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Näin osaamisen ennakointifoorumi toimii

2

Osaamisen ennakointifoorumi 
edistää koulutuksen ja työelämän 
vuorovaikutusta. 

Toimikausi: 1.1.2017 – 31.12.2020

Ohjaus-
ryhmä

suunnittelee ja ohjaa 
ennakointiryhmien 

toimintaa

Luonnonvarat, 
elintarviketuotanto ja 

ympäristö

Liiketoiminta ja 
hallinto

Koulutus, kulttuuri 
ja viestintä

Liikenne ja 
logistiikka

Majoitus-, 
ravitsemus- ja 
matkailupalvelut

Rakennettu 
ympäristö

Sosiaali-, terveys-
ja hyvinvointiala

Teknologiateollisuus ja 
-palvelut

Prosessiteollisuus ja 
-tuotanto
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Ennakointiryhmän tehtävät

Määrällinen ja laadullinen ennakointi

Työelämän muuttuvien osaamistarpeiden analysointi

Aloitteiden ja suositusten tekeminen koulutuksen 
kehittämiseksi

Työelämän edellyttämien koulutusjatkumoiden 
tunnistaminen

Tutkimus- ja kehitysehdotusten tekeminen ja niiden tuonti 
keskusteluun
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Ennakointiryhmän jäsenet
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Kaikissa 
ryhmissä:

16 jäsentä
16 varajäsentä

Kussakin ennakointiryhmässä ovat
edustettuina:
• työnantajat
• työntekijät
• yrittäjät
• ammatillisen koulutuksen järjestäjät
• korkeakoulut
• opetushenkilöstö
• tutkimus
• opetushallinto
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Puutarha-alan osaamiseen vaikuttavia ilmiöitä
Poimintoja Osaamisen ennakointifoorumin tuloksista

• Brändien osuus tuotteiden ja palvelujen arvosta kasvaa alkutuotannosta lähtien 
läpi koko elintarvikeketjun

• Asiakasymmärryksen, palvelumuotoilun ja yksilöllisten palveluiden merkitys ja 
osaamistarve kasvavat

• Kestävä kulutus korostuu kuluttajien arvona

• Digitalisaatio-osaamisen ja big datan hyödyntämisen tarve kasvaa 

• Roboteilla on tulevaisuudessa keskeinen merkitys tuotteiden ja palveluiden 
tuottamisessa

• Tuotteiden ja palveluiden verkostomainen suunnittelu ja valmistus yleistyvät
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Puutarha-alan osaamiseen vaikuttavia ilmiöitä
Poimintoja Osaamisen ennakointifoorumin tuloksista
• Alustatalous vahvistaa pk-yritysten asemaa suhteessa suuriin yrityksiin

• Keskitytään pitkälle jalostettuihin erikoistuotteisiin

• Tavaratuotannon rinnalle kehittyy hyvinvointipalveluja

• Uutta osaamista tarvitaan elintarvikeketjun prosessien kokonaisvaltaiseen 
hallintaan

• Ennakointiosaamista tarvitaan ilmastomuutoksen vaikutuksiin ja ruokatrendien 
muutoksiin varautumista varten

• Lisää osaamista tarvitaan lämpenevän ilmaston kasvituotantoon 

• Kaikilla pitää olla kiertotalouteen liittyvää osaamista
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Puutarhatyöntekijöiden tulevaisuuden osaaminen 1/2
Näkemys 51 organisaatiolta, tärkeysjärjestys

• Asiakaspalveluhenkisyys, palvelualttius, asiakaspalvelutaidot

• Kasvituntemus

• Markkinoiden kehityksen, trendien tuntemus

• Oppimishaluinen, oppimiskykyinen

• Motivoitunut, aktiivinen ja myönteinen asenne omaan työhön

• Tietotekninen yleinen osaaminen

• Kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kielen osaaminen

• Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, ajan 
tasalla itsensä pitäminen
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Puutarhatyöntekijöiden tulevaisuuden osaaminen 2/2
Näkemys 51 organisaatiolta, tärkeysjärjestys

• Henkilöstöhallintoon, työsuhdeasioihin liittyvä osaaminen

• Yhteistyö ja verkostoituminen välittömien, oman alan kumppanien ja 
sidosryhmien kanssa

• Tekninen perusosaaminen, käsitys teknisten laitteiden ja koneiden toiminnasta

• Puutarhakasvien kasvatuksen perustekniikat, -taidot

• Viheralueen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvä osaaminen

• Tilannetaju, joustava eri tilanteissa, pelisilmä

• Viherrakentamiseen, viherrakennustekniikkaan liittyvä osaaminen
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Opetushallituksen osaamiskysely syksyllä 2018
Osaamisen merkityksen muutos kvalifikaatioluokituksen pohjalta (N=9)

Puutarhatyöntekijät, osaamisen merkitys kasvaa paljon 

• Digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot

• Asiakaspalvelutaidot

• Innovaatio-osaaminen (kykyä tuottaa ja soveltaa uusia ideoita taloudellisen lisäarvon 
tuottamiseen)

• Luovuus (kyky nähdä asioita uusista näkökulmista ja rakentaa niistä jotain uutta, omaperäistä ja 
toimivaa)

• Joustavuus

• Markkinointiosaaminen

• Ennakointiosaaminen
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Opetushallituksen osaamiskysely syksyllä 2018
Osaamisen merkityksen muutos kvalifikaatioluokituksen pohjalta (N=9)

Puutarhatyöntekijät, osaamisen merkitys kasvaa paljon 
• Henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen

• Itseohjautuvuus

• Jätteiden lajitteluosaaminen

• Kilpailukykyanalytiikka-osaaminen (kilpailijoiden tuotteiden, palveluiden ja strategisten 
valintojen vahvuuksien ja heikkouksien arviointi suhteessa yrityksen liiketoimintaan)

• Myyntiosaaminen

• Oppimiskyky

• Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot

• Yrittäjyystaidot
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Opetushallituksen osaamiskysely syksyllä 2018
Osaamisen merkityksen muutos kvalifikaatioluokituksen pohjalta (N=9)

Puutarhatyöntekijät, digiosaamisen merkitys kasvaa paljon 
• Digitaaliset kommunikointitaidot

• Tiedon digitaaliset jakamistaidot

• Digitaalisen teknologian luova käyttötaito

• Digitaalisten osaamispuutteiden tunnistamiskyky

• Tiedon hakutaidot

• Tiedon arviointitaidot

• Digitaalisen sisällön kehittämiskyky

• Digitaalisten työkalujen soveltamiskyky
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Opetushallituksen osaamiskysely syksyllä 2018
Osaamisen merkityksen muutos kvalifikaatioluokituksen pohjalta (N=9)

Puutarhatyöntekijät, osaamisen merkitys säilyy nykytasolla

• Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttöosaaminen

• Puutarhakasvien kasvatuksen perustekniikat, -taidot

• Ravitsemukseen liittyvä osaaminen

• Kasvien ja viheralueiden kasvatus- ja hoitotaidot

• Puutarha-alan koneiden ja laitteiden tuntemus

• Puutarhanhoito-osaaminen

• Tarkkuus

• Viherrakentaminen

• Kasvituntemus

• Fyysinen vahvuus

• Puiden leikkaustaidot
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Kvalifikaatioluokituksen perustana hyödynnettyjen osaamistarpeiden 
ennakointitietolähteiden lyhyt esittely

• Erilaiset kansalliset ja kansainväliset ammattialojen- ja toimialojen osaamistarveselvitykset (esim. 
Opetushallituksen VOSE-projektit). 

• Euroopan komission ylläpitämä osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalainen ESCO-
tietojärjestelmä. 

• Kansainväliset ammattitietojärjestelmät kuten

- Itävallan julkisten työ- ja elinkeinopalveluiden (AMS) ylläpitämä ammattitietojärjestelmä, joka 
käsittää noin 500 ammattialan osaamiskuvausta.

- Yhdysvaltalainen O*Net palvelun ammattitietokanta, joka kattaa lähes 1 000 ammattikuvausta. 

• C&Q Systemsin toimittama aineisto ammattialojen tulevaisuuden osaamistarpeista.

• Euroopan komission DIGCOMP 2.0. –luokittelu digiosaamisten painopistealueista.
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Kiinnostuitko?
Lue lisää: oph.fi/OEFoorumi

facebook.com/OEFoorumi

twitter.com/OEFoorumi
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