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 Geo-osaaja 2030 -kyselyn
alustavia tuloksia
MINJA SEITSAMO-RYYNÄNEN JA AKU HEINONEN

Mitä osaamista vuonna 
2030 työelämään astuva 
vastavalmistunut geologi
tarvitsee? Miten suomalainen
geotieteiden alan koulutus
vastaa työelämän tarpeisiin, 
ja miten koulutusta voisi
paremmin kehittää 
työelämälähtöisesti? Näihin 
kysymyksiin haettiin vastauksia
vuoden 2021 loppupuolella
toteutetussa FIN-GEO-
koulutusyhteistyöverkoston 
Geo-osaaja 2030
-osaamistarvekartoituksessa.
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Kuva 1. Eri tietojen, taitojen ja osaamisen lajien tärkeys työelämässä (vaaka-akseli) ja vastaajien arvio siitä, 
kuinka hyvin nykyinen geotieteiden korkeakoulutus vastaa niiden osalta työelämän tarpeisiin (pystyakseli). 
Vastaukset ovat annettu asteikolla 1–5 ja pisteet edustavat kaikkien vastauksien keskiarvoja.

Figure 1. Average values, on a scale from 1 to 5, of how important core knowledge, competencies, and
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Summary
“Geo-expert 2030” – preliminary results
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