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Projektin tavoite ja tunnusluvut 
Tavoitteena oli hankkia oppilaitosten ja yrityselämän edustajilta 

näkemyksiä, mitä palveluja ja millaista osaamista tulevaisuudessa 

kysytään ja tarvitaan 

Kutsuminen 

E-mailit, jäsen- ja 

viikkotiedotteet,  

intrat, uutiskirjeet, some 

Osallistumiset Käytetty aika 

Keskimäärin 14 

min per käynti 

 

2332 23.4.—19.5.2014 

 

Vastaukset Aukioloaika 

1021 
(+”kurkkaajia” 136) 



Kuvaus osallistumisprosessista 
 Ideointivaiheessa osallistuja kirjoitti omin sanoin 

avoimia vastauksia kahteen kysymykseen: 

 Mitä palveluja kysytään seuraavan 15 vuoden aikana? 

 Millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

 Arviointivaiheessa osallistuja sai 

satunnaisotannalla arvioitavakseen 15 edellisten 

osallistujien kirjoittamaa vastausta 

 Arvioinnin kriteeri oli: ”Merkitys korostuu 

tulevaisuudessa” 

 Arvioitavien asioiden määrä oli 380, arviointeja per asia 

keskimäärin 11   

 Osallistujalta kysyttiin kolmesta tärkeimmäksi 

arvioidusta asiasta jatkokysymys: Miten haluaisit 

kyseisen taidon tai osaamisen itsellesi hankkia? 

 Viimeinen avoin kysymys oli: Mikä on 

tulevaisuuden kysytyin ammatti? 
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Kuvaus tulosanalyysistä 

 Osallistujien kirjoittamat avoimet vastaukset luokiteltiin 

analyysivaiheessa tekstilouhintaohjelmistolla 19 teemaluokkaan 

niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin 

niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Teemaluokat 

esitellään dioissa 18−42. 

 Diassa 16 on kuvattu pylväsdiagrammilla  

kaikkien teemaluokkien määrä (kuinka monta  

kertaa aihe on aineistossa mainittu) ja tärkeys  

(teemaan luokitelluille vastauksille annettujen  

tärkeysarviointien keskiarvo).  

 Diassa 17 esitetään kaikkien teemaluokkien  

määrä, tärkeys ja hajonta. Kuvassa pallon halkaisijan koko esittää 

teemaan sisältyvien vastausten määrää, pallon sijainti 

tärkeysarvioita sekä sitä, kuinka samaa vs. eri mieltä teeman 

tärkeydestä ollaan oltu. 
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Osallistumisia yhteensä 1021 
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Osallistumisia yhteensä 1021 
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”Jokin muu” –vaihtoehdon valinneista puolet opiskelijoita. 



Tulosten hyödyntäminen 

 Miten tulokset heijastavat ja vahvistavat nykytilaa? 

 Mitkä ovat suurimmat muutokset nykytilanteeseen verrattuna? 

 Millaista muutosta tavoitellaan tulosten myötä? 

 Miten eri osallistujaryhmien näkemyksiä arvotetaan?  

 Miten tulosten käsittely ja hyödyntäminen etenee? 

 Mitä tehdään? 

 Kuka tekee? 

 Mihin mennessä? 

 Miten mitataan? 

 Mihin prosesseihin tulokset liittyvät ja millä tavalla? 

 Miten tuloksista viestitään?  
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Päätulokset 



Yhteenvetoa tuloksista 

TULEVAISUUDESSA KYSYTYT PALVELUT JA TARVITTAVA OSAAMINEN 

 Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä osaaminen ja palvelut sekä sähköiset 

palvelut korostuvat 

 Myös tulevaisuuden kysytyimmät ammatit tulevat osallistujien mukaan 

olemaan terveyden ja hyvinvoinnin alalla 
 

ASIAT, JOIDEN MERKITYS TULEE KOROSTUMAAN TULEVAISUUDESSA 

 Moniosaamisen, sosiaalisten taitojen ja kansainvälisyyden merkityksen 

korostumisesta yksimielisyys 

 Erikoisosaamisen ja elämänhallinnan osaamisen ja palvelujen merkitys 

jakaa mielipiteet 
 

OSAAMISEN HANKKIMISEN KEINOT 

 Osaaminen halutaan hankkia sopivalla sekoituksella toisaalta verkko-

oppimista ja kasvokkain oppimista, toisaalta yksin ja yhdessä oppimista 
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Tulevaisuuden palvelut 
• Kierrätysmateriaalista sekä uusiutuvasta energiasta ja materiaaleista valmistettujen 

tuotteiden kehittämis- ja valmistamispalveluja, energiankulutuksen hallitseminen 

• Tukipalveluja ja coachausta yrittäjille 

• Kodinhoidon palveluja perheille ja vanhuksille 

• Tiedon hakemisen, tuottamisen ja analysoinnin palveluja 

• Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä tukevia palveluja, verkostoitumisen 

hyödyntämisen palveluja 

• Elämänlaatua ylläpitäviä tukipalveluja vanhuksille sairaanhoidosta ystäväpalveluun 

sekä edelleen kiinteistönhoitoon 

• Rakentamis-, kunnostus- ja korjauspalveluja autoille, rakennuksille ja sähkölaitteille 

• Kuljetuspalveluja tavaroille, ihmisille ja palveluille 

• Hyvinvointipalveluja: terveelliset elämäntavat, henkinen ja fyysinen hyvinvointi 

• Verkkopalvelujen help desk –palveluja ja käyttöopastusta  

• Teknisten laitteiden huoltoa ja niiden arkihyödyntämisen neuvontapalveluja 

• Elämänhallintavalmennusta: arjen hallintaa, elämyksiä vapaa-aikaan, opiskelu- ja 

työuran suunnittelua 
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Tulevaisuuden osaaminen 
• Monipuolisuus, laaja-alaisuus ja poikkitieteellisyys 

• Sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja ihmisten kohtaaminen  

• Uusiutuvan energian ja materiaalien kehittäminen, valmistaminen ja hyödyntäminen, 

energiankulutuksen vähentäminen, ”ekobrändääminen”, kaupunkiviljely, ymmärrys 

kestävästä kehityksestä 

• Yrittäjämäisyys, itsensä johtaminen 

• Kansainvälisyys, kielitaito, monikulttuurisissa ryhmissä toimiminen ja niiden 

johtaminen 

• Tiedonhallinta olemassa olevaa teknologiaa hyödyntäen ja uutta innovoiden: tiedon 

hakeminen, jäsentäminen, analysointi ja soveltaminen 

• Moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen, verkostoissa oppiminen 

• Sähköinen ja monikanavainen viestintä ja markkinointi 

• Sähköisten palvelujen käyttäminen ja sosiaalisessa mediassa toimiminen 

• Teknologian hyödyntäminen arkielämässä ja liiketoiminnassa 

• Kokonaisuuksien ymmärtäminen ja haltuunotto 

• Oman alan syvempi erikoisosaaminen  
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Palvelujen tuottamisen tavat 
• Monikansallisesti kuluttajan ja palvelun tuottajan kotimaasta riippumatta 

• Räätälöiden yksilö- ja organisaatiokohtaisiin tarpeisiin 

• Yhteistyössä poikkitieteellisiä (vähemmän virallisia) verkostoja hyödyntäen 

• Sähköisesti verkossa − kasvokkaisista palveluista silti kokonaan luopumatta 

• Kokonaisvaltaisesti yhdeltä luukulta palveluja yhdistellen 

• Korkean erikoisosaamisen asiantuntijapalveluina 
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Huomioita tuloksista 
• Tulevaisuuden työn ja oppimisen avaintekijät sosiaaliset taidot ja metataidot 

tulevat selkeästi esiin tuloksissa 
• Metataidoista esillä on elämänhallinta, tiedonhallinta, verkostoituminen, kommunikointi sekä 

oman itsensä johtaminen (yrittäjyyden sisällä)  

• Sosiaalisten taitojen osaaminen on välttämätöntä tulevaisuudessa – on edellytyksenä esim. 

palvelujen yksilöllistämisessä ja räätälöinnissä (asiakastarpeen ymmärtämisessä) sekä 

yhteistyön tekemisessä ja verkostojen hyödyntämisessä  

• Elämänhallinnan valmennus palveluna kiinnostava – millä nimellä kannattaa 

markkinoida ollakseen houkutteleva? 

• Tulevaisuuspohdinnoissa usein esiintyvästä turvallisuudesta ei puhuttu 

lainkaan  

• Ekologisuus mukana tulevaisuuspohdinnoissa usein, tässä selkeästi 

suuremmalla tärkeydellä kuin yleensä - kuka osaa tuotteistaa ekologisuuden? 

• Miten tulkita ”kolmikantaa”: moniosaaminen vs. kokonaisuuksien hallinta vs. 

erikoisosaaminen? 
• Moniosaajia tarvitaan, mutta vasta kokonaisuuksien hallinta tuottaa tehokkaampaa 

(järkevämpää) työntekoa ja parempaa itsensä johtamista 

• On tiettyjä aloja, joissa erikoisosaaminen korostuu moniosaamista enemmän 
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Tulevaisuuden palvelut ja 

osaaminen  
Tulosten esittely teemoittain 



Moniosaamisen, sosiaalisten taitojen ja 

kansainvälisyyden merkitys korostuvat 
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Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 

Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen. 

 

Vastausten  

määrä on 1315. 



Erikoisosaaminen ja elämänhallinta 

jakavat mielipiteet 

4.6.2014 17 

Mitä suurempi pallo, 

sitä enemmän 

aiheesta on puhuttu. 

Pystyakseli kuvaa 

asioiden koettua 

tärkeyttä ja vaaka-

akseli erimielisyyttä 

niiden tärkeydestä 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Eniten tulevaisuudessa korostuvat asiat  
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Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

1. Moniosaaminen 
Vankka yleissivistys, käytännön 

ja teorian yhdistäminen sekä 

monipuolinen ja –alainen 

osaaminen – niin substanssissa 

kuin sosiaalisissa taidoissakin 

2. Kansainvälisyys 
Kulttuurien tuntemus, 

kielitaito, johtaminen ja 

tiimityö monikulttuurisessa 

ympäristössä, monikansallisesti 

tuotetut palvelut 

3. Sosiaaliset taidot 
Kuuntelemisen, 

keskustelemisen, läsnäolemisen 

ja ihmisen (asiakkaan) 

kohtaamisen taidot, 

empatiakyky, tunteiden säätely 

sekä tunneäly  hyvä 

asiakaspalvelu ja tehokas 

tiimityöskentely  

4. Ekologinen osaaminen 

ja ekologiset palvelut 
Energian säästäminen, 

uusiutuva energia ja 

materiaalit, kierrättäminen, 

kaupunkiviljely, kestävän 

kehityksen lainalaisuudet 

5. Yrittäjyys  
Yrittäjyys työnteon muotona ja 

asenteena, oman osaamisen 

tuotteistaminen, yrittäjyyden 

tukemisen palvelut 

 

6. Kodinhoito 
Kodinhoidon palvelut ja 

palvelujen kotiintuonti: 

siivous, puutarhanhoito, 

hoivapalvelut (ihmiset ja 

eläimet)  



Tulevaisuudessa korostuvat asiat, 7-11  
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Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

7. Tiedonhallinta 

teknologiaa hyödyntäen 
Tiedon hakeminen, 

jäsentäminen, analysointi ja 

soveltaminen osaamisena ja 

palveluna 

 

8. Viestintä ja 

markkinointi 
Sähköisen markkinoinnin ja 

viestinnän osaaminen, viestin 

henkilökohtaistaminen, tiedon 

jakaminen monikanavaisesti 

 

9. Palvelujen yksilöllisyys 

ja räätälöinti  
Palvelujen ja tuotteiden 

massatuotannosta yksilölliseen 

räätälöintiin – vaatii 

asiakastarpeen vahvaa 

ymmärrystä 

10. Yhteistyön tekeminen 

ja verkostojen 

hyödyntäminen 
Yhteisöllisyyttä luovat palvelut, 

moniammatillisten verkostojen 

hyödyntäminen, ryhmässä 

oppiminen 

11. Vanhuspalvelut 
Vanhuksille kotiin vietävät 

ystävä-, hyvinvointi-, 

kodinhoito-, talonmies- ja 

neuvontapalvelut.  Myös 

omaishoitajat huomioon. 

 



Tulevaisuudessa korostuvat asiat, 12-17 
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Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

12. Rakentaminen ja 

korjaus 
Rakentamis-, kunnostus- ja 

korjauspalveluja autoille, 

rakennuksille ja sähkölaitteille 

13. Verkkopalvelut ja -

osaaminen 
Sähköiset palvelut, sähköinen 

asiointi sekä verkko-oppiminen 

ja -opetus: verkkokaupat, 

sähköiset oppimisympäristöt, 

pilvipalvelut, sosiaalinen media 

– myös mobiilisti 

14. Kuljetuspalvelut 

ihmisille ja tavaroille 
Kotiinkuljetusta esim. verkosta 

tilatuille palveluille ja 

tuotteille. Kuljetusvaihtoehtoja 

ihmisille yksityisen ja julkisen 

liikenteen välistä. 

 

15. Terveys- ja 

hyvinvointipalvelut  
Ihmisen hyvinvoinnin 

kokonaisvaltaisesti huomioiden, 

sairauksia ennalta ehkäisten, 

teknologiaa hyödyntäen ja 

lähelle ihmistä tuoden - 

sähköisesti ja yksilöllisesti 

16. Kokonaisuudet 

haltuun 
Kokonaisuuksien ymmärrys ja 

hallinta. Asioiden ja palvelujen 

joustava yhdistäminen. Yhdeltä 

luukulta saatava palvelu, joka 

tyydyttää tarpeet 

kokonaisvaltaisesti. 

17. Teknologiaosaaminen 
Terveydenhuollossa, 

oppimisessa ja opetuksessa 

sekä markkinoinnissa yli 

ammattirajojen. Ohjelmointi- 

ja elektronisten laitteiden 

käyttöosaamista. Palveluja 

vanhuksille teknologian 

hallitsemiseen ja 

hyödyntämiseen. 



Tulevaisuuden nousevat trendit? 18-19  
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Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

18. Erikoisosaaminen 
Kapea-alainen 

huippuosaaminen ja korkean 

osaamisen asiantuntijapalvelut  

19. Elämänhallintapalvelut 
Henkilökohtaisia palveluja: 

arjen hallintaa, elämyksiä, 

koulutus- ja työuran 

suunnittelua  

 



Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen 

”MERKITYS KOROSTUU TULEVAISUUDESSA”  

Sukupuoli 

 Miesten ja naisten kolmen kärki on sama: moniosaamisen, sosiaalisten 

taitojen ja kansainvälisyyden merkitys korostuu eniten tulevaisuudessa 

 Vanhuspalvelut, yhteistyö ja verkostot sekä kodinhoito korostuvat naisten 

näkemyksissä voimakkaammin kuin miesten – miehillä vastaavasti 

tiedonhallinta, yksilöllisyys ja räätälöinti, rakentaminen ja korjaus sekä 

erikoisosaaminen 
 

Ikä 

 Yli 40-vuotiaat ovat samanmielisiä moniosaamisen ja yrittäjyyden 

merkityksen korostumisesta 

 Nuorempien ikäryhmien näkemyksissä ei juurikaan yhtenäisyyttä 
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Eroja osallistujaryhmittäin 
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Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen 

”MERKITYS KOROSTUU TULEVAISUUDESSA”  

Ryhmä 

 Sekä julkisen että yksityisen sektorin edustajat arvioivat sosiaalisten 

taitojen ja moniosaamisen merkityksen korostuvan eniten tulevaisuudessa 

 Koulutus- ja opetushenkilöstön vastauksissa korostuu yrittäjyys, 

opiskelijoiden viestintä ja markkinointi sekä ekologisuus  
 

Toimiala 

 Moniosaaminen yhdistävä teema kaupan, teollisuuden ja hallinnon aloilla, 

sosiaaliset taidot puolestaan ICT:n ja tekniikan alalla, sosiaali- ja 

terveysalalla sekä muissa palveluissa 

 Ekologisuuden merkitys korostuu teollisuuden ja rakentamisen alalla 

 Loogisia valintoja ovat teollisuuden alan yksilöllisyys ja räätälöinti, ICT:n 

ja tekniikan tiedonhallinta sekä sosiaali- ja terveysalan kodinhoito  
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Eroja osallistujaryhmittäin 
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Moniosaaminen 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

24 

”Vanhukset tarvitsevat  

kotipalveluita kotiin. Tarvitaan 

monialaisia taitureita, jotka osaavat 

monelta alalta peruspalveluita. 

Terveys, ravinto, kuntoutus, hygienia, 

kauneus jne. Vakihoitajalla voisi olla 

parina viikolla jokin edellä mainittu 

osaaminen, palvelut vietäisiin kotiin.” 

”Erilaisten hankintaratkaisujen 

monipuolista osaamista. 

Globaaliset ja lokaaliset 

ratkaisut linkittyvät ja esim. 

kielitaidon merkitys korostuu. 

Toimijoiden pitää pystyä 

omaksumaan ja toteuttamaan 

hyvin monipuolisia toimintoja.” 

”Monialainen 

liiketoiminnan, 

tietotekniikan, 

yhteistyötaitojen osaaminen 

yhdistettynä elämän ja 

lähimmäisten 

kunnioittamiseen.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Kansainvälisyys 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 
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”Kielitaito. Venäjän 

merkitys kasvaa. 

Englanti 

välttämättömyys, myös 

muiden kielten osaajia 

tarvitaan.” 

”Horisontaalinen 

johtaminen. Johtaminen 

horisontaalisessa 

ympäristössä, jossa eri 

kulttuurit ovat 

voimakkaasti läsnä.” 

”Kulttuurista osaamista, 

kulttuurierojen vaikutusten 

ymmärrys. Kansainvälistyminen ei 

vähene, mutta se voi muuttaa 

muotoaan. Uskon, että tarvitaan 

yhä enemmän kulttuurista 

ymmärrystä (sekä eri maiden 

kulttuurien erojen ymmärrystä että 

eri ryhmien välisten erojen 

ymmärrystä). Muuten asioista 

sopiminen ja neuvottelu käy 

todella vaikeaksi.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Sosiaaliset taidot 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 
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”Dialogisia taitoja. 

Taitoa pysähtyä, olla 

läsnä ja kuunnella. 

Pohtia asioita erilaisista 

näkökulmista.” 

”Ihmissuhdetaidot. 

Kaikenlainen 

henkilökohtainen 

kohtaaminen tulee 

lisääntymään työelämässä, 

kun palvelut muuttuvat yhä 

henkilökohtaisemmiksi.” 
”Sosiaalisen kimmoisuuden 

lisäämiskoulutus. Vuorovaikutus ja 

toisten kanssa toimeen tuleminen 

siten, että jättää tilaa 

kanssaihmisille ja siitä huolimatta 

näkyy, kuuluu, saa ihmiset 

innostumaan, erottuu tapetista. 

Kanssaihminen pystyy kasvamaan 

tällaisen ihmisen kanssa ja 

molemmat voittavat.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



”Lähiruoan tuottamista 

kaupunkiviljelynä. 

Viljelypinta-alan alati 

pienentyessä osan 

maanviljelystä voisi siirtää 

kaupunkiin esim. 

rakennuksien katoille 

sijoitettuihin kasvihuoneisiin, 

jolloin saataisiin kätevästi 

lähiruokaa. Viljely 

kaupungissa voisi myös tuoda 

lisää työpaikkoja.” 

”Ympäristövalistuspalvelu. 

Jonkinlainen palvelu, joka neuvoisi 

yrityksiä ja ihmisiä 

ympäristöystävällisempään 

toimintaan. Palvelu voisi esimerkiksi 

kehittää/neuvoa yrityksiä 

pakkausmateriaalien käytössä, koska 

nykyään muovia käytetään liikaa ja 

muovijäte on ongelma yhteiskunnalle 

ja öljyn huvetessa muovin raaka-aine 

kallistuu. Palvelu voisi myös neuvoa 

kuluttajia ostamaan 

ympäristöystävällisiä  

vaihtoehtoja.” 

Ekologinen osaaminen ja ekologiset palvelut 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 
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”Kierrätysmateriaalien järkevä 

ja tehokas käyttö. Ammattilaisia 

tarvitaan ohjaamaan ja 

kehittämään kierrätys-

materiaalien käyttöä sekä 

ideoimaan uutta. Mitä kannattaa 

kierrättää ja mitä ei, miten 

toteutetaan uusiokäyttö jotta se 

on taloudellista ja tehokasta.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Yrittäjyys 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 
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”Yrittäjäosaamista.  

Yhä useampi ihminen joutuu 

ottamaan vastuun omasta 

toimeentulostaan yrittäjänä. 

Miten toimia yhden hengen 

yrityksenä uudessa 

toimintaympäristössä.” 

”Lisää pienyrittäjyyttä. 

Jotta yksilöllisyyttä 

voidaan tuottaa, tarvitaan 

paljon erilaisia toimijoita. 

Yrittäjyyttä on tuettava.” 

”Yrittäjille ja yritysjohdolle 

jokapäiväistä sparrausta. Vaikka 

yritysjohto ja tulosvastuuihmiset 

osaavat tietyt asiat hyvin mutta 

kun työpaineet koko ajan kasvaa, 

kukaan ei joka käänteessä muista 

kaikkea oppimaansa. -- Muutamissa 

asioissa sparrausväli tulee 

tihenemään viikottaiseksi ellei 

päivittäiseksi. Viimevuosisadalla 

sparrausväliksi riitti 5-20 vuotta.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Kodinhoito 
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Poimintoja aineistosta 
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”Arjen hallintaa tukevia 

palveluja. Kokonaispalvelua, 

jossa arkiaskareet, kuten 

siivous, ruokaostokset tms. 

joka kodin rutiinit ulkoistetaan 

palveluntuottajille.” 

”Kodin ylläpitoa loman aikana. 

Tarve esim. 1-3 kk:n pituiselle 

lomalle niin kotiasioiden pitää 

olla kuitenkin kunnossa: 

kasvit, koirat, lämmitys, 

postit, laskut yms.” 

”Kodin apu. Siivous- ja 

vaatehuolto. Eläinten 

hoitaminen ja ulkoiluttaminen. 

Jääkaapin täydennyspalvelu, 

kokkipalvelut kotona. Lasten 

hoito myös iltaisin, vaikka 

vanhemmat olisivat kotona 

(kodinhoitaja).” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Tiedonhallinta ja tietotekniikka 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

30 

”Tiedon analysointi ja 

louhinta. Tiedon määrä 

kasvaa ja sen käsittelyyn, 

mallintamiseen, 

simulointiin ja 

visualisointiin tarvitaan 

osaajia.” 

”Tietoteknisiä taitoja tullaan 

tarvitsemaan entistä enemmän. Eri 

aloilla siirrytään kovaa vauhtia 

sähköisiin ympäristöihin. Esimerkiksi 

paperiarkistoja siirretään sähköisiin 

organisaation sisäisiin 

tietokantoihin, joista jokainen voi 

omalta työkoneeltaan hakea 

tarvitsemiansa asiakirjoja. Yleisesti 

ottaen paperista halutaan päästä 

eroon. ---” 

”Tarve on datatiedon 

muokkaajalla, soveltajalla ja 

jakajalla. Tietoa tarvitaan 

päätöksenteon tueksi. Tarve 

on yhteisöillä ja yksityisillä 

ihmisillä. Esim. minkä auton 

ostan, minkä matkan 

valitsen.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Viestintä ja markkinointi 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 
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”Viestintäosaaminen. 

Tietotyössä tiedon 

tuottaminen on tärkeää. On 

hallittava niin sisällön oikea 

muotoilu kuin välineet ja 

kanavat, joissa viestintä 

tapahtuu.” 

”E-markkinonti ja e-myynti; 

verkkoliiketoiminta, palvelu. Koska 

suurin myyntikanava on 

verkkokauppa, tarvitaan myynnissä 

ja markkinoinnissa online 

markkinointi- ja myyntitaitoja. 

Hakukonemarkkinonti (SEM), 

verkostomarkkinointi ja erilaiset 

online-näkyvyyden ostamistavat 

yleistyvät. Myös tekstin 

tuottaminen verkkoon pitää olla 

hakukoneoptimoitua (SEO), jotta 

hakukoneet löytävät tuotteet.---” 

”Markkinoinnista tulee 

teknologiapohjaista. 

Markkinointiosaaminen on 

tulevaisuudessa yhdistelmä 

käyttäytymistieteiden, 

ihmistuntemuksen ja teknologian 

osaamisesta. Muuttuu jatkuvasti 

analyyttisemmaksi, ja tuloksia pitää 

pystyä seuraamaan reaaliajassa ja 

tekemään suunnanmuutoksia niiden 

perusteella.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Yksilöllisyys ja räätälöinti 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

32 

”Yksilöllisiä, laadukkaita  

design-tuotteita. Sisustaminen ym. 

lisääntyy, tarvitaan ns. Ikea-

tuotteiden rinnalle pienteollisin 

menetelmin valmistettuja 

tuotteita. Myös korjaus-

rakentaminen, vanhojen tavaroiden 

arvostaminen ym. yksilölliset 

ratkaisut tulevat tärkeämmiksi.” 

”Räätälöityjä koulutuspalveluja 
ammatinvaihtotilanteisiin. 

Ammatinvaihto on nykyään arkipäivää 
ja usein saatamme hypätä sen verran 

uudelle alalla, että tarvitsemme 
uudelleenkoulutusta ja osaamisen 

päivittämistä. Jos takana on jo 
koulutus ja pitkäkin työkokemus, 

monesti riittäisi vain kaikkein 
olennaisimpaan keskittyvä 

täsmäkoulutus. Tällaista voitaisiin 
räätälöidä hyvinkin yksilöllisistä 

tarpeista.” 

”Henkilökohtaisesti räätälöityjä 

biologisia lääkkeitä. Syöpää 

voidaan jo nyt kohdentaa suoraan 

geenivirheeseen, osaavaa 

laboratoriohenkilökuntaa tarvitaan 

lisää tuottamaan räätälöityjä 

solulääkkeitä.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Yhteistyö ja verkostot 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

33 

”Verkostoitumisen 

konkretisoimista. Miten 

tehdään verkostoitumisesta 

konkreettista bisnestä. 

Verkostossa toimiminen 

Suomessa ja ulkomailla 

siten että kaikki hyötyvät. 

Kilpailun näkeminen 

mahdollisuutena.” 

”Yhteisöllisyyteen 

ohjaamista. Ihmiset 

erakoituvat - tarvitaan 

ohjausta toisten 

ihmisten löytämiseen 

ja yhteiseen 

tekemiseen.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

”Verkosto-osaamista, moniammatillisuuden 

hyödyntämisosaamista. Palveluina ei tule 

olemaan jonkun yksittäisen ammatin palvelu 

vaan enemmän tullaan näkemään onnistuneita 

eri osaamisten hyödyntämistä. Tarvitaan 

rohkeutta yhdistää kulttuurin ja 

terveyspalveluiden osaajien osaamista. Ihmiset 

hakevat kokonaisvaltaista palvelua, jossa 

palveluohjaus laajan palvelukentän pyörteessä 

on yksi olennainen osa. Moniammatillisuuden 

onnistunut hyödyntäminen on tulevaisuuden 

osaamisen ydin.” 



Vanhukset 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

34 

”Ikääntyneiden 

omakotiasukkaiden 

huoltopalveluja. Ikääntyneet 

haluavat asua kotona ja sen 

tukemiseksi pitäisi luoda 

palveluja kotona asumisen 

tukemiseen lumen luonnista 

siivoukseen ja nurmikon 

leikkaamiseen.” 

”Tietotekniikkaa senioreille. 
Senioreiden osuus väestöstä 
lisääntyy ja tietotekniikan 
osaamistarve lisääntyy eri 

palveluissa. Senioreille suunnattuja 
tietotekniikkakoulutuksia tarvitaan 
lisää, jotta heillä on mahdollisuus 
hoitaa asioita itsenäisesti. Muualla 

Euroopassa asiaa on jo viety 
eteenpäin.” 

”Omaishoitajien tuen 

tarve lisääntyy. 

Sijaistusmahdollisuuksia, 

virkistyspalveluja, 

työnohjausta, 

lomapalveluja.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



”Joustava kodin remonttireiska  

voi auttaa esim. 

pikkuremonteissa mm. ikäihmisiä, 

joiden omaiset/lapset asuvat 

kaukana, eivätkä välttämättä 

pysty auttamaan. Hän voisi myös 

käydä pikkuasioilla/kaupassa 

toimeksiantajan puolesta tai 

yhdessä toimeksiantajan kanssa. 

Tällaisesta palvelusta varmasti 

oltaisiin valmiita maksamaan.” 

Rakentaminen ja korjaus 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

35 

”Korjausrakentamista, edullista 
uudisrakentamista. 

Korjausrakentamisen sektori kasvaa 
koko ajan. Uusia, kenties 

edullisempia menetelmiä? Edullista 
uudisrakentamista tarvitaan myös 

etenkin pääkaupunkiseudulle. 
Esimerkiksi talojen "kierrätys" 

(vanhojen toimistojen ja 
teollisuusrakennusten muuttaminen 

asuntokäyttöön).” 

”Tekniikan korjauspalvelua. 

Tarvitaan 

tekniikkatalkkareita 

korjaamaan kodin 

pienkoneita, jotta ei heti  

mennä ostamaan uutta, kun 

laite ei toimi. Tämä on jo 

ympäristönkin kannalta 

järkevää.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Verkkopalvelut ja -osaaminen 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

36 

”Lehdet ja kirjat digipainettuna 

tilauksesta. Lehdet ja kirjat siirtyvät 

irtonumeromyynnissä digitaalisiin 

kioskeihin, jossa asiakas voi selailla 

verkkoversiota ja sen perusteella voi 

ostaa/tilata painettavan version, 

jonka kioskiyrittäjä painaa samantien 

omalla digipainokoneella.” 

”Verkkopalvelut. Nykymuotoiset 

PC:t poistuvat käytöstä. Palvelut 

tulevat siirtymään 

pilvipalveluihin. Laitteistot 

muuttuvat nykyistä pienemmiksi 

mobiililaitteiksi, jotka kulkevat 

mukana koko ajan. Näytöt 

tulevat suoraan laseihin tai 

muuhun vastaavaan, jopa 

verkkokalvolle saakka.” 

”Verkko-oppimateriaaleja  

sekä mekaanisia harjoitteita 

esim. oikeinkirjoitukseen että 

interaktiivisia, halpoja tai 

mielellään ilmaisia tehtäviä 

kaikille kouluasteille omiin 

mobiililaitteisiin asennettaviksi” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Kuljetuspalvelut 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 
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”Peruselintarvikkeiden 

kotiinkuljetuspalveluja. 

Netin kautta tilattavat 

ruoka ja muut 

jokapäiväiset tarvikkeet 

tulee yleistymään.” 

”Kuljetuspalveluita lapsiperheille. 
Monen lapsiperheen haasteena 

nykyaikana on ajan puute. 
Vanhempien työpäivät pitenevät, 
mutta lapset eivät voi itse enää 

kulkea harrastuksiin, vaan 
vanhempia kaivataan kuljettamaan 
lapsia harrastuksiin. Kimppakyyti-

periaatteella varsinkin 
pääkaupunkiseudulla toimiville, 
luotettaville kuljetuspalveluille 

kotoa harrastuksiin ja takaisin tulee 
varmasti olemaan kysyntää.” 

”Keskustan sähköautojärjestelmä. 

Ydinkeskustassa asuvat ja 

ydinkeskustassa asioivat saisivat 

käyttöönsä sähköautosopimuksen 

mukaisesti auton, jolla on lupa 

ajaa ydinkeskustassa. Sillä voi ajaa 

muuallakin, mutta keskustaan 

pääasiassa pääsisi vain 

sähköautolla.---” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Terveys- ja hyvinvointipalvelut 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

38 

”Wellbeing palveluja. 

Ruoka, hyvä olo, 

kauneudenhoito, 

rentoutuminen, 

terveydenhoito, hieronta, 

sauna, hieronta, etc.” 

”Asiakaslähtöisiä 

hyvinvointipalveluita. Eri 

väestöryhmien tarpeet eriytyvät 

toisistaan. Osalla on varaa maksaa 

palveluistaan ja osalla ei. Tarvitaan 

julkisia, yksityisiä ja kolmannen 

sektorin palveluita, joita voidaan 

tarjota yksilöllisesti niitä 

tarvitseville.” 
”Rentoutumiseen apua. 

Infoähkyn jälkeen on vaikea 

levätä, joten 

rentoutumiseen liittyvät 

palvelut kiinnostavat 

hyvinpalkattuja  

työssäkäyviä.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Kokonaisuudet haltuun 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

39 

”Osaajia ruokaketjun 

kokonaisuuden hallintaan. 

Hygienian ja ravintotiedon 

osaajia alueella "Pellosta 

pöytään".” 

”Kokonaisvaltainen kodin 

tietotekniikkapalvelu Palvelun 

tarjoaja hoitasi puhelimet, 

tietokoneet, hälyttimet, verkot, 

kamerat ja kaikki muut tekniset 

vempaimet. Hän hoitaisi 

päivitykset, turvatarkastukset, 

arkistoinnit jne.” 

”Palveluiden 

yhdistämispalvelua. 

Erityisesti 

kuluttajapalveluissa tai -

tuotteissa tuotanto tapahtuu 

ketjussa = on hajallaan 

ympäri maailmaa.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Teknologiaosaaminen 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

40 

”Teknologiaosaaminen. 
Terveydenhuollossa teknologia 

kehittyy huimaa vauhtia. Tarvitaan 
osaamista sekä teknologian hallintaan 
että terveydenhuollon ammattilaisen 

näkökulma ihmisten hyvinvointiin. 
Nämä alat tulisi yhdistää paremmin 
saman koulutuksen alle (myös muu 
kuin apuvälineteknikko). Osaamista 
molemmilta aloilta kaivataan saman 

henkilön tuottamana.” 

”Tekniseen kehittymiseen liittyvä 

palveluja. Kehittyvä teknologia tuo 

mukanaan tarpeen koulutus- ja 

opastuspalveluille, jotta 

teknologioista saadaan hyötyä. 

Opastuksen, neuvonnan ja 

korjauksen tulee olla saatavissa 

24/7, eikä sitä välttämättä hoideta 

ihmisvoimin.” 
”3D-etätulostuksen osaajia. 

Lähitulevaisuudessa voimme 3D-

tulostaa "mitä vain" kotona ja 

työpaikalla. Tähän tarvitaan 

osaajia sekä tuotesuunnitteluun 

(tulostettavat tuotteet ja 

tulostusaineet), jakelukanavien 

hallintaan ja tulostuksesta 

saatavien maksujen hallintaan.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Erikoisosaaminen 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

41 

”Tietyn osa-alueen 

erityisosaamista. Käsitys, että 

laaja-alainen koulutuspohja 

tuottaisi riittävää osaamista ei 

toimi. Tarvitaan 

täsmäosaamista ja siinä 

kehittymistä.” 

”Syvällistä erikoisosaamista. 

Toisaalta tarvitaan laaja-

alaista osaamista, mutta myös 

palvelujen erikoistuessa ja 

asiakkaiden valinnanvapauden 

lisääntyessä, syvällinen 

erikoisosaaminen nousee yhä 

tärkeämmäksi.” ”Erikoistutaan työtehtäviin ja 

tullaan huippuammattilaiseksi. 

Maahanmuuttajien määrä 

lisääntyy palvelualalla. Yhteistä 

kieltä esimiehen ja työntekijän 

välillä ei ole, siksi työ ei voi olla 

monimuotoista vaan vaatii 

erikoistumista.” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



”Henkilökohtaisia valmentajia  

oman elämän tukeen. Työ- ja koulutuspolut ovat 

jatkossa todella yksilöllisiä. Henkilökohtaiset 

valmentajat korvaavat osittain heikot opinto-

ohjauksen, sosiaalityön ja uravalmennuksen palvelut. 

Henkilö ostaa henkilökohtaisen opintosuunnittelun ja 

työuran suunnittelupalvelut yhä nopeammin 

muuttuvassa yhteiskunnassa.” 

Elämänhallinta 

4.6.2014 

Poimintoja aineistosta 

42 

”Elämäntaitojen valmentaja. 

Arkielämän taidot rapistuvat, 

mikä näkyy entistä enemmän 

yksipuolistumisena = 

juuttumisena tietokoneiden 

ääreen. Ihmiset tarvitsevat 

valmennusta ihan tavalliseen 

arkeensa, erilaisista tehtävistä, 

tilanteista ja rooleista 

selviytymiseen.” 

”Elämyspalveluja. Seuraavan 15 

vuoden aikana aitojen elämysten 

kysyntä kasvaa eksponentiaalisesti. 

Elämysten kulutus siirtyy 

muovimaailmoista (huvipuistot, 

teemapuistot, muovipuistot) 

aitoihin yhteyksiin ja 

yksilökeskeisiin aitoihin 

kohtaamisiin aidoissa ympäristöissä. 

Edelleen elämys pitää fasilitoida 

kuluttajalle, elämys on siis nähtävä 

palveluna, jonka elämyksellisyyteen 

vaikuttaa ydinpalvelun 

houkuttelevuuden lisäksi myös lisä- 

ja oheispalvelut.---” 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 



Osaamisen hankkiminen 



Osaamisen hankkiminen verkossa ja livenä  

 Verkossa opiskelu ja tiedon hakeminen omaan tahtiin 
 Oppimisalustojen tulee sopeutua oppijaan, ei toisin päin 

 Materiaali ja harjoitustyöt nettiin  

 Eri aistien hyödyntäminen oppimisessa 

 Tiedon vapaampi saaminen 

 Etä- ja lähiopetusta tarvittaessa 

 Skype-kontakti ohjaajaan 

 Pelilliset ominaisuudet palkitsevat oikeasta vastauksesta / hyvästä suorituksesta 

 Lyhytkestoiset ja matalan osallistumiskynnyksen kurssit ja työpajat, 

henkilökohtainen valmennus 
 Käytännön esimerkit, toiminnalliset keskustelu- ja ongelmanratkaisuharjoitukset 

 Mahdollisuus muodostaa opintokokonaisuuksia yli tiederajojen 

 Muuntokoulutus 

 Oppisopimuskoulutus 

 Enemmän uusien alayhdistelmien kaksoistutkintoja 
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Millä tavalla haluaisit hankkia osaamista? 



Osaamisen hankkiminen yksin ja yhdessä  

 Vertaisoppiminen moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa 
 Rakenteet yhteistyön ja tiedonjakamisen lisäämiselle eri alojen asiantuntijoiden kanssa 

 Työnkierto 

 Konkari−noviisi-toiminta 

 Oman toiminnan dokumentoinnilla ja prosessikuvauksilla hiljainen tieto näkyväksi 

 Osuuskuntamallin hyödyntäminen 

 Itse tekeminen autenttisessa ympäristössä 
 Palvelujen ja taidon käyttäminen käytännössä, oppiminen kantapään kautta 

 Vapaaehtoistyön tekeminen 

 Työharjoittelut 

 Messuilta, seminaareista, webinaareista ja oman alan osaajien 

tapaamisista uutta ja ajankohtaista tietoa 

 Opiskelijoiden ja opettajien vaihto-ohjelmilla kansainvälisyyttä 
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Millä tavalla haluaisit hankkia osaamista? 



Tulevaisuuden kysytyin ammatti  



Kysytyimmät ammatit löytyvät terveyden 

ja hyvinvoinnin aloilta 
1. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ammatit kysytyimpiä tulevaisuudessa (n=120) 

• Kysytyimpiä ammatteja ovat lääkäri, vanhustenhoitaja, sairaanhoitaja ja lähihoitaja − 

näitä ammatteja ei automatiikka uhkaa 

2. IT-alan osaaja (n=56) 

• Mm. ohjelmoija, IT-arkkitehti, kyberturvallisuuden ammattilainen ja big datan analysoija 

3. Eri alojen palveluammattilaiset (n=17) 

• Monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan palveluja ja palvelua oikealla asenteella 

4. Opettaja (n=16) 

• Opettajan rooli muuttuu verkko-opetuksen myötä, mutta ei katoa 

5. Moniosaaja (n=14) 

• Moniosaajat kykenevät tekemään joustavasti monen eri alan tehtäviä  

ja sopeutumaan muuttuviin ammatteihin ja ammattitaitovaatimuksiin 

6. Asiantuntija-konsultti (n=14) 

• Erikoisosaaminen tulee olemaan tulevaisuudessa yhä kapea-alaisempaa  

7. Hyvä johtaja (n=10) ja myyjä (n=6) 

• Automatiikka ja sähköistyminen eivät korvaa näitäkään ammatteja: johtajia tarvitaan 

edelleen hallitsemaan kokonaisuuksia, myyjiä myymään tuotteita ja palveluita 
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 Mikä on mielestäsi tulevaisuuden kysytyin ammatti? (n=417) 



”Opettaja 

Jatkuvassa muutoksessa tarvitsemme 

henkilöitä, jotka auttavat 

muutoksessa, sen kohtaamisessa ja 

uuden oppimisessa sekä käyttöön 

ottamisessa siten, että kaikki 

osapuolet voivat hyvin ja päätyvät 

yhteisvastuulliseen toimintaan.” 

”Kotilääkäri  

Lääkäri, joka auttaa kotona, 

tai netin kautta jonkin 

älylaitteen antamien tietojen 

pohjalta, jolloin asiakkaan ei 

tarvitse lähteä kotoa pois.” 

Kysytyimmät ammatit 

4.6.2014 

Osallistujien kommentteja 

48 

”Palveluammattilainen 

Monimutkaistuvassa 

maailmassa tarvitaan 

opastusta ja palvelua 

oikealla 

palveluasenteella.” 

”Virtuaaliosaaja 

Kaupankäynti, palvelut, 

viihdykkeet, oppiminen 

siirtyvät yhä enemmän 

virtuaalimaailmaan. Sen 

alan osaajia, kehittäjiä, 

innovaattoreita 

tarvitaan” 

 Mikä on mielestäsi tulevaisuuden kysytyin ammatti? 

”Johtajat 

Johtajia tarvitaan kaiken 

tyyppisiin organisaatioihin 

(eduskunta mukaan luettuna), 

joilla on poikkeuksellinen kyky 

nähdä ja tunnustaa tosiasiat ja 

toimia sen mukaisesti.” 



”Lähivalmistuksen 

mahdollistaja 

Lähivalmistus tulee kaikissa 

muodoissaan erittäin tärkeäksi. 

Kaikkien mahdollisuuksien 

toteutuksien mahdollistajista 

(kouluttujista, valmentajista) 

tulee erittäin kysyttyjä.” 

”Henkinen valmentaja-yhteisötaiteilija  

Tuo eri organisaatioissa esiin totutusta poikkeavia 

näkökulmia ja vastaa henkilöstön luovasta innostamisesta 

erilaisin interventioin. Hän käyttää monialaisesti taiteen eri 

keinoja sekä hyvinvointiin liittyviä suoritteita ylläpitämään 

henkilöstön työkykyä. Vaikka hänen työnsä vaikuttaa leikiltä, 

sitä arvostetaan ja siitä ollaan valmiita maksamaan. Taide-

guru toimii myös yhteisön/yrityksen statussymbolina. 

Huippuyrityksillä on eettisyyden lisäksi varaa maksaa myös 

räätälöidyistä kulttuuripalveluista.” 

Mielenkiintoisia kysyttyjä ammatteja 

tulevaisuudessa 

49 4.6.2014 

”Julkkis 

Tämä on selkeä trendi 

yläasteikäisten 

keskuudessa, esim. blogin 

yms. pitämisellä voi saada 

elantonsa.” 

 Mikä on mielestäsi tulevaisuuden kysytyin ammatti? 

”Syrjäytysehkäisijä 

Hoitaa ihmisiä, joiden 

psyyke ei ehdi 

käsittelemään tietotulvaa 

eivätkä selviydy omaisten 

avulla edes aikuisikään 

asti.” 

”Sosiaalisen kimmoisuuden 

opettaja  

Jatkossa tuo taito korostuu 

entisestään ja yhä useammat 

haluaisivat tulla siinä 

osaaviksi ja taitaviksi.” 



Liitteet 
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Naiset 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



Miehet 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



Alle 20-vuotiaat 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



20−30-vuotiaat 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



31−40-vuotiaat 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



41−50-vuotiaat 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



Yli 50-vuotiaat 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



Julkisen sektorin edustajat 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



Yksityisen sektorin edustajat 

4.6.2014 60 

Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



Koulutus- ja opetushenkilöstö 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



Opiskelijat 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



Hallinnon ala 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



Teollisuuden ala 

4.6.2014 64 

Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



ICT:n ja tekniikan ala 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



Rakentamisen ala 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



Kaupan ala 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



 Sosiaali- ja terveysala 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 



 Muut palvelut 
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Kuvion sininen 

palkki kertoo, 

kuinka monta 

kertaa ko. asia on 

mainittu 

aineistossa, 

vihreä palkki sen 

arvioidun 

merkityksen 

tulevaisuudessa 

Mitä palveluja kysytään / millaista osaamista tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana? 

Merkitys korostuu tulevaisuudessa 


