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MAJOITUS-, RAVITSEMIS- JA MATKAILUPALVELUIDEN ENNAKOINTIRYHMÄN (MaRaMa) KANNANOTTO 
KYSEISEN ENNAKOINTIRYHMÄN KOKOONPANOSTA 

Taustaa 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmä on 
käynnistänyt mahdollisen seuraavan Osaamisen ennakointifoorumin kauden suunnittelemisen. 
Suunnittelussa hyödynnetään muun muassa Owal Group Oy:n Osaamisen ennakointifoorumille 
toteuttamaa ulkoista arviointia. 

Ulkoisen arvioinnin väliraportissa on esitetty 13 Osaamisen ennakointifoorumiin liittyvää suositusta sekä 
suositusten edellyttämät toimenpide-ehdotukset ja vastuutahot. Ennakointiryhmiä on kehotettu 
käsittelemään väliarvioinnin tuloksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä sekä huomioimaan asia 
vuosisuunnitelmissaan. 

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden (MaRaMa) ennakointiryhmä on kokouksissaan käsitellyt 
väliarvioinnin tuloksia ja niiden yhteydessä annettuja suosituksia. 3.12.2019 järjestetyssä kokouksessaan 
ennakointiryhmä päätti laatia kannanoton liittyen arvioinnin suositukseen 131, jonka yhteydessä myös 
ennakointiryhmiä kehotetaan pohtimaan ennakointiryhmien koostumusta. 

 

Ennakointiryhmän kannanotto 
MaRaMa-ennakointiryhmän osaamis- ja toimialoihin kuuluvat seuraavat toimialaryhmät: majoitus, 
matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta sekä ravitsemistoiminta. Väliarviointiraportin suositukseen 
13 liittyen ennakointiryhmä haluaa tuoda opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Osaamisen 
ennakointifoorumin ohjausryhmän (ENFO) tietoisuuteen kantansa kyseisen ennakointiryhmän nykyisestä 
koostumuksesta.  

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut -ennakointiryhmä näkee ryhmän nykyisen 
koostumuksen (toimialaryhmät) olevan ennakointiryhmille annettujen tehtävien sekä 
ennakointityön näkökulmasta tarkoituksenmukainen ja hyvin toimiva kokonaisuus, jota ei 
ole tarkoituksenmukaista muuttaa. Toimialakokonaisuus on jo nyt monisektorinen ja sen 
painoarvo yhteiskunnassa tulee kasvamaan. Lisäksi majoitus-, ravitsemis- ja 
matkailupalvelut -toimialoissa on keskenään paljon yhtymäkohtia, mikä tukee ryhmän 
työskentelyä jatkossakin.  

Ennakointiryhmä tunnistaa ja etsii aktiivisesti olemassa olevia ja uusia rajapintoja muiden 
toimialojen kanssa. Ryhmä näkee, että sen synergia muiden alojen, mm. puhtaus- ja 

 
1 Suositus 13: Väliarvioinnissa ei oteta kantaa ennakointiryhmien määrään ja niihin kuuluviin toimialoihin, mutta 
ryhmien koostumusta on syytä arvioida uudestaan ennen uuden kauden alkamista. Tällöin kokonaisuudessa tulisi 
huomioida myös toimialojen vahvemmat yhteydet koulutuspolkujen jatkumoiden näkökulmasta sekä 
aluekehittämisen toimijoihin. 
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kiinteistöpalvelualan, kanssa saavutetaan parhaiten erilaisilla kulloisenkin tarpeen 
mukaisilla yhteistyön muodoilla ilman varsinaista toimialaryhmän kokoonpanon muutosta. 
MaRaMa-ryhmällä on valmius toimia yhteistyössä niin toisten ennakointiryhmien kuin 
työelämäorganisaatioidenkin kanssa.   
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