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ESITYS LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALOJEN ENNAKOINTISELVITYKSEN PÄIVITTÄMISESTÄ  

 

 

Liikenne- ja logistiikka-alojen ennakointityöryhmä esittää ennakointiselvityksen tekemistä jatkona 

2014 julkaistuun auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadulliseen ennakointiselvitykseen (OPH 

2013:10).  Kyseinen selvitys oli merkittävän yksityiskohtainen, joka on edistänyt sen käyttöä.  

 Viime aikaiset muutokset ilmastokysymysten johdosta ovat muuttamassa alojen toimintoja 

merkittävästi sekä alojen tekninen ym. kehitys on muutenkin nopeaa. Työssä voitaisiin hyödyntää 

ennakointiryhmien aikaansaannoksia, jotka ovat paljon yleisluonteisempia. Näiden kahden 

selvityksen yhdistelmällä saataisiin päivitetty ja suoraan käyttökelpoinen ennakointitieto käyttöön.  

 

Ennakointiselvitystä on hyödynnetty monin eri tavoin organisaatioissa, koulutustilaisuuksissa ja 

koulutuksen kehittämisessä. Tarkoituksena olisi hyödyntää uutta liikenne- ja logistiikka-alojen 

ennakointiselvitystä samalla tavoin. 

 

Uuden ennakointiselvityksen lähtökohtana on aiemmat selvitykset, joiden perustella muodostetaan 

tutkimukselliset teemat: 

- Millaisia ovat liikenne – ja logistiikka –alojen ennakointityöryhmän näkemykset ennakointityön 

keskeisimmistä painopisteistä ja miten ennakointitulokset siirretään koulutusten sisältöihin 

- Miten muut aloilla tehdyt ennakointiselvitykset, kuten Autoalan Keskusliiton uusin autoalan 

skenaario voidaan hyödyntää opetuksen kehittämiseen ja miten skenaarion painotukset ovat 

muuttuneet vuoden 2012 tilanteesta 

- Miten oppilaitokset ovat hyödyntäneet vuoden 2014 ennakointitietoa nykyisissä 

opetussuunnitelmissaan 

-Tutkimuksen keskeisin tavoite on tulosten perusteella antaa vastauksia siihen, miten auto- ja 

tieliikenteen koulutusta eri koulutusasteilla tulisi kehittää ja millaisia painopisteitä tulisi korostaa 

 

Liikenne- ja logistiikka-alojen ennakointityöryhmä esittää tutkimuksen toteuttajaksi KT Mikko 

Huhtalaa, jolla on aiempaa kokemusta ennakointiselvitysten ja ennakointityön toteuttamisesta. 

Huhtala on toteuttanut mm. Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullisen 

ennakointiselvityksen (OPH 2013:10), sekä ollut kehittämässä maakunnallisia ja oppilaitoskohtaisia 

ennakointimalleja. 

 

Lisäksi haluaisimme esittää lisäselvitystä 11.2. Liikenne- ja logistiikka-alojen ennakointityöryhmässä 

esille noussut kokonaisuus. 

Liikenteen ja logistiikan ennakointiryhmän merenkulun alatyöryhmän kartoituksen mukaan, 

merenkulun koulutukseen olisi tehtävä laajamittaisia uudistuksia muun muassa tulevaisuuden 



osaamistarpeisiin ja alalla vallitseviin työvoimatarpeen sekä koulutuksen kohtaanto-ongelmiin 

vastaamiseksi. Siksi esitämme, että selvitykseen Liikenne- ja logistiikka-alojen 

ennakointiselvitykseen lisättäisiin osio/osuus merenkulun toisen ja korkea-asteen koulutuksen 

tutkintorakenteen, tutkintojen ja niiden perusteiden sekä koulutusohjelmien uudistamiseksi 

tarvittavasta alan koulutuksen määrällisestä ja laadullisesta ennakoinnista. Selvitys sisältäisi myös 

uudistusehdotukset. 
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