessa, mutta riittäviä ratkaisuja työvoiman saatavuuden turvaamiseen ei saavuteta pelkästään koulutuksen keinoin.

3.3

Koulutustarpeeseen liittyviä näkökulmia ja
kehittämisehdotuksia10

Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiprosessissa on ollut mahdollista tarkastella vain
osaa lähitulevaisuudessa nähtävissä olevista työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoon
vaikuttavista muutostekijöitä. Pitkän aikavälin työvoimakysyntää vastaavien tutkintotarpeiden
ennakointitieto palvelee ennen kaikkea eri koulutusasteiden ja -alojen rakenteellista kehittämistä. Koulutustarjontaa koskevassa päätöksenteossa ennakointitietoa täydennetään muun
muassa koulutukseen suunnattujen resurssien, koulutuspoliittisten tavoitteiden, koulutus- ja
tutkintojärjestelmän kehittämisen, koulutuskysynnän ja työmarkkinadynamiikan näkökulmista. Lisäksi muiden hallinnon alojen toimenpiteillä (esimerkiksi liikenne- ja asuntopolitiikka) on tärkeä rooli työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon tavoittelussa.
Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijat arvioivat ennakointiryhmittäin ennakointiprosessin viimeisessä vaiheessa työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointituloksia ja tuottivat
tulosten pohjalta koulutuksen kehittämisehdotuksia11. Osa kehittämisehdotuksista poikkesi
ennakointiprosessin tuloksista. Seuraavana on kuvattu aloja, joille tehtiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoon ja koulutusmääriin liittyviä täydentäviä kehittämisehdotuksia.
(OPH 2019).

10 Luvun 3.3 on kirjoittanut Samuli Leveälahti.
11
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Määrällisistä ja laadullisista kehittämisehdotuksista on raportoitu yksityiskohtaisemmin Osaamisrakenne 2035 -raportissa (OPH
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Metsätalouden ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulun tutkintomäärien
kasvattamista tukevat Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijoiden näkemykset siitä, että
metsäalalle ei saada riittävästi soveltuvia opiskelijoita (metsäkoneenkuljettajien koulutus),
jotka myös siirtyisivät alan työpaikkoihin koulutuksen jälkeen. Syiksi huonoon alalla pysymiseen nähtiin metsäalan ammatillisen peruskoulutuksen yksiköiden sijainti kaukana keskuksista ja alan vetovoiman väheneminen. Kehittämistoimenpiteiksi ehdotetaan muun muassa
aloituspaikkojen määrän lisäystä, erikoistumisen tukemista, koulutustarjonnan alueellisen
tasapainon kehittämistä, soveltuvuustestejä ja työelämäyhteistyötä.
Kaupan ja hallinnon ammatillisen peruskoulutuksen tarve vähenee ennakointitulosten
mukaan jopa 40 prosenttia. Ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen suorittaneiden tarve säilyy kuitenkin nykytasolla. Asiantuntijoiden näkemysten mukaan tulee kiinnittää
huomiota erityisesti rahoitus- ja vakuutusalan suureen eläköitymispoistumaan (erityisesti
ammattikorkeakoulutusta edellyttävistä tehtävistä), alan korkeakoulutettujen osuuden kasvuun uusissa työpaikoissa sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutusmäärien
riittävyyteen. Toimenpiteinä ehdotetaan modulaaristen koulutusrakenteiden kehittämistä
ja vaihtoehtoisia opintopolkuja (muun muassa ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot)
sekä uusia koulutuskonsepteja ja koulutustuotteita lisäämään koulutustarjontaa.
Kasvatusalan koulutustarpeen ennakoidaan säilyvän tulevaisuudessa lähellä nykytasoa.
Koulutusalan sisällä kasvatustieteellisen yliopistokoulutuksen tarve vähenee selvästi. Myös
luokanopettajien koulutustarve on noin 10 prosenttia nykyistä koulutusmäärää pienempi.
Tekniikan alan koulutuksessa on opettajien saatavuusongelmia, mutta palvelualojen ammatillisen peruskoulutuksen opettajista on ylitarjontaa.
Tekniikan alalla opettajien saatavuusongelma laajenee tulevaisuudessa digiosaajiin, koska kilpailu osaajista tekee opettajien hankkimisen elinkeinoelämästä liian kalliiksi. Opettajatarpeeseen voidaan kuitenkin vastata mm. lisäämällä opettajakoulutuksen työelämävastaavuutta ja
perustamalla yhteisiä usean järjestäjän opettaja- ja asiantuntijapooleja, joiden rahoittamiseen
myös yritykset osallistuisivat. Opettajuuteen tarvitaan myös start up -tyyppistä toimintaa,
jotta osaaminen vastaa ajankohtaisiin työelämän muutoksiin. Lisäksi opettajien vuosityöaikamallin arvioidaan mahdollisesti parantavan palkkausta ja opettajaresurssien sitouttamista.
Palvelualan opettajista on ylitarjontaa erityisesti matkailu- ja ravitsemusalalla, kauneudenhoitoalalla ja tietyissä kulttuurialan koulutuksissa. Opettajakoulutukseen hakeutuville pitäisi
tarjota nykyistä enemmän tietoa opettajatarpeesta, koska palvelualoilla on haasteita työllistyä opettajan tehtäviin. Jatkossa tulee arvioida, olisiko tarvetta nykyistä tarkemmalle opettajakoulutuksen sääntelylle – mille alalle opettajia koulutetaan ja kuinka paljon? Opettajien
koulutuksen suorittaneille tulee tarjota lisää liiketoiminta- ja yrittäjäosaamista, jotta työllistymismahdollisuudet myös elinkeinoelämän työtehtäviin lisääntyvät.
Varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen ja aineenopettajien koulutuksen tarve säilyisi
ennakointitulosten mukaan nykytasolla. Kuten aiemmin mainittiin, pitkän aikavälin ennakointiprosessissa ei ole ollut mahdollista huomioida kaikkia jonkin alan tehtävien työvoimatarpeeseen vaikuttavia tekijöitä, jotka liittyvät esimerkiksi tämänhetkisiin työmarkkinakysymyksiin tai työvoiman liikkuvuuteen. Nämä ovat usein sellaisia haasteita, joihin ei voida vastata
vain koulutuksen keinoin. Siksi lähiajan työvoiman tarve ja koulutustarve voivat poiketa merkittävästi pitkän aikavälin keskimääräisistä tarpeista. Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijoiden mukaan varhaiskasvatusalalla on ollut jo pitkään työvoimapula, johon ovat vaikuttaneet muun muassa palkkataso ja osaamisvaatimusten nostaminen. Myös alan työllisten
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siirtymisellä muille aloille on ollut vaikutusta alan avoinna olevien työpaikkojen määrään.
Päiväkotien henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväkodeissa
vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin
kelpoisuus ja näistä vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Tällä on
vaikutuksia lähihoitajien ja varhaiskasvatuksen opettajien tarpeeseen ja koulutuksen mitoitukseen. Asiantuntijoiden arvion mukaan muutoksen seurauksena päiväkodeista vähenisi
9 000 hoitajaa, mutta samaan aikaan tarvittaisiin 10 000 varhaiskasvatuksen opettajaa lisää
vuoteen 2030 mennessä. Tämä muutos on pyritty huomioimaan myös ennakointiprosessin
vaiheessa, jossa arvioitiin toimialoittain ja tehtävätasoittain uuden työvoiman tutkintorakennetta. Tuleviin haasteisiin voidaan vaikuttaa asiantuntijoiden näkemyksen mukaan erityisesti
työmarkkinapolitiikalla, jolla on vaikutuksia esimerkiksi palkkaukseen.
Kuljetuspalvelujen koulutustarve on lähes 80 prosenttia suurempi kuin nykyinen koulutusmäärä. Ammatillisen peruskoulutuksen tarve lähes kaksinkertaistuu ja ammattikorkeakoulutuksen tarve on tulevaisuudessa yli kaksinkertainen. Tieliikenteen ammattikuljettajien
pulaan ehdotetaan ratkaisuiksi muun muassa alan koulutuksen ja pätevyyksien keventämistä, imagokampanjoita ja alan houkuttavuuden lisäämistä esimerkiksi palkkauksen avulla.
Myös naisia pitäisi saada lisää alalle. Uuden työvoiman saamista tukevia toimenpiteitä tulisi
suunnata nuorille, alan vaihtajille ja työttömille. Lisäksi tarvitaan lisää monimuotokoulutusta
alan vaihtajille ja henkilöstön ikärajojen muuttamista niin, että linja-autojen ja kuorma-autojen ajo-oikeus olisi jo 18-vuotiaana.
Rakentamisen ja rakennussuunnittelun koulutuksen saaneita tarvitaan tulevaisuudessa noin
30 prosenttia nykyistä enemmän. Ammatillisessa peruskoulutuksessa lisätarve on noin 30
prosenttia ja korkeakoulutuksessa 40 prosenttia. Rakennusalan tietyistä ammattilaisista ja
osaamisesta on jo nyt pulaa: työmaatyössä toimivat rakennusmestarit, talotekniikan suunnittelijat (poikkeuksellisen vaativa rakennesuunnittelu), LVISA-osaajat ja arkkitehdit. Osaajapulan
ratkaisuksi ehdotetaan läpäisyn parantamista ja aloituspaikkojen lisäämistä. Alan potentiaalisin työvoimatarjonta koostuu opiskelijoista, työperäisin perustein tulleista maahanmuuttajista
ja naistyövoimasta, jota ei vielä ole osattu hyödyntää riittävästi. Suhdanne- ja kausityövoiman
riittävyys on rakennusalalle tyypillinen haaste. Esimerkiksi maanrakennusalalla pitäisi saada
kalusto ja koneet käyttöön ympäri vuoden. Toisin sanoen kesäajalta tulisi saada talvikaudelle
lisää työntekijöitä ja kalustoa. Kehittämisehdotuksena tuodaan esille muuntokoulutus, yrityskoulutus ja alan tutkintojen geneerisemmät sisällöt. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi alalta
toiselle alalle siirrettävä moduuliperusteinen koulutus. Koulutuksen kohteena olisivat ulkomailta tuleva työvoima, maahanmuuttajat sekä uudelleen pätevöityvät alan osaajat.
Terveysalan ennakoitu koulutustarve on vuoteen 2035 mennessä noin 10 prosenttia nykytilaa
pienempi. Ammatillisessa peruskoulutuksessa nykyiset tutkintomäärät ovat riittäviä. Korkeakoulutuksessa tarve näyttäisi pienenevän noin 15 prosenttia. Osaamisen ennakointifoorumin
asiantuntijoiden mukaan terveydenhoitajia (AMK) tulisi palkata nykyistä enemmän kuntiin.
Erään arvion mukaan työmarkkinoilla on 22 000 koulutettua terveydenhoitajaa, mutta vain
8 000–9 000 henkilöä toimii koulutusta vastaavissa tehtävissä. Ratkaisuehdotuksena esitetään terveydenhoitajien vakanssien lisäämistä kunnissa niille asetettujen tehtävien mukaan.
Olennaista on turvata perustehtävien lisäksi ennalta ehkäisevien palveluiden riittävä tarjonta.
Tällä hetkellä ei ole suosituksia henkilöstömääristä, jotka tarvitaan tehtävien suorittamiseen.
Niitä on myös haastava määritellä, koska alueet ja niiden hoitotarpeet eroavat toisistaan. Myös
uudet työterveysyritykset palkkaavat terveydenhoitajia (muun muassa työterveyshoitajat),
mikä vaikuttaa työvoimatarpeisiin. Alan aloituspaikkojen määrää ja myös koulutuksen alueellista jakautumista on tarve arvioida kriittisesti. Työvoiman ja koulutuksen tarvetta tulisi arvioida erityisesti kuntien, yksityisten toimijoiden ja maakuntien liittojen välisenä yhteistyönä.
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Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikkamäärää tulisi
lisätä. AMK-tasoisen uuden työvoiman tarpeesta suurimman osan tulisi olla sairaanhoitajia.
Perusteena tähän on terveyspalveluiden henkilöstörakenteen muutos, työnjaon kehittyminen
terveydenhuollon eri ammattihenkilöiden kesken sekä työpaikkojen määrän kasvu esimerkiksi hoivapalveluiden ja kotihoidon piirissä. Myös etäpalveluiden kuten digitalisaatiota hyödyntävien etävastaanottojen lisääntyminen vaikuttaa alan työvoiman tarpeeseen. Alan työvoiman saatavuutta koskevat toimenpiteet tulee kohdentaa erityisesti ammattikorkeakouluihin
ja sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujärjestelmään, jolla on vaikutuksia koko väestöön.
Ennakointitulosten mukaan lääketieteellisen koulutuksen tarve pysyy tulevaisuudessa
nykytasolla 650 tutkinnossa. Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijoiden näkemyksen
mukaan nykyiset suuret opiskelijavuosikurssit, ulkomailla lääketiedettä opiskelevien suomalaisten määrän nopea kasvu, ennakoitu terveydenhuollon ja sen rahoituksen kehitys sekä
arvioitu erikoislääkärien koulutustarve edellyttäisivät lääketieteen opiskelijoiden sisäänottomäärien vähentämistä 650 aloituspaikkaan. Tämä tarkoittaisi jonkin verran ennakointituloksia pienempää tutkintomäärää. Sisäänottoa vähentämällä voitaisiin jatkossakin taata
laadultaan kansainvälistä vertailua kestävä lääkärien perus- ja erikoistumiskoulutus. Lisäksi
ulkomaalaistaustaisille lääkäreille tulisi tarjota enemmän ammatillista koulutusta ja kielikoulutusta, joilla mahdollistettaisiin lääkärinoikeuksien saaminen Suomessa sujuvasti myös
EU:n ulkopuolelta tuleville lääkäreille.
Myös eläinlääketieteellisen aloituspaikkojen määrää arvioidaan olevan tarpeellista vähentää
50 aloituspaikkaan. Alan osaajien ydintehtävät vähenevät, koska esimerkiksi maatiloja on
tulevaisuudessa vähemmän. Nykyisen tutkintotuotoksen ennakoidaan olevan kaksinkertainen suhteessa työvoimapoistuman määrään.
Suun terveydenhoidon korkeakoulutuksessa pitkän ajan koulutustarve on pienempi ja ammatillisessa peruskoulutuksessa suurempi kuin viime vuosien tutkintomäärät. Hammaslääketieteen sisäänottomääriä tulisi vähentää asiantuntijoiden mukaan kuitenkin 160 aloituspaikkaan, koska lähivuosina valmistuu enemmän alan asiantuntijoita kuin työmarkkinoiden
arvioidaan tarvitsevan.
Materiaali- ja prosessitekniikan koulutustarve on ennakointitulosten mukaan yli 40 prosenttia suurempi kuin viime vuosien koulutusmäärät. Lisäystarve on suurin materiaalitekniikan
ammatillisessa peruskoulutuksessa ja tuotanto- ja prosessitekniikan (monialaiset koulutusohjelmat) korkeakoulutuksessa. Korkeakoulutettujen työllisten määrän kasvuun vaikuttavat
muun muassa teknologisen kehityksen kiihtyminen, tuotekehityksen merkityksen kasvu,
koneoppimisen ja älykkäiden ratkaisujen yleistyminen sekä yrittäjäosaamisen merkityksen
korostuminen. Vastaavasti prosessiteollisuuden teknistymisen myötä työvoimatarpeiden
arvioidaan olevan hieman pienemmät kuin ammatillisesti koulutettujen ennakoitu koulutustarve, vaikkakin esimerkiksi ammatillisen peruskoulutuksen sähköautomaatio-osaajia
tarvitaan yhä enemmän varsinkin vientiteollisuuden yritysten palvelukseen. Yleisinä kehittämisehdotuksina esitetään vetovoiman parantamista, enemmän viestintää uramahdollisuuksista, alan koulutuspaikkojen lisäämistä ja läpäisyn tehostamista. Työn merkitystä tulisi
nostaa esille nuorille, erityisesti teollisuuden merkitystä globaalien haasteiden ratkaisuissa
(esimerkiksi kiertotalous, uusiutuvat raaka-aineet). Lisäksi alan osaamisen hankinnassa
kannustetaan erilaisiin oppipolkuihin. Toisin sanoen osaamista voi hankkia joko muodollisella
pätevyydellä (tutkinto) tai esimerkiksi työssäoppimisella. Alalla tarvitaan myös lisää elinkeinoelämän ja oppilaitosten välistä strategisen tason yhteistyötä.
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Raportissa esitellään pitkän aikavälin koulutustarpeita, jotka perustuvat ennakoituun
avautuvien työpaikkojen ja niihin tarvittavan työvoiman määrään vuosina 2017–2035. Ennakointituloksia on tuotettu laajassa ennakointiprosessissa, jossa tulevaisuuden osaamis- ja
koulutustarpeita ennakoitiin yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteena oli kytkeä aikaisempaa
paremmin laadullinen osaamistarpeiden ennakointi ja määrällinen koulutustarpeiden ennakointi toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Osaamisen ennakointifoorumin yhdeksän ennakointiryhmän asiantuntijoilla oli merkittävä rooli ennakoinnin eri vaiheissa. He osallistuivat
kyselyissä ja työpajoissa toimialarakenteen muutoksen, toimialoittain liiketoiminnan ja julkisen palvelutuotannon rakenteiden muutoksen, tulevaisuudessa tarvittavan verkostoitumisen,
toimialojen työvoimatarpeen ja tehtävärakenteen muutoksen ja toimialoilla tarvittavan osaamisen ennakointiin. Prosessin viimeisessä vaiheessa ennakointiryhmät tekivät ehdotuksia
koulutuksen ja osaamisen kehittämisestä ennakointitulosten pohjalta. Ennakointiprosessin
tuottamia tuloksia työelämän rakenteellisista muutoksista ja toimialoilla tulevaisuudessa
tarvittavasta osaamisesta hyödynnettiin työvoiman tarvetta ja koulutustarvetta koskevissa
arvioinneissa.
Osaamisen ennakointifoorumi on ollut uudenlainen, kokeiluluonteinen prosessi, jossa yhtenä
tavoitteena on ollut rikkoa toimialojen ja koulutusalojen välisiä rajoja. Toteutetussa ennakointiprosessissa kokeiltiin myös uudenlaisia tapoja ennakoida osaamisen muutosta ja tulevaisuuden koulutusmääriä, joilla työelämän osaamistarpeet voitaisiin tyydyttää. Saaduista kokemuksista johtopäätöksenä voidaan todeta, että ennakoinnissa mukana olleella asiantuntijajoukolla
oli monipuolista osaamista hahmottaa työelämän rakenteiden muutosta ja niiden vaikutuksia
osaamiseen. Haasteellisemmaksi osoittautui tämän tiedon pohjalta arvioida muutosten vaikutusta erilaisissa tehtävissä tarvittavan työvoiman määrään. Tämä siitäkin huolimatta, että
ennakointiryhmillä oli käytössään tuottamansa ennakointitiedon lisäksi VTT:n vuonna 2018
julkaisemat kolme skenaariota työllisten määrän kehityksestä vuoteen 2040 mennessä. Ennakointia kehitettäessä pitää löytää vielä nykyistä parempia tapoja liittää tulevaisuuden osaamistarpeet niihin osaajien määriin, joita työelämä tulevaisuudessa tarvitsee.
Kansantalouden pitkän aikavälin kehitykseen keskittyneitä ennakointeja on viimeisen vuosikymmenen aikana saatu eri tutkimuslaitoksilta12 usean ministeriön toteuttamana yhteistilauksena. Näyttää siltä, että myös tulevaisuudessa tarvitaan työvoimatarpeen ennakointiin
kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa talouden lainalaisuuksiin perustuen ennakoidaan toimialojen kehitystä ja työvoiman tarvetta kuitenkin niin, että ennustemalleihin liitetään aikaisempaa enemmän näkökulmia globaalien muutostekijöiden (esimerkiksi ilmastotavoitteet),
työelämän rakenteellisten muutosten ja teknologisen kehityksen vaikutuksista työvoiman
tarpeisiin. Kestävän kehityksen painoarvoa tarkasteluissa on syytä lisätä ja pohtia myös skenaarioita, joissa haetaan vaihtoehtoja jatkuvalle taloudelliselle kasvulle. Jatkossa on tärkeä
huolehtia siitä, että myös näitä kansantaloudellisia ennakointeja on käytettävissä ja niiden
kytkentä valtakunnallisen ennakoinnin kokonaisuuteen tiivistyy.
Toimialat ovat keskenään erilaisia sen suhteen, miten niiden tarvitseman työvoiman koulutustarve kehittyy. Tähän vaikuttaa toimialojen työvoiman tarpeen lisäksi se, miten toimialojen
tehtävärakenne muuttuu. Asiantuntija- ja johtotehtävien osuuden työvoimasta ennakoidaan
12
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kasvavan lähes kaikilla toimialoilla. Vastaavasti matalan osaamistason tehtävien osuus
vähenisi suurimmalla osalla toimialoista. Työvoiman tarpeeseen tämä vaikuttaa niin, että
matalan osaamistason tehtäviin tarvitaan yli 20 prosenttia nykyistä vähemmän työntekijöitä.
Ennakointitulosten mukaan meillä on tulevaisuudessa myös toimialoja, joissa matalan osaamistason tehtävien osuus ja työvoiman tarve voi kasvaa. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi
maatalous, elintarvikkeiden valmistus ja sosiaalipalvelut.
Vuoteen 2035 mennessä koulutetun työvoiman kysynnän painopiste siirtyy johto- ja asiantuntijatehtävissä tarvittaviin korkeakoulutettuihin. Tämä näkyy kaikkein selvimmin sekä työllisyydeltään eniten kasvavilla toimialoilla että työllisyydeltään eniten supistuvilla toimialoilla.
Työllisyydeltään kasvavilla toimialoilla korkeakoulutettuja tarvitaan niille syntyviin uusiin
työpaikkoihin. Näitä toimialoja ovat esimerkiksi kemiallisten tuotteiden valmistus ja koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus. Toimialojen kasvu perustuu nykyistä korkeampaan osaamiseen, jota hankitaan rekrytoimalla korkeakoulutettua uutta henkilöstöä. Työllisyydeltään supistuvilla toimialoilla uudet teknologiat vähentävät suorittavan tason tehtäviä,
mikä vähentää työvoiman tarvetta. Samanaikaisesti työvoiman tarve asiantuntijatason tehtäviin pienenee vain vähän, vaikka toimialan työvoiman tarve vähenee. Tämän vuoksi avautuviin
työpaikkoihin tarvittavan työvoiman koulutusvaatimukset painottuvat vahvasti korkeakoulutettuihin. Näin tapahtuu esimerkiksi kaupan ja rahoitus- ja vakuutuspalvelujen toimialoilla.
Ennakointitulosten mukaan työllisten määrä kasvaa teollisuudessa ja rakentamisessa. Myös
monilla palvelujen toimialoilla kuten kiinteistöalalla ja henkilökohtaisissa palveluissa työllisten määrä kasvaa merkittävästi. Toisaalta kaupan ja rahoitus- ja vakuutuspalvelujen työllisten määrä vähenee paljon, minkä seurauksena koko palvelusektorin työllisten määrä pysyy
nykytasolla. Työllisten määrä kasvaa toimialoilla, joilla tarvitaan tekniikan alan koulutettuja.
Tekniikan alan koulutustarve kasvaa lähes 40 prosenttia. Koulutustarpeen lisäys on niin
suuri, että koulutusmäärien lisäämiseen tarvitaan aikaa. Muutokset tekniikan eri koulutusaloilla ajoittuvat todennäköisesti eri aikoihin työvoimaa tarvitsevien toimialojen kehityksen
mukaan, mikä helpottaa soputumista kasvavaan kysyntään. Kaikkea tarvittavaa työvoimaa
ei voida saada nuoria kouluttamalla. Tärkeä työvoiman lähde ovat rakennemuutosten vuoksi
poistuvista tehtävistä vapautuvat työntekijät, joiden osaamisesta muuttuvassa tilanteessa on
huolehdittava.
Teollisuuden ja rakentamisen toimialojen kasvuun vaikuttaa vahvasti kehitys, jossa tuotteisiin
liitetään entistä enemmän niiden ylläpitoon ja huoltoon liittyviä palveluja. Tekniikan alojen
koulutusmäärien kasvattamisen lisäksi alan koulutuksiin tarvitaan aikaisempaa enemmän
palveluosaamista lisääviä sisältöjä.
Ennakoinnin tuloksissa on syytä kiinnittää huomiota myös sosiaali- ja terveysalan tuloksiin työvoima- ja koulutustarpeista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista on yritetty
uudistaa pitkään siinä onnistumatta, vaikka väestön ikääntymisen aiheuttama palvelujen
lisätarve on jo ovella. Työvoimatarpeen ennakointia tehtiin keväällä 2018, jolloin Sipilän
hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus oli vielä valmisteluvaiheessa. Työvoimatarpeen ennakointiin osallistuneet asiantuntijat katsoivat palvelurakenteen uudistamisella,
henkilöstöryhmien työnjaon muuttamisella ja digiteknologian hyödyntämisellä päästävän
osassa toimintoja merkittävään tuottavuuden kasvuun, johon pakottaa myös tiedossa oleva
julkisen talouden niukkeneva rahoituskehys. Tällä perusteella sosiaalipalvelujen työvoimatarpeen ennakoitiin pysyvän vuoden 2016 tasolla ja terveyspalvelujen työvoimatarpeen
kasvavan vajaat 10 prosenttia.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen työvoiman tarpeen ennakointitulos vuodelle 2035 poikkeaa
monista julkisuudessa esitetyistä arvioista, joissa työvoimatarpeen ennakoidaan kasvavan
merkittävästi. Esimerkiksi terveyspalvelujen työllisten määrä (190 000) vuonna 2035 on
30 000 työllistä pienempi kuin VTT:n vuonna 2018 tekemä perusskenaario, jossa työllisyyden kehityksen oletetaan olevan menneen kehityksen ja suunniteltujen palvelu-uudistusten
mukainen. Osaamisen ennakointifoorumin työllisyysarvio vastaa VTT:n teknologiapainotteista kasvuskenaariota, jossa työvoimatarpeen kasvu on 10 prosenttia vuodesta 2016. Sosiaalipalvelujen ennakoitu työllisten määrä vuonna 2035 (147 000) on 10 000 pienempi kuin
VTT:n perusskenaariossa. Tällaisilla toimialoilla, joilla tulevaisuuden näkymät ovat erityisen
haasteellisia ja riippuvat muun muassa poliittisesta päätöksenteosta, on Osaamisen ennakointifoorumissa tehdyn kaikki toimialat kattavan ennakoinnin täydennykseksi suositeltavaa
tehdä toimialakohtaisia ennakointeja, joissa tulevaisuutta lähestytään syvällisemmin esimerkiksi toimialan tuottamien palvelujen kysynnän ja niihin liittyvien erityispiirteiden kautta.
Pitkälle erikoistuneilla aloilla ja koulutuksissa tarvitaan Osaamisen ennakointifoorumin
perusprosessin lisäksi työvoima- ja koulutustarpeiden erillistarkasteluja. Pienillä aloilla
on haastavaa tunnistaa oikea tilannekuva, joka voi poiketa oleellisesti ennakoinnin suurista
linjoista, ja ennakoida työvoima- ja koulutustarpeita pitkälle aikavälille. Tällaisia aloja ovat
esimerkiksi koulutusmääriltään pienet kulttuurialan koulutukset (esimerkiksi musiikki, teatteri- ja tanssiala, kuvataide, muotoilu) ja monet muut pienet ja erikoistunet alat, joiden koulutustarpeiden ennakointiin Osaamisen ennakointifoorumin perusprosessin erottelukyky ei ole
riittävä, kun alan työllisiä on vähän ja koulutustarjontaa niukasti.
Vuoden 2016 työllisistä noin 1,04 milj. (46 %) jää eläkkeelle vuoteen 2035 mennessä. Koska
työllisten määrä kasvaa vähän yli 100 000:lla, valtaosa työpaikoista avautuu poistuman
seurauksena. Poistuman suuruudella ja sen kohdentumisella eri toimialoille ja ammatteihin on suuri merkitys avautuviin työpaikkoihin tarvittavan työvoiman määrään ja siltä
edellytettävään koulutukseen. Noin 75 prosenttia uusista työntekijöistä otetaan suurin piirtein samantyyppisiin tehtäviin kuin mistä poistuneet työntekijät jäivät eläkkeelle. Neljännes työpaikoista olisi kokonaan uusia. Vuonna 2035 noin puolet vuoden 2016 työllisistä on
vielä työelämässä. Toinen puoli työllisestä työvoimasta on rekrytoitu vuoden 2016 jälkeen.
Tämän uuden työvoiman koulutusvaatimukset ovat selvästi vuonna 2016 työssä olleiden
koulutustasoa korkeammat.
Vielä 2000-luvun alussa työvoiman ammatti- ja ikärakenne oli sellainen, että poistuma oli
suuri suorittavan tason tehtävissä teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla, joissa teknologisten innovaatioiden ja globalisaation vauhdittama rakennemuutos oli vasta käynnistymässä. Poistuma oli suuri myös taantuvilla toimialoilla, joille ei ollut otettu uutta työvoimaa
ja työvoima oli sen vuoksi ikääntynyttä (OPH 2011). Tällä vuosituhannella korkeakoulutusta
vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivien määrä on kasvanut ja heidän ikärakenteensa on
lähestynyt koko työvoiman ikärakennetta, jolloin myös erot erityyppisten tehtävien poistumassa ovat vähentyneet. Tämä tarkoittaa sitä, että poistuman vaikutus asiantuntija- ja johtotehtäviin avautuviin työpaikkoihin on kasvanut.
Alle 50-vuotiaiden työllisten koulutustasossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia kymmenen vuoden aikana (2007–2017). Perusopetuksen tai lukion varassa olevien työllisten määrä
on vähentynyt 120 000:lla (30 %) ja ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneiden määrä
on vähentynyt 170 000:lla (20 %). Samanaikaisesti korkeakoulutettujen määrä on kasvanut
170 000:lla (43 %). Korkeakoulutettujen osuus vuonna 2017 alle 50-vuotiaista työllisistä oli
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37 prosenttia, mikä on 13 prosenttiyksikköä suurempi osuus kuin vuonna 2007. Suurin osa
vuoden 2017 alle 50-vuotiaista on työelämässä vielä vuonna 2035.
Ennakointitulosten mukaan vuoteen 2035 mennessä avautuviin työpaikkoihin tarvittavasta
työvoimasta 56 prosenttia tarvitsee korkeakoulutuksen ja 42 prosenttia ammatillisen peruskoulutuksen. Vuoteen 2035 mennessä rekrytoitavan työvoiman koulutusvaatimus on siten
huomattavasti korkeampi kuin työllisten koulutus viime vuosikymmenen lopulla. Tämän
perusteella koko työvoiman koulutustasoa on tarve nostaa merkittävästi. Uudelta työvoimalta edellytettävä koulutustaso antaa selvän signaalin siitä, että osaamisvaatimusten kasvaessa jo työssä olevien koulutustasoa on parannettava. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka
ovat perusopetuksen tai lukion varassa, mutta myös niitä, jotka siirtyvät työelämässä vaativampiin tehtäviin ja tarvitsevat siihen korkeakoulutusta.
Kasvavaa korkeakoulutettujen tarvetta voidaan tyydyttää lisäämällä nuorille suunnattuja
korkeakoulupaikkoja, mutta myös kouluttamalla nykyistä enemmän työelämässä olevia.
Monissa vaativissa asiantuntijatehtävissä monipuolinen työkokemus on eduksi, ja korkeakoulutuksen suorittaminen työuran myöhemmässä vaiheessa voi olla sekä yksilön että työelämän kannalta hyvä ratkaisu. Jos korkeakoulutuksen hankkineet henkilöt siirtyvät vaativampiin tehtäviin, työpaikkoja avautuu myös alemman tason koulutuksen saaneille.
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa on asetettu tavoite, jonka mukaan vuoteen 2030
mennessä puolet 25–34-vuotiaiden ikäluokasta olisi suorittanut korkeakoulututkinnon (OKM
2019a). Suomessa korkea-asteen suorittaneiden osuus väestössä on noussut vain vähän viimeisen 10 vuoden aikana. Suomi jää alle OECD-keskiarvon. Korkeakoulutettujen osuus on
noussut 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2008 (38 %) vuoteen 2018 (41 %). Samalla ajanjaksolla
OECD-keskiarvo on noussut peräti 9 prosenttiyksikköä 35 prosentista 44 prosenttiin (OECD
2019).
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisen sopimuskauden 2021–2024 valmistelussa korkeakouluvision tavoitteisiin pääsemiseksi aloituspaikkojen määrää lisätään siten,
että ne perustuvat yhteiskunnan tarpeisiin sekä ennusteisiin alan ja alueiden työllisyydestä.
Lisäksi otetaan huomioon korkeakoulutuksen uutta työtä luova luonne. Jotta suurempi osuus
ikäluokasta suorittaisi korkeakoulututkinnon 2030 mennessä, pyritään opiskelupaikkoja
edelleen kohdentamaan erityisesti ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittaville ja kehittämään alanvaihtajille ja lisäpätevyyttä etsiville vaihtoehtoisia valintaväyliä tutkintokoulutukseen. (OKM 2019b.) Korkeakouluvision tavoite ja sen toteuttamisessa korkeakoulupaikkojen
lisääminen erityisesti ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittaville saavat tukea ennakointituloksista, joiden mukaan korkeakoulutetun työvoiman tarve kasvaa selvästi ja erityisesti
nuorille suunnattuja yliopistokoulutuksen paikkoja tulisi lisätä.
Väestön koulutustason nousun pysähtymisestä on viime vuosina kannettu aiheellisesti
huolta. Jos koulutustason nostamisessa halutaan nopeita tuloksia, koulutukseen osallistumista on lisättävä kaikissa ikäryhmissä. Korkeakoulutuksen lisääminen ei ole ainoa näkökulma väestön koulutustason nostamiseksi. Meillä on työvoimassa ja työvoiman ulkopuolella
iso joukko henkilöitä, joilla ei ole perusopetuksen tai lukion jälkeistä koulutusta tai ainakin
tutkinto puuttuu. Heidän kouluttamisellaan voidaan myös vaikuttaa väestön koulutustason
kehittymiseen. Painopisteen siirtyminen korkeakoulutukseen voi olla haaste koulutuksen
saavutettavuuden kannalta, jos se samalla merkitsee ammatillisen peruskoulutuksen tarjonnan vähenemistä. Näin ei lähiaikoina välttämättä tapahdu, koska aikuisväestöstä niin suuri
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osa on vailla perusasteen tai lukion jälkeistä koulutusta, ja tämän puutteen korjaamisessa
ammatillinen koulutus on keskeinen toimija.
Yksi meneillään olevista koulutuksen kehittämishankkeista on vuonna 2019 käynnistynyt jatkuvan oppimisen uudistus, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata työelämän muutoksista
aiheutuviin osaamistarpeisiin. Ennakointitulokset tukevat uudistuksen tarpeellisuutta. Osaamisvaatimukset työelämässä kasvavat niin nopeasti, että myös työelämässä olevan väestön
koulutustasoa pitää parantaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi työn ohella kouluttautumista ja monimuotoisia oppimistapoja pitää kehittää nykyistä joustavammiksi, oppijoiden
ja työnantajien tarpeisiin perustuviksi koulutus- ja urapoluiksi. Tähän tarvitaan työelämän,
hallinnon, oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä, jonka tuloksena oppilaitoksille ja
korkeakouluille luodaan edellytykset vastata työelämässä olevien koulutustarpeisiin, mutta
myös työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevan väestön koulutustarpeisiin. Tämä on välttämätöntä työelämän näkökulmasta, koska väestön ikääntymisen vuoksi meillä on tulevaisuudessa pulaa osaavasta työvoimasta.
Vuoden 2020 alussa maailmanlaajuisesti levinneen koronaviruksen COVID-19 aiheuttama
kriisi tuli vasta ennakointiprosessin päättymisen jälkeen. Siksi sen vaikutuksia pidemmän
aikavälin elinkeinorakenteen kehitykseen ei ennakoinnissa ole huomioitu. 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. Vaikka raportin
kirjoitushetkellä oli vielä liian aikaista arvioida kriisin pitkäkestoisempia vaikutuksia, suurella todennäköisyydellä kriisi tulee 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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LIITTEET
LIITE 1.	 Avautuvat työpaikat 2017–2035 koulutusaloittain ja
-asteittain keskimäärin vuodessa
Koulutusala ja -aste
011 Kasvatusalat
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
021 Taidealat
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
022 Humanistiset alat (paitsi kielet)
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
023 Kielet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
031 Yhteiskuntatieteet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
032 Viestintä ja informaatiotieteet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
041 Kauppa ja hallinto
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
042 Oikeustieteet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
051 Biologia ja biotieteet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
052 Ympäristöalat
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
053 Fysikaaliset tieteet,kemia ja geotieteet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
054 Matematiikka ja tilastotiede
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
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Turboahdettu
Suomi

Kaupunkiegologinen
Suomi

Skenaarioiden keskiarvo

1 630
0
80
1 550
2 180
760
910
510
420
0
0
420
950
0
40
910
1 140
0
0
1 140
270
0
50
220
7 080
1 840
3 350
1 890
620
0
0
620
320
0
0
320
130
20
20
90
410
0
0
410
240
0
0
240

1 570
0
70
1 500
2 370
820
1 010
540
450
0
0
450
970
0
50
920
1 200
0
0
1 200
300
0
60
240
7 470
1 780
3 610
2 080
630
0
0
630
340
0
0
340
150
30
20
100
440
0
0
440
200
0
0
200

1 600
0
80
1 520
2 270
790
960
520
440
0
0
440
950
0
40
910
1 170
0
0
1 170
280
0
50
230
7 270
1 810
3 480
1 980
630
0
0
630
330
0
0
330
130
20
20
90
420
0
0
420
220
0
0
220

Koulutusala ja -aste
061 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
071 Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
072 Materiaali- ja prosessitekniikka
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
073 Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
080 Maa- ja metsätalousalat, yleiset koulutus
ohjelmat
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
081 Maatalous
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
082 Metsätalous
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
083 Kalatalous
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
084 Eläinlääketiede
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
091 Terveys
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
092 Hyvinvointi
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
101 Henkilökohtaiset palvelut
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
103 Turvallisuuspalvelut
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
104 Kuljetuspalvelut
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
999 Muut tai tuntemattomat koulutusalat
Muu koulutus
Yhteensä

Turboahdettu
Suomi

Kaupunkiegologinen
Suomi

Skenaarioiden keskiarvo

4 010
1 040
1 900
1 070
11 770
5 660
3 750
2 200
1 860
170
170
5 460
3 410
1 470
580
10

4 040
1 030
1 930
1 080
11 620
5 160
3 870
2 590
2 130
1 780
170
180
5 620
3 040
1 870
710
10

4 030
1 040
1 910
1 080
11 700
5 410
3 810
2 480
2 160
1 820
170
170
5 540
3 230
1 670
640
10

0
0
10
1 760
1 020
570
170
610
360
170
80
20
20
0
0
80
0
0
80
8 670
3 710
3 700
1 260
1 950
460
1 490
0
4 090
3 100
890
100
720
580
30
110
2 120
1 970
150
0
1 180
1 180
60 040

0
0
10
1 810
1 020
610
180
660
400
180
80
30
30
0
0
80
0
0
80
7 910
3 160
3 570
1 180
2 130
490
1 640
0
5 380
4 240
1 030
110
760
610
50
100
1 760
1 600
160
0
1 190
1 190
61 220

0
0
10
1 790
1 020
590
180
640
380
180
80
20
20
0
0
80
0
0
80
8 290
3 440
3 630
1 220
2 040
470
1 570
0
4 740
3 670
960
110
740
600
40
100
1 930
1 780
150
0
1 190
1 190
60 610
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LIITE 2. Ennakoinnissa käytetyt koulutusjärjestelmän
tehokkuuden ja vaikuttavuuden oletuskertoimet
Ennakoinnissa käytetyt oletuskertoimet perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusasteittaisiin näkemyksiin, joiden pojalta kertoimet on määritetty. Astekohtaisten oletuskertoimien avulla tuotettiin kertoimet koulutusaloille ja -asteille Kansallisen koulutusluokituksen
tarkimmalla koulutusalaluokituksella. Kertoimet määriteltiin niin, että astekohtaiset oletukset täyttyivät.
LÄPÄISY

Nykytila

Oletus ennakoinnissa 2019

77 %
68 %
63 %

79 %
75 %
75 %

Nykytila

Oletus ennakoinnissa 2019

20,5 %

24,0 %

9,7 %
9,3 %
1,5 %

10,0 %
12,5 %
1,5 %

16,1 %

6%

5,9 %
2,9 %
7,3 %

0%
1%
5%

Yliopistot

9,0 %

5%

- suorittaa ammatillisen tutkinnon
- suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon
- suorittaa toisen yliopistotutkinnon

2,9 %
0,9 %
5,2 %

0%
0%
5%

Nykytila

Oletus ennakoinnissa 2019

89,2 %
93,9 %
91,6 %

90,1 %
94,0 %
92,6 %

Koulutusaste
Ammatillinen peruskoulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto (ylempi korkeakoulututkinto)
JATKOVÄYLÄT JA MONINKERTAINEN KOULUTUS
Ammatillinen peruskoulutus
- suorittaa toisen perustutkinnon
- suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon
- suorittaa yliopistotutkinnon
Ammattikorkeakoulu
- suorittaa ammatillisen tutkinnon
- suorittaa toisen ammattikorkeakoulututkinnon
- suorittaa yliopistotutkinnon

TYÖVOIMAOSUUS
Koulutusaste
Ammatillinen peruskoulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
Lähteet: Tilastokeskus 2020, Vipunen 2020 (nykytila), Opetushallitus 2020
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LIITE 3. Suoritetut tutkinnot ja avautuvien työpaikkojen määrään
perustuva tutkintotarve 2017–2035 keskimäärin
vuodessa
Koulutusala ja -aste
011 Kasvatusalat
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
020 Humanistiset ja taidealat, yleiset koulutusohjelmat
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
021 Taidealat
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
022 Humanistiset alat (paitsi kielet)
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
023 Kielet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
031 Yhteiskuntatieteet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
032 Viestintä ja informaatiotieteet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
041 Kauppa ja hallinto
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
042 Oikeustieteet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
050 Luonnontieteet, yleiset koulutusohjelmat
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
051 Biologia ja biotieteet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto

Suoritetut Turboahdettu
tutkinnot13
Suomi
2 340
0
220
2 120
0
0
0
0
4 600
2 810
1 050
740
680
0
0
680
1 130
40
70
1 020
1 900
0
0
1 900
240
0
50
190
10 830
4 730
3 950
2 150
610
0
0
610
50
0
0
50
370
0
0
370

1 820
0
90
1 730
0
0
0
0
3 040
1 350
1 100
590
510
0
0
510
1 100
0
40
1 060
1 310
0
0
1 310
310
0
60
250
8 640
2 760
3 840
2 040
700
0
0
700
0
0
0
0
380
0
0
380

Kaupunkiegolo- Skenaarioiden
ginen Suomi
keskiarvo
1 760
0
90
1 670
0
0
0
0
3 320
1 470
1 230
620
540
0
0
540
1 130
0
60
1 070
1 380
0
0
1 380
350
0
70
280
9 030
2 660
4 140
2 230
710
0
0
710
0
0
0
0
410
0
0
410

1 790
0
90
1 700
0
0
0
0
3 200
1 420
1 170
610
520
0
0
520
1 120
0
50
1 070
1 340
0
0
1 340
330
0
70
260
8 830
2 720
3 980
2 130
710
0
0
710
0
0
0
0
400
0
0
400

13 Suoritettujen tutkintojen määrä on kolmen vuoden keskiarvo: ammatillinen peruskoulutus (opetussuunnitelmaperusteinen
koulutus) 2015–2017, ammattikorkeakoulu (päiväopetus) 2017–2019, yliopisto (ylempi tutkinto) 2017–2019 sekä varhaiskasvatuksen
opettajankoulutuksen ja farmasian alemmat tutkinnot.
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Koulutusala ja -aste
052 Ympäristöalat
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
053 Fysikaaliset tieteet, kemia ja geotieteet
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
054 Matematiikka ja tilastotiede
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
061 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
071 Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
072 Materiaali- ja prosessitekniikka
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
073 Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
080 Maa- ja metsätalousalat, yleiset koulutusohjelmat
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
081 Maatalous
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
082 Metsätalous
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
083 Kalatalous
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
084 Eläinlääketiede
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
090 Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
091 Terveys
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
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Suoritetut Turboahdettu
tutkinnot13
Suomi
280
140
40
100
470
0
0
470
210
0
0
210
4 500
1 920
1 470
1 110
10 550
6 150
2 600
1 800
2 130
1 920
160
50
5 170
3 470
1 230
470
10
0
0
10
1 710
1 290
260
160
680
410
170
100
20
20
0
0
70
0
0
70
0
0
0
0
11 490
4 970
4 980
1 540

160
40
20
100
470
0
0
470
280
0
0
280
4 970
1 620
2 140
1 210
14 690
7 900
4 150
2 640
3 110
2 730
190
190
6 880
4 670
1 570
640
10
0
0
10
2 330
1 500
640
190
780
500
190
90
30
30
0
0
90
0
0
90
0
0
0
0
10 650
5 130
4 150
1 370

Kaupunkiegolo- Skenaarioiden
ginen Suomi
keskiarvo
170
40
20
110
500
0
0
500
230
0
0
230
4 990
1 600
2 170
1 220
14 380
7 200
4 290
2 890
3 000
2 610
190
200
6 950
4 170
2 000
780
10
0
0
10
2 400
1 500
690
210
860
550
210
100
40
40
0
0
90
0
0
90
0
0
0
0
9 660
4 370
4 000
1 290

170
40
20
110
490
0
0
490
250
0
0
250
4 980
1 610
2 160
1 210
14 540
7 540
4 230
2 770
3 070
2 680
190
200
6 920
4 420
1 790
710
10
0
0
10
2 360
1 500
660
200
810
520
200
90
30
30
0
0
90
0
0
90
0
0
0
0
10 160
4 750
4 080
1 330

Koulutusala ja -aste
092 Hyvinvointi
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
101 Henkilökohtaiset palvelut
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
103 Turvallisuuspalvelut
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
104 Kuljetuspalvelut
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
999 Muut tai tuntemattomat koulutusalat
Muu koulutus14
Yhteensä

Suoritetut Turboahdettu
tutkinnot13
Suomi
2 420
540
1 880
0
6 840
5 550
1 120
170
530
450
80
0
1 430
1 350
80
0
0
71 260

2 380
690
1 690
0
5 850
4 710
1 030
110
920
770
40
110
2 760
2 600
160
0
1 180
1 180
75 350

Kaupunkiegolo- Skenaarioiden
ginen Suomi
keskiarvo
2 590
730
1 860
0
7 740
6 420
1 200
120
970
810
50
110
2 290
2 120
170
0
1 190
1 190
76 690

2 480
710
1 770
0
6 800
5 560
1 120
120
940
790
40
110
2 540
2 370
170
0
1 190
1 190
76 070

Lähteet: Tilastokeskus 2020, Vipunen 2020 (suoritetut tutkinnot 2015–2019)

14 Muulla koulutuksella tarkoitetaan yleissivistävän koulutuksen suorittaneita ja sen jälkeen mahdollisesti suoritettuja, tutkintoa
suppeampia, työelämässä tarvittavaa osaamista tuottavia opintoja tai työkokemusta.
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LIITE 4. Ennakointiprosessin eri vaiheiden toteutukseen
osallistuneet asiantuntijat
Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi toteutettiin 33 toimialaryhmälle. Kunkin ennakointiryhmän vastuulla olleet toimialaryhmät on esitelty Opetushallituksen verkkosivuilla. Tässä
julkaisussa toimialaryhmistä on käytetty toimiala-nimeä. Liitteeseen on koottu ennakointiprosessin määrällisen osuuden keskeiset vaiheet ja niiden tuottamien tulosten kokoamisesta, analysoinnista ja raportoinnista vastanneet asiantuntijat ennakointiryhmittäin.
1 Toimialaryhmien työllisyyskehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
Ennakointiryhmä

Tulosten koonnista, analyysista ja raportoinnista vastannut
asiantuntija

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö

Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki

Liiketoiminta ja hallinto

Erityisasiantuntija Jukka Vepsäläinen

Koulutus, kulttuuri ja viestintä

Opetusneuvos Petra Packalen

Liikenne ja logistiikka

Erityisasiantuntija Jukka Vepsäläinen

Majoitus, ravitsemis- ja matkailupalvelut

Opetusneuvos Ulla Taipale-Lehto

Rakennettu ympäristö

Opetusneuvos Hannele Savioja

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala

Asiantuntija Riitta Radnia

Teknologiateollisuus ja -palvelut

Opetusneuvos Hannele Savioja

Prosessiteollisuus ja -tuotanto

Opetusneuvos Hannele Savioja

2 Toimialaryhmien ja koulutuksen välisen vastaavuusavaimen laadinta
Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki
Opetusneuvos Samuli Leveälahti
Asiantuntija Jenna Nieminen
Opetusneuvos Ulla Taipale-Lehto
Opetusneuvos Hannele Savioja
3 Toimialaryhmien uuden työvoiman tarve (avautuvat työpaikat) 2017–2035
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö

Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki

Liiketoiminta ja hallinto

Erityisasiantuntija Jukka Vepsäläinen ja
Opetusneuvos Samuli Leveälahti

Koulutus, kulttuuri ja viestintä

Opetusneuvos Petra Packalen

Liikenne ja logistiikka

Erityisasiantuntija Jukka Vepsäläinen

Majoitus, ravitsemis- ja matkailupalvelut

Opetusneuvos Ulla Taipale-Lehto

Rakennettu ympäristö

Opetusneuvos Hannele Savioja ja Asiantuntija Jenna Nieminen

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala

Asiantuntija Riitta Radnia

Teknologiateollisuus ja -palvelut

Opetusneuvos Hannele Savioja

Prosessiteollisuus ja -tuotanto

Opetusneuvos Hannele Savioja

4 Koulutusjärjestelmän toimivuutta ja koulutettujen työelämään siirtymistä kuvaavat kertoimet
Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki
Asiantuntija Jenna Nieminen
5 Ennakoinnin laskentatyökalut ja tulosten laskenta
Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki
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