
Osaamisen 
ennakointifoorumi 



Osaamisen ennakointifoorumi – yleistä
▪ Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisenä koulutuksen 

ennakoinnin asiantuntijaelimenä toimii Osaamisen ennakointifoorumi

▪ Järjestelmä koostuu ohjausryhmästä, ennakointiryhmistä sekä asiantuntijaverkostosta

▪ Tehtävänä  edistää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen 
kanssa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta

▪ Ei säädetä enää valtioneuvoston asetuksella > OKM:n päätös, OPH nimeää 
ennakointiryhmät ja organisoi ennakointityön

▪ Ennakointiryhmät mukana sekä laadullisessa että määrällisessä ennakointityössä

▪ Opetushallitus tekee ennakoinnin toimintasuunnitelman kauden alussa kuultuaan 
ennakointiryhmiä sekä ohjausryhmää  ja organisoi ennakointityön

▪ Ennakointiryhmät: vähemmän kuin koulutustoimikuntia (26 => 9)
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Ennakointiryhmien tehtävät

• analysoi ennakointitiedon pohjalta muuttuvia osaamistarpeita ja niiden 
vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen

• tekee aloitteita ja suosituksia ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta, 
koulutuksen sisällöistä sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämisestä

• kehittää ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja 
=> työelämän tarpeet, koulutusjatkumot

• tuo havaitut kehittämiskohteet keskusteluun => tutkimus- ja kehittämisaloitteet
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Ennakointiryhmät: Kokoonpano (1/2)

Edustettuina:

• työnantajat

• työntekijät

• koulutuksen järjestäjät (ammatillinen 
koulutus + korkeakoulutus)

• opetushallinto (jäsen ja samalla 
sihteeri)

• opetushenkilöstö (ammatillinen 
koulutus + korkeakoulutus)

• alan tutkimus

▪ Toimikausi enintään 4 vuotta

▪ Opetushallitus nimeää jäsenet 
ennakointiryhmiin keskeisten 
järjestöjen ja muiden 
ennakointiryhmiin kutsuttavien 
tahojen esitysten pohjalta 

▪ Puheenjohtajana ja 
varapuheenjohtajana työelämän 
edustajat, nimetään 
ennakointiryhmän jäsenten 
keskuudesta
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Ennakointiryhmät: Kokoonpano (2/2)

▪ Koulutuksen järjestäjän ja opetushenkilöstön edustajat pyritään saamaan sekä 
ammatillisesta koulutuksesta että korkeakoulutuksesta

▪ Työelämän edustajia tulisi olla yhteensä vähintään yhtä paljon tai enemmän 
kuin muita tahoja yhteensä 

▪ Jäsenten määrä olisi kerrallaan enintään 16  

▪ Jäsenille nimetään varajäsenet

▪ Sihteereinä toimivat Opetushallituksen virkamiehet
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Ennakointiryhmät 

▪ Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja 
ympäristö

▪ Liiketoiminta ja hallinto

▪ Koulutus, kulttuuri ja viestintä

▪ Liikenne ja logistiikka

▪ Majoitus, ravitsemis- ja 
matkailupalvelut

▪ Rakennettu ympäristö

▪ Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala

▪ Teknologiateollisuus ja -palvelut

▪ Prosessiteollisuus ja -tuotanto
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Ohjausryhmä

▪ Tehtävänä mm. suunnitella, kehittää ja 
ohjata osaamisen ennakointifoorumin 
toimintaa sekä toimia 
asiantuntujaryhmänä

▪ Enintään 20 jäsentä

▪ OKM nimeää jäsenet keskusjärjestöjen 
ja muiden ohjausryhmään 
kutsuttavien tahojen esitysten 
pohjalta

▪ OKM nimeää puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja sihteerit 
OKM:stä ja OPH:sta

▪ Edustettuina:

• työnantajat ja yrittäjät 

• työntekijät 

• koulutuksen järjestäjät (ammatillinen 
koulutus + korkeakoulutus) 

• opetushallinto 

• opetushenkilöstö 

• opiskelijat (ammatillinen koulutus + 
korkeakoulutus)

• koulutuksen tutkimuksen ja 
arvioinnin asiantuntemus 
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Ennakointiryhmien asiantuntijaverkostot

▪ Vapaamuotoisia, ennakointiryhmät kokoavat halutessaan tarpeen mukaan 
ja itsenäisesti

▪ Ennakointiryhmät nimeävät ja päättävät kokoonpanosta

▪ Tarkoituksena tarvittaessa täydentää ja syventää ennakointiryhmän 
asiantuntemusta 

▪ Osallistuvat työskentely pääasiallisesti sähköisten työskentelyvälineiden 
avulla
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