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1 Johdanto 

Osaamisesta on tullut organisaatioiden keskeinen tuotantotekijä, kilpailuetu ja 

liiketoiminnan ydin. Ihmiset tietoineen, taitoineen ja kokemuksineen nähdään yhä 

tärkeämpänä organisaatioiden menestyksen ehtona, riippumatta alasta millä toimitaan. 

Yrityksen kilpailukyky riippuu pitkälti siitä, mitä yrityksessä osataan, kuinka osaamista 

hyödynnetään ja kuinka nopeasti kyetään oppimaan uutta. Osaamisen merkityksen 

kasvaessa lisääntyy myös tarve dokumentoida, analysoida ja ennakoida organisaatioiden 

osaamisvaatimuksia ja -resursseja. Yhä olennaisempi osa osaamisesta liittyykin siihen, 

miten kykenemme ennakoimaan sitä, mihin osaamisemme kehittämistä tulisi suunnata.  

(Hanhinen 2010; Aaltonen ja Wilenius 2002; Viitala 2005.) 

Kun osaamisen kehittämistä tarkastellaan kansallisesta näkökulmasta, 

koulutuspolitiikalla on mahdollista vaikuttaa osaamiseen ja siten taloudelliseen kasvuun 

pitkällä tähtäimellä. Kansallisella HRD-politiikalla (human resource developement) 

voidaan vaikuttaa nykyisen työvoiman osaamiseen ja välillisesti talouskasvuun myös 

lyhyellä aikavälillä. (Wang & Sun 2009, 102.) 

Kansallisen ruokastrategiaesityksen (Ruokastrategian valmistelun johtoryhmä 2010, 4) 

vision mukaan ”Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät maukasta, terveellistä, 

kestävästi tuotettua ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky tehdä tietoisia valintoja. 

Kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen 

ruoka- ja palvelujärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean 

tason tutkimus- ja kehitystyö”. Ruokastrategian esityksen mukaan ruokajärjestelmän eri 

osien tuottavuus ja kannattavuus riippuvat pitkälti osaamisesta ja siitä syntyvästä 

kilpailukyvystä. Myös Opetushallituksen (2007) elintarvikealan kuvaus ja arvoperusta -

julkaisussa elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn kerrotaan riippuvan ”tuotannon 

tehokkuuden ja innovatiivisuuden lisäksi työntekijöiden ammattitaidosta ja siitä, miten 

suomalaista ruokakulttuuria, puhdasta suomalaista ympäristöä ja eettisesti korkeatasoista 

alkutuotantoa ja jalostusta voidaan tuoda esille”.  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeita. 

Aineistona käytetään jo olemassa olevia laadullisen ennakoinnin raportteja, 

elintarvikealan ajankohtaisia julkaisuja, tutkimuksia ja viranomaislinjauksia. Työn 
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toimeksiantaja on elintarvikealan koulutustoimikunta ja hankkeen rahoittaa 

Opetushallitus. Selvityksen raportti ilman teoreettista viitekehystä, on julkaistu 

toukokuussa 2012.  

Yleisesti osaamistarpeiden ennakoinnin tuloksilla pyritään tuomaan näkemyksiä 

tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista työelämän työtehtävissä, -menetelmissä ja -

olosuhteissa. Näiden näkemyksien avulla voidaan tuottaa tietoa siitä, millaista osaamista 

tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakoinnin tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi tutkintojen, 

koulutusohjelmien, opetussuunnitelmien perusteiden sekä opetuksen sisältöjen 

kehittämisessä. Tulokset ovat myös keskeistä taustatietoa koulutuksen määrällisiä 

tarpeita ennakoidessa. Laadullisen ennakoinnin asiantuntijaeliminä toimivat alakohtaiset 

koulutustoimikunnat ja koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävänä on edistää yhteistyössä 

opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa koulutuksen ja työelämän 

vuorovaikutusta (Opetushallitus 2011a; 2011b).   

Elintarvikealan koulutustoimikunta voi hyödyntää käsillä olevan selvityksen tuloksia 

ennakointityössään. Myös oppilaitokset voivat hyödyntää tuloksia suunnittelu- ja 

kehitystyössään. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi auttaa yrityksiä tulevan 

menestyksen rakentamisessa (Ranki 1999, 12). Koska selvityksen tulokset tarjoavat 

näkökulmia elintarvikealan tulevaisuuden muutoksiin ja niiden edellyttämiin 

osaamistarpeisiin, voivat elintarvikealan yritykset käyttää tuloksia tarvittavan osaamisen 

ennakoinnissa ja henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä.  

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Elintarviketeollisuus on Suomessa tuotannon arvolla mitattuna neljänneksi suurin 

teollisuusala ja kolmanneksi suurin työllistäjä. Koko elintarvikeketju työllistää arviolta 

300 000 henkeä, josta elintarviketeollisuuden osuus on noin 34 000 henkilöä. 

Elintarviketeollisuus työllistää sekä toisen asteen oppilaitoksista että ammatti- ja 

tiedekorkeakouluista valmistuvia erilaisiin työtehtäviin. Eniten työmahdollisuuksia 

nähdään olevan tarjolla toisen asteen koulutuksen suorittaneille, etenkin suurten 

ikäluokkien eläköityessä. (Hyrylä 2010.) 

Elintarvikeala elää kansallisen ja kansainvälisen paineen alla. Kotimainen ruoankulutus 

ei merkittävästi kasva vaan kasvun nähdään tulevan erikoistuotteiden viennistä, 
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kansainvälistyvästä liiketoiminnasta ja tuotteiden jalostusarvon nostamisesta. 

Ammattitaitoisella työvoimalla on keskeinen merkitys elintarvikejalostuksessa. Yksi 

keskeisistä tavoitteista Elintarviketeollisuusliiton 2010–2020 strategiassa onkin joustavat 

ja uudistuvat työmarkkinat. Jotta tulevaisuudessa voidaan taata elintarvikealan 

kilpailukyky, alalla on panostettava osaamisen kehittämiseen. (Hyrylä 2010.) 

Osaamisen kehittäminen nähdään elintarvikealan yrityksissä yhä tärkeämpänä 

kehityskohteena. Elinkeinoelämän keskusliiton pk-yritysbarometriin vuonna 2010 

vastanneista elintarvikealan yrityksistä 6,6 % piti henkilöstön kehittämistä ja koulutusta 

tärkeimpänä kehittämistarpeenaan. Tärkeimpänä kehitystarpeena koettiin markkinoinnin 

ja myynnin kehittäminen (29,2 %) ja jopa 22,6 prosenttia koki, ettei yrityksellä ollut 

minkäänlaisia kehittämistarpeita. Vuoden 2012 barometrissä henkilöstön kehittämisen ja 

koulutuksen mainitsi tärkeimmäksi kehittämiskohteekseen jo useampi; 11 prosenttia alan 

yrityksistä. Kuitenkin niiden yritysten, jotka eivät nähneet kehittämistarpeita olevan 

lainkaan, määrä kasvoi 26,2 prosenttiin. (Hyrylä 2010; Hyrylä 2012.) 

Suomen ja koko Euroopan elintarviketeollisuuden työllisyyden ennakoidaan alenevan 

edelleen tuottavuuden parantuessa. Samaan aikaan alan kehitys luo kysyntää 

työntekijöille, joilla on korkea osaamistaso. Toisaalta alhaisia tuotantokustannuksia 

hakevan massatuotannon tilalle on kehittynyt erikoistumista, joka myös lisää työllisyyttä. 

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 -raportin (Hanhijoki ym. 2011) tulosten perusteella 

alan työllisten määrän ennakoidaan vähentyvän Suomessa vuosien 2007 ja 2025 välillä 

peruskehityksessä 46 prosenttia ja tavoitekehityksessäkin 23 prosenttia. Ahokas ja 

Honkatukia (2011) puolestaan arvioivat Suomen elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 

valmistuksessa työllisyyden laskevan 22,2 prosenttia vuosien 2008 ja 2025 välisenä 

aikana. Työvoimantarvetta on haasteellista ennustaa, koska erityisesti 

yliopistokoulutuksen osalta on kyse erikoistuneesta osaamisesta ja työtehtävistä, joilla 

saattaa tulevaisuudessa olla enemmän kysyntää. (Hanhijoki ym. 2011; Työministeriö 

2007; Eurofound 2006.) 

Opetushallituksessa toteutettiin vuosina 1996–1999 OSENNA eli Tulevaisuuden 

osaamistarpeiden laadullisen ennakoinnin -projekti, jossa määriteltiin laadullisen 

ennakoinnin järjestelmä eli malli työelämän osaamistarpeiden muutosten analysoimiseksi 

eri ammattialoilla sekä selvitettiin alan osaamistarpeita vuoteen 2004 mennessä. Yksi 

neljästä alasta oli elintarvikeala. Yrityskyselyistä ja asiantuntijatarkasteluista johdetut 

alan avainosaamisvaatimukset olivat laatuosaaminen, tietotekniikan hallinta, 
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tuotekehityksen osaaminen, ympäristöystävällinen toiminta, asiakaslähtöisyys sekä 

yhteistyötaidot. Projektin jälkeen ei yhtä kattavia laadullisia ennakointeja ole tehty. 

Laadullista ennakointia on kuitenkin tehty muun muassa alan eri sektoreilla, 

koulutusorganisaatioissa, TE-keskuksissa, lääninhallituksissa ja maakuntaliitoissa. Myös 

EU:n tasolla on ennakoitu alan osaamistarpeita. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Työtä ohjaava tutkimuskysymys on: 

 

 

Lisäksi pyritään vastaamaan seuraaviin alakysymyksiin: 

 Mitkä ovat erityisesti leipomo-, liha- ja meijerialan tulevaisuuden osaamistarpeet? 

 Onko tunnistettavissa sellaisia elintarvikealan osia, joiden osaamistarpeita ei ole 

ennakoitu tai joiden ennakoinnissa tarvitaan täydennystä? 

 Onko elintarvikealalla tulevaisuudessa tarvetta kokonaan uusille osaamisalueille? 

 Mitkä osaamistarpeet korostuvat elintarvikealan pk-yrityksissä? 

 Mitkä ovat elintarvikealan tulevaisuuden rajapinnat ja miten ne vaikuttavat 

osaamistarpeisiin?  

Työn tavoitteena on tehdä laadullisen ennakoinnin kokoava selvitystyö elintarvikealan 

ajankohtaisista julkaisuista, raporteista, tutkimuksista ja viranomaislinjauksista ja 

selvittää alan tulevaisuuden osaamistarpeet näiden aineistojen perusteella. Tutkimus 

kohdistuu koko elintarvikealalle, mutta lisäksi käsitellään erityisesti 

elintarviketeollisuuden suurimpien osa-alojen: leipomo-, liha- ja meijeriteollisuuden 

osaamistarpeita. Työ kattaa kaikkien elintarvikealan henkilöstöryhmien sekä 

koulutustasojen (ammatillinen peruskoulutus, ammattikorkeakouluopinnot ja 

tiedekorkeakouluopinnot) osaamistarpeet. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu 

osaamisen johtamisen ja kehittämisen kirjallisuuteen ja tutkimuksiin.  

Mitkä ovat elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet? 
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Tutkimusraportti rakentuu seuraavasti. Ensimmäisen luvun lopussa esitellään lyhyesti 

työn keskeiset käsitteet. Luvussa kaksi käsitellään osaamisen johtamista, osaamista 

organisaation ja yksilön näkökulmasta sekä osaamisen yhteyttä strategiaan. Kolmannessa 

kappaleessa syvennytään osaamisen kehittämiseen: sen järjestelmään ja menetelmiin. 

Luvussa neljä kootaan yhteen tutkimuksen viitekehys ja luvussa viisi esitellään 

tutkimuksen aineisto sekä tutkimusmenetelmät. Luvussa kuusi esitellään tutkimuksen 

tulokset eli tulevaisuuden osaamistarpeet sekä käsitellään lyhyesti myös puuttuvia ja 

täydennystä vaativia osa-alueita sekä elintarvikealan tulevaisuuden rajapintoja. Lisäksi 

luvun lopussa peilataan tuloksia alan asiantuntijoiden näkemyksiin. Seitsemäs luku 

sisältää katsauksen alan tulevaisuudennäkökulmiin, yhteenvedon tuloksista, pohdintaa 

tutkimuksen luotettavuudesta ja rajoituksista sekä tutkimuksen johtopäätökset.   

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

Elintarvikeala 

Tässä tutkimuksessa elintarvikealalla viitataan elintarvikkeiden valmistukseen eli 

elintarviketeollisuuteen Tilastokeskuksen (2008) toimialaluokituksen mukaisesti. Muut 

elintarviketalouden tuotantoketjun osat, kuten alkutuotanto, kauppa ja ravitsemuspalvelut, 

käsitellään tutkimuksessa elintarvikealan rajapintoina.  

Osaaminen  

Osaamisella tarkoitetaan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa ja niiden 

soveltamista käytännön työtehtäviin (Valtiovarainministeriö 2001, 6). Hanhinen (2010, 

48) huomauttaa, että osaaminen ei ole tietoa päätetilana, vaan aktiivista ja dynaamista 

tietämistä, jossa tiedon sisältö ja sen soveltaminen yhdistyvät. Sydänmaalakka (2007, 148) 

lisää, että osaaminen sisältää myös asenteet, kokemukset ja kontaktiverkostot. Englannin 

kielessä ei ole suoraa vastinetta verbille ”osata” tai substantiiville ”osaaminen” ja 

tavallisesti käytetyt käsitteet ”competence”, ”knowledge” ja ”knowhow” viittaavat vain 

osaan ilmiöstä (Hanhinen 2010). Kyseiset termit kuitenkin käännetään usein osaamiseksi. 

Osaamistarve 

Osaamistarpeilla tarkoitetaan yleisesti työelämän edellyttämiä ammattitaitovaatimuksia, 

mutta sillä voidaan kuvata myös yrityksessä tarvittavan ammattitaidon puutetta eli 

nykyisen ja tarvittavan osaamisen erotusta (Leveälahti ym. 2009, 5; Hätönen 1998, 29; 

Ranki 1999, 11). 
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Kvalifikaatio 

Kvalifikaatiot ovat työelämän suunnasta asetettuja työn vaatimuksia, joita työntekijän 

tulee hallita (Hanhinen 2010, 96). 

Kyvykkyys  

Kyvykkyydet (capabilities) ovat organisaation ominaisuuksia. Kyvykkyydet voidaan 

määritellä resursseja sitoviksi prosesseiksi, jotka muokkaavat organisaatiossa olevaa 

tietoa. Kyvykkyyksiä kehitetään ja käytetään, jotta saavutettaisiin kilpailuetua. 

(Korhonen ja Niemelä 2005, 38.)  

Kompetenssi 

Kompetenssi (competence) on yksilön kognitiivisiin kykyihin (tiedot ja taidot) sekä 

affektiivis-konatiivisiin valmiuksiin (ominaisuudet joiden avulla yksilö ylläpitää ja 

kehittää kykyjään ja valmiuksiaan) perustuva potentiaali suoriutua työn vaatimuksista 

(Hanhinen 2010, 96-97). Kompetenssia käytetään usein myös viitattaessa organisaation 

ominaisuuteen sekä synonyymina termille kyvykkyys. (Laakso-Manninen ja Viitala 2007, 

29.) Kompetenssit eroavat tavallisesta tietotaidosta siten, että niitä on vaikea oppia 

koulutuksen kautta (Bergenhenegouwen 1996, 30).  

Ydinosaaminen  

Ydinosaamisella (core competence) viitataan organisaation osaamiseen. Ydinosaamiset 

ovat yrityskohtaisia ja oikein hyödynnettyinä varmistavat jatkuvan kilpailuedun. 

Ydinosaaminen muodostuu sekä yrityksen resursseista että työntekijöiden tiedoista ja 

taidoista. (Long ja Vickers-Koch 1995, 12; Bergenhenegouwen ym. 1996, 29.) 

Ennakointi  

Valtioneuvoston ennakointiverkosto on määritellyt ennakoinnin 

tarkoittavan ”järjestelmällistä, osallistavaa prosessia, jossa kerätään, arvioidaan ja 

analysoidaan tietoa sekä laaditaan perusteltuja kuvia ja visioita keskipitkän ja pitkän 

aikavälin tulevaisuudesta”. Ennakoinnilla pyritään näin ollen parantamaan päätöksenteon 

tietopohjaa. (Hirvikallio 2007.) 

Laadullinen ja määrällinen ennakointi  

Laadullisella ennakoinnilla viitataan yleensä sanallisiin ennakointityön tuloksiin, kuten 

osaamiskuvauksiin. Määrälliseksi ennakoinniksi puolestaan usein tulkitaan sellaiset 
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ennakointihankkeet, joiden keskeisin tulos esitetään numeroina, kuten koulutuksen 

määrällisten muutostarpeiden ennakoinnissa. (Opetushallitus 2010a.) 

Osaamistarpeiden ennakointi  

Laadullisesta ennakoinnista käytetään usein myös termiä osaamistarpeiden ennakointi. 

Osaamistarpeiden ennakointi tuottaa tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista, osaamisen 

painopisteiden muutoksista, kokonaan uusista osaamisalueista ja työelämän tarvitsemista 

uudenlaisista osaamisyhdistelmistä (Opetusministeriö 2008, 39). Osaamistarpeiden 

ennakoiminen on myös yksi yrityssuunnittelun osa-alue (Ranki 1999, 41). 
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2 Osaamisen johtaminen 

Viitalan (2009, 170) mukaan ”osaamisen johtaminen on systemaattista johtamistyötä, 

jonka tarkoituksena on turvata yritysten tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä 

osaaminen nyt ja tulevaisuudessa”. Osaamisen johtaminen (competence management) 

vaalii ja kehittää organisaation osaamista kaikilla tasoilla, mikä vaatii ohjausta, 

määrittelyä, arviointia, suunnittelua ja kehittämistä (Laakso-Manninen ja Viitala 2007, 

27). Osaamisen johtaminen sisältää siis kaiken sen tarkoituksellisen toiminnan, jonka 

avulla yrityksen strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja 

hankitaan (Viitala 2009; Valtiovarainministeriön työryhmä 2001). 

 

Kuvio 1. Integroitu osaamisen johtamisen ja henkilöstöhallinnon viitekehys (Laakso-

Manninen ja Viitala 2007, 14). 

 

Organisaation visio ja strategiset valinnat sekä niihin perustuva osaamisen johtaminen 

muodostavat viitekehyksen, joka antaa henkilöstön kehittämiselle suunnan ja rajaukset. 

Laakso-Manninen ja Viitala (2007) ovat kuvanneet organisaation ydinosaamisien, 

tietopohjan ja yksilönäkökulman yhdistävää henkilöstön kehittämisjärjestelmän 

viitekehystä kuvion 1 mukaisesti.  
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Tässä kappaleessa tarkastellaan osaamisen johtamisen kokonaisuutta, lyhyesti sen eri 

oppisuuntia ja käsitellään osaamista sekä organisaation että yksilön näkökulmasta. 

Lopuksi pohditaan osaamisen yhteyttä yrityksen strategiaan.  

 

2.1 Osaamisen johtamisen oppisuuntia 

Osaamisen johtamisen ja henkilövoimavarojen kehittämisen saralla on 1980-luvun 

jälkeen kehittynyt useita eri koulukuntia, joita voi luokitella lukuisin eri tavoin. 

Kirjavaisen ja Laakso-Mannisen (2001, 37) mukaan organisaation osaamisen 

johtamismenetelmien valinnassa on ratkaisevaa, onko haasteena tietyn strategian 

toteuttaminen vai strategisen uudistumisen tukeminen uudistumiskykyä vahvistamalla. 

Tämän näkökulman mukaan jaotetut oppisuunnat on havainnollistettu taulukossa 1. 

Esiteltyjen neljän oppisuunnan lisäksi voidaan vielä erotella strateginen 

henkilöstövoimavarojen johtaminen sekä osaamispohjainen strategiajohtaminen (Laakso-

Manninen ja Viitala 2007, 8). Osaamisen ja strategian yhteyttä käsitellään myöhemmin 

tässä kappaleessa.  

Taulukko 1. Tiedon ja osaamisen johtamisen problematiikan lähestymistapoja 

(Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001, 37). 

 

Ensimmäistä neljästä oppisuunnasta kutsutaan joko osaamisen tai yksilöosaamisen 

johtamiseksi (competence management). Yksilöosaamisen johtamisen juuret ovat 

johtamisteoriassa, erityisesti strategisessa kehittämisessä. Se hyödyntää myös 

käyttäytymistieteitä, pedagogiikkaa, kognitiivista psykologiaa sekä 



13 

 

informaatioteknologiaa. Laakso-Mannisen ja Viitalan (2007, 27) mukaan oppisuunnassa 

on keskitytty yksilöosaamisen sijaan osaamiseen liiketoiminnan synnyttäjänä. 

Yksilöosaamisen johtamisella pyritään toteuttamaan tiettyä strategiaa osaamisen hallinta- 

ja kehittämisjärjestelmän avulla. Oppisuunnan sisällä voidaan tunnistaa 

henkilöstövoimavarojen kehittämisen (HRM) kova, teknokraattista osaamista korostava 

suuntaus sekä pehmeämpi, muutosta tukeva suuntaus. (Kirjavainen ja Laakso-Manninen 

2001, 35-37).  

Tietämyksen johtaminen (knowledge management) on yksilöosaamisen johtamiseen 

verrattuna teknisempi lähestymistapa ja keskittyy lähinnä siihen, kuinka 

informaatioteknologia voi tukea organisaation tiedon hankintaa, muokkaamista ja 

levittämistä (Laakso-Manninen ja Viitala 2007, 9). Tietämysjohtaminen näkee tiedon 

tietoyhteiskunnan taloudellisena perusresurssina ja oppisuunta vastaa tietotulvan 

hallitsemisen haasteisiin. Johtamisoppina suuntaus on juurtunut tietojärjestelmätieteeseen, 

mutta sen kehittymiseen on myös liittynyt käyttäytymistieteellinen koulukunta. 

(Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2001, 36.)  

Osaamisen johtamisen ja henkilöstövoimavarojen kehittämisen ensimmäiset tutkimukset 

keskittyivät, oppivaan organisaatioon, taulukossa esiteltyyn kolmanteen oppisuuntaan, 

jonka mukaan organisaatioiden sopeutuminen ympäristöön riippuu tiedon tehokkaan 

prosessoinnin lisäksi organisaatioiden kyvystä luoda tietämystä. Oppivalla 

organisaatiolla tarkoitetaan yhteisöä, joka arvioi ja edistää omaa oppimistaan. (Morgan 

1986; ref. Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 34.) Oppivalle organisaatiolle on 

tyypillistä muun muassa jatkuvaan oppimiseen kannustava ilmapiiri, asioiden 

kyseenalaistaminen, käyttäytymisen muuttaminen tiedon muuttuessa, virheiden 

salliminen ja aktiivinen tiimityö (Laakso-Manninen & Viitala 2007, 103).  

Probst ja Büchtel (1997, 15) määrittelivät organisaation oppimisen prosessiksi, jossa 

organisaation tieto- ja arvopohja muuttuu, johtaen parempaan 

ongelmanratkaisukyvykkyyteen ja toimintaedellytyksiin. Organisaation oppimisen 

perustana on yksilöiden oppiminen, mutta organisaation oppiminen ei kuitenkaan ole 

yhtä kuin yksilöiden oppimisen summa. Organisaation oppimista tapahtuu vasta kun 

henkilökohtaiset arvot, kiinnostus ja tarpeet kohtaavat. Oppimisen edistämiseksi onkin 

tärkeää vaalia työntekijöiden sosiaalisia taitoja sekä kiinnittää huomiota osallistavaan 

ryhmäkeskeiseen oppimiseen. (Probst & Büchtel 1997, 15-17; 147.) 
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Neljäs esitelty oppisuunta, älypääoman johtaminen, erottuu muista tiedon ja osaamisen 

hallinnan oppisuunnista keskittymällä osaamisvarannon mallintamiseen ja mittaamiseen. 

Oppisuunta pyrkii vastaamaan kysymykseen ”miten älypääoman henkisiä ja 

rakenteellisia elementtejä voidaan mitata?”. (Laakso-Manninen & Viitala 2007, 9; 

Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 37.) 

Eri oppisuuntien kehittyminen toisistaan irrallaan tuo haasteita käytännön johtamiselle. 

Käytännön tilanteissa onnistunein ratkaisu usein löytyy yhdistelemällä teoreettisilta 

lähtökohdiltaan erilaisia lähestymistapoja. (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 33.) 

 

2.2 Organisaation osaaminen 

Organisaation osaamisesta käytetään usein termiä kyvykkyys (capability). 

Kyvykkyydellä viitataan siihen mitä organisaatio osaa tehdä (Korhonen ja Niemelä 2005). 

Long ja Vickers-Koch (1995) jaottelevat kuvion 2 mukaisesti organisaatioissa olevan 

kyvykkyyden ydinkyvykkyyksiin ja kaikille alan toimijoille yhteisiin 

kynnyskyvykkyyksiin.  

 

Kuvio 2. Organisaation kyvykkyydet (Long & Vickers-Koch 1995, 13-14).  

Kynnyskyvykkyyksien tulee olla kunnossa, jotta alalla voidaan ylipäätään toimia, mutta 

ne eivät tuota vielä kilpailuetua. Kynnyskyvykkyyksiä ovat muun muassa organisaation 

sisäistä toimintaa tukevat osaamiset kuten taloushallinto. Kynnyskyvykkyyttä on myös 

kaikilla toimialan organisaatioilla hallussa oleva perusosaaminen. Ydinkyvykkyys 
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puolestaan sisältää kriittisen osaamisen, joka erottaa kyseisellä hetkellä organisaation sen 

kilpailijoistaan. Huippuosaamista on sellainen osaaminen, jota pitää kehittää takaamaan 

tulevaisuuden kilpailuetu. (Long & Vickers-Koch 1995, 13-14; Viitala 2005, 86.)   

Organisaation osaamista voidaan kuvata myös sen toiminnan eri tasojen avulla. Sanchez 

(2004) on määritellyt viisi organisaation osaamismuotoa. Ensimmäinen on kognitiivinen 

joustavuus, jota on muun muassa johdon kyky arvioida vaihtoehtoisia strategioita. 

Toinen on kognitiivinen joustavuus arvioida johtamisprosesseja ja toteuttaa valittuja 

strategioita. Kolmas osaamismuoto, edelleen lähinnä johtoon kohdistuva, on 

koordinaation joustavuus eli kyky hallita ja järjestää resursseja. Neljäs osaamismuoto, 

resurssien joustavuus eli kyky käyttää organisaation resursseja monipuolisesti, kohdistuu 

myös tuotantotasolle. Viides osaamistaso on operatiivinen joustavuus eli kuinka 

organisaatio pystyy käyttämään kykyjä ja taitoja operaatiotasolla hyödyntäen tarjolla 

olevia resursseja. (Sanchez  2004, 523-527.) 

Hätönen on määritellyt yrityksen osaamisen sen työntekijöiden osaamisen summaksi, 

mutta on myöhemmin korostanut, että yksilön taitojen ja tietojen summan lisäksi 

osaaminen rakentuu organisaation tietovarantoihin, prosesseihin ja käytäntöihin. 

(Hätönen 1998, 29; Hätönen 2007, 7.) Ranki (1999, 68) puolestaan esittää näkemyksen, 

jonka mukaan organisaation osaaminen on yksilöiden yhteenlaskettua osaamista 

vähemmän, koska osaamisen siirtyminen tai hyödyntäminen organisaation sisällä ei ole 

täydellistä.  

Organisaation osaamisen yhteydessä puhutaan usein ydinosaamisesta. Andrews (1971; 

ref. Uotila & Säntti 2011, 109) määritteli ydinosaamisen (core competence) eli 

organisaation osaamisen ytimen käsitteen 1970-luvun alussa. Prahalad ja Hamel (1990) 

vakiinnuttivat ydinosaamisen yhteyden organisaation kilpailutekijöihin ja kilpailuetuun. 

Heidän mukaansa yrityksen ydinosaamiselle on tunnusomaista eri taitojen integrointi. 

Hamelin ja Prahaldin (2006, 255) mukaan ydinosaaminen on monista yksittäisistä 

taidoista ja organisaatioyksiköistä kootun oppimisen summa, jonka voi mieltää 

esimerkiksi 5-15 osaamisalueen kokonaisuudeksi.  

Ydinosaamiset eivät kuitenkaan perustu ainoastaan tuoteryhmiin, teknologiavalintoihin 

tai markkinasegmentteihin vaan ennemminkin tietoon asiakkaista ja markkinoista 

(Laakso-Manninen & Viitala 2007, 30). Bergenhenegouven ym. (1996, 30) kuvailevat 

ydinosaamista yritykselle ominaiseksi erityiseksi asiantuntemukseksi, joka koostuu 

motivaatiosta, työntekijöiden kovasta työskentelystä, yhteistyö- ja johtamisideoista sekä 
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muista resursseista muodostuvista synergioista. Walshin ja Lintonin (2001, 166) mukaan 

ydinosaamisen määrittelyssä tulee ottaa huomioon organisaation omien kyvykkyyksien 

lisäksi sekä kilpailijoiden kyvykkyydet että ympäristön vaatimat kyvykkyydet. Hamel ja 

Prahald (2006, 261) huomauttavat, että yrityksellä saattaa olla kilpailijoihin nähden 

monia etuja, jotka eivät kuitenkaan perustu taitoihin tai kykyihin. Ne voivat olla yhtä 

arvokkaita ja menestyksen kannalta oleellisia kuin ydinosaamisetkin, mutta niitä 

hoidetaan kuitenkin eri tavoin kuin ihmisissä ilmenevää osaamista. Omaisuuspohjaisiin 

etuihin on helpompi investoida ja erikoisosaamiseen panostaminen jääkin usein 

vähemmälle huomiolle. 

Ydinosaamiset ovat yrityskohtaisia ja tehokkaasti hyödynnettynä varmistavat jatkuvan 

kilpailuedun kilpailijoihin verrattuna. Ydinosaamisen tulee myös synnyttää uusia 

tuotteita tai palveluja eli ydinosaamista määriteltäessä tulee miettiä, miten osaamista 

voidaan soveltaa tulevaisuudessa. Ydinosaaminen on siis portti tulevaisuuden 

markkinoille. (Bergenhenegouwen ym. 1996, 29; Hamel & Prahalad 2006, 259.)  

Walshin ja Lintonin (2001, 165) mukaan se, että ydinosaaminen voidaan tulkita ”kaikkea 

kaikille” -tyyppisesti on sekä käsitteen hienous että heikkous. Muun muassa Javidanin 

(1998, 61) mukaan Prahaldin ja Hamelin määritelmä ydinosaamiselle vaatii tarkennusta, 

sillä hänen mukaansa Prahald ja Hamel käyttävät osaamista (competence), ydinosaamista 

(core competence) ja kyvykkyyttä (capability) toistensa synonyymeina. Lisäksi heidän 

määritelmänsä, jonka mukaan ydinosaaminen on tuotanto-osaamisen ja teknologian 

yhdistelmä, on Javidanin mukaan liian kapea sillä se keskittyy vain tuotantoon ja jättää 

muun arvoketjun huomiotta.  

Myös Long ja Vickers-Koch (1995, 12) huomauttavat, että termejä ydinosaaminen ja 

ydinkyvykkyys (core capability) käytetään usein tarkoittaen samaa merkitystä. He 

erottavat termit toisistaan seuraavasti: ydinosaaminen liittyy taitoihin, tietoon ja 

teknologiseen tietämykseen, jotka tuovat erityistä etua tietyissä arvoketjun kohdissa. 

Yhdessä strategisen prosessin kanssa ydinosaaminen muodostaa ydinkyvykkyyden. 

Tuotteiden ja palvelujen lisäarvon lisääminen edellyttää osaamisen ja teknologian 

kehittämistä, mikä vaatii erilaisia päätöksiä ja toimia kuin kyseisten tuotteiden ja 

palveluiden toimitusprosessien uudistaminen ja parantaminen. Vasta kun molemmat 

näkökulmat on tuloksellisesti yhdistetty, organisaatio voi osoittaa täyden kyvykkyytensä. 

(Long & Vickers-Koch 1995, 12.)  
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2.3 Yksilöosaaminen 

Osaamisen johtamista on strategiatasolla tarkasteltu lähinnä organisaation näkökulmasta. 

Uotilan ja Säntin (2011, 110) mukaan toinen lähestymisnäkökulma on ollut osaamisen 

hahmottaminen yksilön näkökulmasta. Viitala (2005, 17) huomauttaakin, että sellaista 

osaamista, joka syntyisi yritykseen ilman ihmisiä, ei ole olemassa. Osaamisen johtamisen 

ydin on näin ollen yksilön oppimisen ja osaamisen ymmärtäminen. Perinteisesti yksilön 

osaaminen on ymmärretty yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmänä. 

Boyatziksen (2008, 7) mukaan erinomaisesti ja keskikertaisesti suoriutuvia työntekijöitä 

toisistaan erottavia tekijöitä ovat työntekijöiden kognitiiviset kompetenssit, kuten 

systeemiajattelu, tunneäly sekä sosiaalinen älykkyys, kuten empatiakyky ja 

tiimityöskentelytaito.  

Yksilöosaamisen rakentumista voidaan kuvata jäävuorimallilla Kuvio 3 mukaisesti. 

Ensimmäinen taso, jäävuoren näkyvä kärki, kuvaa havaittavissa olevia tietoja ja taitoja, 

joita tarvitaan työstä, ammatista tai tehtävästä suoriutumiseen. Taidot opitaan 

ammatillisessa koulutuksessa tai kursseilla. Toinen taso viittaa sellaiseen organisaatio-

osaamiseen, joita tarvitaan useissa ammatillisissa tilanteissa ja joita voi kutsua myös 

perusvaatimuksiksi. Taidot sisältävät muun muassa viestintä- ja sosiaaliset taidot sekä 

yleisen teknisen ymmärryksen. Näiden oppiminen on kuitenkin vaikeaa ja vaatii 

henkilökohtaista ohjausta ja palautetta. (Bergenhenegouwen 1996, 30-31.)

 

Kuvio 3. Yksilön osaamisen jäävuorimalli (Bergenhenegouwen 1996, 31). 
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Osaamisen kolmas taso sisältää yksilön sekä organisaation tai ryhmän arvot, normit, 

etiikan ja moraalin. Näihin vaikuttaa yksilön omat näkemykset, kokemukset ja koulutus. 

Arvot ja normit tulevat esiin esimerkiksi tietynlaisena elämänkatsomuksena tai 

näkemyksinä kulttuurista. Näiden omaksuminen on pitkä, yksilöllinen prosessi, jota voi 

verrata tiettyyn ammattiin ”kasvamiseksi”. Alin taso sisältää ”syvän” persoonallisuuden 

ja ominaisuudet, kuten minäkuvan, motiivit ja innostuneisuuden lähteet. Vaikka nämä 

ominaisuudet ovat vain juuri ja juuri näkyvillä, määrittelevät ne pitkälti sen, miten 

henkilö toimii tietyssä ammatillisessa tilanteessa. Näitä ominaisuuksia vaikea tunnistaa, 

kehittää tai opettaa. (Bergenhenegouwen 1996, 31.) 

Bergenhenegouwenin ym. (1996, 31) mukaan monimutkaisten ja vastuullisten tehtävien 

menestyksellisessä suorittamisessa mallin alimman tason osaaminen on tärkeämpää kuin 

tiedot ja taidot. Useat ihmiset ovat tasavertaisia tietojen ja taitojen perusteella 

arvioitaessa. Henkilön motivaatio, panos sekä muut alimman tason osaamiset erottavat 

menestyvät työntekijät muista. Toisaalta Rankin (1999, 21) määritelmän mukaan yksilön 

osaamisesta tulisi päinvastoin erottaa persoonallisuuspiirteet, kuten pitkäjänteisyys tai 

aloitteellisuus. Myös Ranki luettelee yksilön osaamisen koostuvan tiedoista, taidoista 

sekä arvoista ja uskomuksista, mutta lisää osaamisen osatekijäksi myös sosiaalisen 

verkoston (Ranki 1999, 28). Viitala (2005, 17) puolestaan korostaa osaamisen 

uudistumisen tärkeyttä: ihmisten arvo työntekijöinä on heidän kyvyssään uudistaa omaa 

osaamistaan työn ja yrityksen päämäärien edellyttämällä tavalla. Jatkuvasti uudistuva 

osaaminen on tavoitteiden, tekemisen ja tuloksien pohja. 

 

2.4 Osaamisen yhteys strategiaan 

Osaaminen ja tietämys nähdään edellytyksenä organisaation kilpailukyvylle. Taustalla 

vaikuttaa resurssipohjainen strategia-ajattelu, jonka mukaan kilpailuetu syntyy 

organisaation sisällä olevien kyvykkyyksien tai ydinosaamisen hyödyntämisestä. (Uotila 

& Säntti 2011, 109.) Toisaalta hyväkään osaaminen ei johda menestykseen, jos yrityksen 

strategiset valinnat eivät ole onnistuneita (Ranki 1999, 11). 

Selznick käytti vuonna 1957 ensimmäisenä termiä erityinen kompetenssi (distinctive 

competence) kuvatessaan sitä, mitä yritys kilpailijoihin verrattuna tekee parhaiten. Ansoff 

puolestaan käytti vuonna 1965 termejä liikkeenjohdollinen kyvykkyys (managerial 

capability) sekä toiminnallinen kyvykkyys (functional capability). Liikkeenjohdollista 
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kyvykkyyttä tarvitaan vakaassa, reaktiivisessa tai ennakoivassa ympäristössä toimiessa. 

Toiminnallinen kyvykkyys puolestaan viittaa yrityksen taitotasoon eri toiminnoissa, 

kuten tuotekehityksessä tai markkinoinnissa. Ansoff ei kuitenkaan nähnyt kyvykkyyksiä 

osana yrityksen strategiaa vaan ymmärsi niiden kehittämisen ja strategian kehittämisen 

samoista resursseista kilpailevina asioina. Vasta vuonna 1978 asiantuntijat ja johtajat 

alkoivat nähdä kyvykkyydet ja osaamisen olennaisina strategian osina. (Long & Vickers-

Koch 1995, 9-10.)  

Uotila ja Säntti (2011, 110) painottavat, että osaamisen hyödyntäminen organisaation 

strategisessa suunnittelussa edellyttää entistä kokonaisvaltaisempaa sekä strategiatason 

että yksilötason ajattelun yhdistävää näkökulmaa. Muun muassa Sanchezin tutkima 

osaamispohjainen strategia-ajattelu vastaa tähän tarpeeseen. Sanchezin (2004, 518) 

mukaan eri osaamismuodot tuovat organisaatiolle erilaista joustavuutta, jonka avulla 

organisaatio pystyy vastaamaan ympäristön muuttuviin uhkiin ja mahdollisuuksiin. Nämä 

joustavuudet puolestaan eroavat toisistaan niiden tuomien strategisten 

valintamahdollisuuksien perusteella. Sanchezin määrittelemät osaamismuodot on esitelty 

kappaleessa 2.2. Organisaation osaaminen. 

Vallitsevan strategisen HRM-näkemyksen (human resource management) mukaan 

mitkään yleiset henkilöstön kehittämiskäytäntöjen yhdistelmät, yrityksen strategian 

mukaisetkaan, eivät voi tuottaa kilpailuetua, koska mikään yleinen ei voi olla 

ainutlaatuista. Myöskään yksittäiset henkilöstöjohtamisen käytännöt eivät voi olla 

jatkuvan kilpailuedun lähteitä suhteellisen helpon kopioitavuutensa vuoksi. Sen sijaan 

kilpailuetu voi syntyä monimutkaisista johtamiskäytäntöjen ja menetelmien kimpuista 

(HR bundles), jotka ovat kehittyneet yrityksen historian kuluessa ja rakentuvat monin 

tavoin organisaation kulttuuriin ja rakenteisiin. (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 

136.) 

Se, millä tasolla henkilöstön kehittäminen tulee osaksi organisaation strategiaa, riippuu 

Garavanin ym. (1995, 5) mukaan ylimmän johdon kyvystä nähdä tärkeät ympäristön 

trendit henkilöstön kehittämisen näkökulmasta, toisin sanoen oppimismahdollisuuksina. 

Yrityksen strategiset linjaukset antavat puolestaan suunnan osaamisen kehittämiselle 

kaikilla yrityksen tasoilla (Viitala 2005, 15). 
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3 Osaamisen kehittäminen 

Henkilöstön kehittäminen ja koulutus edustavat useimmissa osaamisen johtamisen 

kokonaisuuksissa keskeisestä, ellei ratkaisevaa osatekijää (Garavan, Costine & Heraty 

1995).  Tässä kappaleessa syvennytään osaamisen kehittämiseen ja tarkastellaan 

kehittämisen yhteyttä strategiaan. Lisäksi avataan osaamisen kehittämisjärjestelmää ja 

esitellään eri kehittämismenetelmiä. 

Luoma (2000, 771) määrittelee henkilöstön kehittämisen (HRD) joukoksi 

tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, jotka lisäävät henkilön taitoja, kykyjä ja tietoja 

ohjaavat niitä organisaation hyödyksi. Määritelmä korostaa kehittämisen virallista puolta 

sekä johtamisen näkökulmaa epävirallisen ja sattumanvaraisen oppimisen sijaan. 

Garavan ym. (1995, 4) lisäävät määritelmään myös ryhmän oppimisen näkökulman ja 

huomioivat kehittämisestä organisaation saaman hyödyn lisäksi myös yksilön saaman 

hyödyn. 

Luoma (2000) esittää kolme näkökulmaa strategian ja henkilöstön kehittämisen 

yhteydestä. Ensimmäinen näkökulma painottaa osaamistarpeita (needs), toinen 

kehittämismahdollisuuksia (opportunities) ja kolmas organisaation kyvykkyyksiä 

(capabilities). Näkökulmat on yhdistetty kuvion 4 mukaiseen viitekehykseen. 

 

Kuvio 4. Strategisen henkilöstön kehittämisen viitekehys (Luoma 2000, 771.) 
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Osaamistarpeita painottavan, perinteisen näkökulman mukaan organisaation strategian 

toteuttaminen vaatii, että kunkin työntekijän osaaminen vastaa oman roolinsa vaatimaa 

osaamistarvetta. Osaamistarpeiden muuttuessa, esimerkiksi ympäristössä tapahtuvien 

muutosten seurauksena, työntekijä saattaa epäonnistua roolinsa täyttämisessä. Tällöin 

syntyy osaamistarpeiden ja osaamisen välinen vaje, jota henkilöstön kehittämisellä 

pyritään täyttämään. Näkökulma painottaa siis organisaation sisäisiä lähtökohtia. 

Kehittämismahdollisuuksia painottava näkökulma puolestaan korostaa organisaation 

ulkopuolisia mahdollisuuksia. Vajeen täyttämisen sijaan henkilöstön kehittäminen tukee 

strategian toteuttamista tuomalla organisaatioon sellaista osaamista, joka tulevaisuudessa 

voi tuottaa kilpailuetua, vaikka osaaminen ei olisi nykyhetkellä välttämätöntä. (Luoma 

2000, 771-779.) 

Kolmannen, kyvykkyyksiä painottavan näkökulman mukaan henkilöstön kehittämistä 

voidaan käyttää organisaation kyvykkyyksien kehittämisessä. Näkökulma on 

tulevaisuutta ennakoiva, sillä sen mukaan henkilöstön kehittämistä tarvitaan ensisijaisesti 

strategian tavoitetilan saavuttamiseksi, ei siis päivittäisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

(Luoma 2000, 771-779.) Myös Rothwell ja Kazanas (1991; ref. Garavan ym. 1995, 6) 

painottavat ennakoinnin merkitystä strategisessa henkilöstön kehittämisessä. Heidän 

mukaansa henkilöstön tulisi ennakoida tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja sen 

sijaan, että kehittämistarpeeseen reagoitaisiin vasta ongelmien ilmennyttyä.  

Osaamisen kehittämisestä puhutaan usein vielä henkilöstön kehittämisen käsitteellä, 

vaikka se ei enää vastaa tämän päivän osaamisen kehittämisen luonnetta. Henkilöstön 

kehittäminen korostaa terminä henkilöstöä sellaisen kehittämisen kohteena, jota kehittää 

joku organisaation ulkopuolelta. Sen sijaan nykyisen ajattelun mukaan jokainen on 

vastuussa omasta ja yhteisönsä osaamisen kehittymisestä ja kehittymisen prosesseja 

tuetaan johtamisella, rakenteilla ja toimintamalleilla. (Viitala 2005, 182-183.)  

Osaaminen sisältää koulutuksessa opitun tiedon lisäksi työssä ja sosiaalisessa elämässä 

hankitun kokemuksen sekä kyvyn käyttää tietoa ja kokemuksia. Tämän vuoksi osaamisen 

kehittämisessä puhuttaessa tulee muistaa, että toisen ihmisen osaamista ei ole mahdollista 

kehittää suoraan vaan ainoastaan luoda siihen mahdollisuus, tarjota tarvittavat välineet ja 

toimia katalysaattorina. (Sundberg 2001, 104.) 

Osaamisen kehittämisestä puhutaan terminä sekä organisaation että yksilön oppimisen 

näkökulmasta. Esimerkiksi Kock ja Ellström (2011, 73) määrittelevät osaamisen 

kehittämisen organisaation näkökulmasta yleisesti eri aktiviteeteiksi, joita voidaan 
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käyttää vaikutettaessa osaamisen saatavuuteen yrityksen sisäisillä työmarkkinoilla. 

Koulutuksen ja kurssien lisäksi se sisältää työn organisoinnin muutokset epävirallisen 

oppimisen edistämiseksi esimerkiksi työnkierron avulla. Osaamisen kehittämisestä 

voidaan puhua myös yksilön oppimisprosessin näkökulmasta. Koska yksilöt oppivat eri 

tavoin, henkilöstön kehittämisessä tulisi olla tarjolla myös eri keinoja. Jokainen henkilö 

vastaa loppujenlopuksi oman osaamisensa kehittämisestä ja vain osa oppimisesta on 

tietoista. (Ranki 1999, 30-31.) Sydänmaalakan (2007, 170) mukaan suunnittelu- ja 

kehityskeskustelut ovat yksilön kannalta tärkein osaamisen kehittämisen tekijä. Myös 

ura- ja seuraajasuunnittelu auttavat yksilön osaamisen systemaattista kehittämistä pitkällä 

tähtäimellä (mt.). 

Osaamisen kehittämisen toimenpiteiden vaikutukset riippuvat kehittämismetodien ja 

käytettyjen strategioiden lisäksi organisaation oppimisympäristön ominaisuuksista. Kock 

ja Ellström (2011) selvittivät ruotsalaisiin pk-yrityksiin kohdistuneessa tutkimuksessaan 

yrityksen ilmapiirin ja osaamisen kehittämisen strategian vaikutuksia oppimistuloksiin. 

Yrityksen ilmapiiri määriteltiin joko mahdollistavaksi (enabling) tai rajoittavaksi 

(constraining) muun muassa sen mukaan, minkälaiset mahdollisuudet henkilöstöllä on 

saada palautetta, hyödyntää oppimisresursseja ja kuinka työn ominaisuudet, kuten 

monimutkaisuus ja vaihtelu, tukevat oppimista. Myös osaamisen kehittämisen strategiat 

yrityksissä jaettiin kahteen luokkaan: sopeutettuun (integrated) ja viralliseen (formal). 

Virallinen viittaa strategiaan, joka perustuu lähinnä säännölliseen työpaikan ulkopuolella 

tapahtuvaan koulutukseen kurssien muodossa ja kehittäminen keskittyy lähinnä 

yksittäisen työntekijän kykyyn suoriutua tehtävistään. Sopeutetussa strategiassa 

kehittämisessä yhdistyy viralliset kurssit sekä työn organisoinnin muutokset ja yksilön 

kehityksen lisäksi keskitytään myös yrityksen kehitykseen. (mt.) 

Oppimistulosten kannalta parhaat tulokset olivat organisaatioissa, joissa yhdistyi 

sopeutettu strategia ja mahdollistava ilmapiiri. Huonoimmat tulokset olivat puolestaan 

sopeutetun strategian ja rajoittavan ilmapiirin yhdistävissä organisaatioissa. Tutkijat 

huomauttavat, että oppimistuloksiin vaikuttavat myös tutkimuksessa huomiotta jätetyt 

tekijät, kuten yksilön motivaatio oppia ja hänen aiemmat oppimiskokemukset sekä muun 

muassa työmarkkinat ja toimialan teknologisen kehityksen taso.  (Kock & Ellström 2011, 

71-77.) 
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3.1 Osaamisen kehittämisjärjestelmä  

Osaamisen kehittämiseen sisältyy henkilöstön kehittämisen lisäksi osaamisstrategioiden 

määrittelyt, osaamisten erittelyt ja arviointi, kehittämistarpeiden määrittely ja 

kehityskeskustelut (Viitala 2005, 254). Yrityksen osaamisen kehittämisjärjestelmä on 

kuvattu Kuvio 5.  

 

Kuvio 5. Yrityksen osaamisen kehittämisjärjestelmä (Viitala 2005, 255). 

Kaikille organisaatioille sopivan osaamisen kehittämisjärjestelmän kehittäminen on 

haasteellista. Löfstedin (2001, 123) mukaan järkevämpää olisikin kehittää eri metodien 

joukko, josta yritykset voivat muokata itselleen sopivan osaamisen kehittämismetodin. 

Myös Viitalan (2005, 255) mukaan kehittämisjärjestelmä on luotava yrityksen omista 

lähtökohdista. Järjestelmän tulisi sopia yrityksen kulttuuriin ja se tulisi kuvata 

ymmärrettävästi. Siinä tulisi hyödyntää monipuolisesti erilaisia kehittämiskeinoja, olla 

riittävän yksinkertainen ja se tulisi kertoa kuka vastaa mistäkin osasta.  

Osaamisen kehittäminen aloitetaan määrittelemällä yrityksen visio, strategia ja tavoitteet, 

jotka ovat ydinkyvykkyyksien taustakäsitteitä. Tämän jälkeen määritellään itse 

ydinosaaminen, joka käynnistää osaamisen kehittämisen eri organisaatiotasoilla. Visio, 

olemassaolon tarkoitus ja missio ovat myös tärkeitä suunnan viestimisen välineitä 

osaamisen kehittämisen tukemisessa ja koordinoinnissa. (Sydänmaalakka 2007, 144; 

Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 79). Osaamisstrategiasta puhutaan, koska 
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osaamisen ja tiedon merkitys menestystekijöinä on kasvanut. Perinteisestä strategiasta 

siirtyminen osaamisstrategioihin kuvaa johdon painopisteen muuttumista. Johdon tärkein 

tehtävä on hankkia, ylläpitää ja kehittää osaamista. Osaamisstrategioilla tähdätään 

kilpailuedun saavuttamiseen osaamista, prosesseja ja tietojärjestelmiä kehittämällä. 

(Sydänmaalakka 2007, 143-144.) 

Osaamisen kehittämisen seuraava askel on osaamisen tunnistaminen eli tarvekartoitus. 

Kehittämisprosessissa on arvioitava, mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa, 

minkälaista osaamista organisaatiossa on tällä hetkellä ja mitä osaamista on kehitettävä 

(kuvio 6). Tarveanalyysi pohjautuu osaamisalueiden kartoittamiseen ja nykyisten 

osaamistasojen määrittelyyn. Nykytilan selvittämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi 

osaajille itselleen tai muille sidosryhmille suunnattuja kyselyjä, kehityskeskusteluja, 

arviointeja ja testejä, asiakaspalautteita tai havainnointia. (Viitala 2005, 87; 258.) 

Kirjavainen ja Laakso-Manninen (2001, 115) huomauttavat, että työntekijöiden 

osallistaminen osaamisulottuvuuksien ja -asteikkojen määrittelyyn on tärkeää, koska 

kehystä muodostettaessa käydään usein laajaa keskustelua tulevaisuuden 

osaamisvaatimuksista. Tämä keskustelu on osaamiskartoituksessa usein tärkeämpää kuin 

itse lopputulos, koska ihmiset kehittävät sitä osaamista, jonka kokevat aidosti tärkeäksi. 

  

Kuvio 6. Tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ennakointi (Viitala 2005, 88). 

Ennakoinnilla haetaan vastausta kysymykseen, mihin osaamista pitää tai halutaan 

suunnata tulevaisuudessa. Tulevaisuutta hahmotellaan nimenomaan visiossa ja 

strategiassa. Nykyistä ja tulevaisuuden osaamista voidaan tarkastella esimerkiksi SWOT-

analyysin avulla. Pohdittavia asioita ovat toiminnan vahvuudet ja heikkoudet sekä 
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toimintaympäristön mahdollisuudet ja uhat. Henkilöstövoimavaroihin on helpompi 

vaikuttaa kuin toimintaympäristöön. Henkilöstövoimavarojen avulla tulvaisuuteen 

varautuminen tarkoittaa kilpailuedun syntymistä osaamisesta ja muutosvalmiudesta. 

(Ranki 1999, 41-44.) 

Hätönen (1998, 29) jakaa tarpeen kolmeen eri merkitykseen: osaamistarpeeseen, 

koulutustarpeeseen ja kehitystarpeeseen. Osaamistarve on yrityksessä tarvittava 

ammattitaito tietyn osa-alueen hoitamisessa. Käsitteellä voidaan kuvata myös tarvittavan 

ammattitaidon puutetta. Osaamistarve laukaisee yleensä tarpeen henkilöstön 

kehittämiselle. (Hätönen 1998, 29.) Osaamistarve koostuu työntekijöiden osaamisista ja 

liittyy yrityksen osaamiseen ja prosesseihin. Leveälahden ym. (2009, 5) mukaan 

osaamistarpeilla tarkoitetaan yleisesti työelämän edellyttämiä ammattitaitovaatimuksia. 

Osaamistarve eroaa koulutustarpeesta siten, että koulutustarve ratkaistaan koulutuksen 

avulla, mutta osaamistarve voidaan ratkaista myös muilla keinoin. Kehittymistarve taas 

on yksilöstä lähtevä tarve parantaa omaa osaamistaan ja kehittämistarve yksilön 

ulkoapäin arvioitu käsitys siitä, mitä tämän pitäisi osata. Molempiin voi liittyä sekä 

ammatilliseen osaamiseen että persoonallisuuden kehittämiseen liittyviä tarpeita. 

(Hätönen 1998, 30.) 

Kun tulevaisuudessa tarvittava osaaminen on määritelty, täytyy nykyinen osaaminen 

mitata. Mittaamisen avulla osaamisen taso tuodaan näkyväksi. Tavoitteena on saada 

tietoa osaamisen tilasta ja kehityssuunnasta. Osaamisen mittaamisen haasteena on 

pelkistäminen ja konkretisointi. Tietojen ja taitojen lisäksi tulisi mitata erityisesti 

toimintaa, jossa osaaminen näkyy. Esimerkiksi koulutuspäivien määrä ei kerro 

osaamisesta vaan toimenpiteistä. Mittareina voidaan käyttää esimerkiksi kustannuksia, 

aikaa tai asiakkaiden ja työryhmien arvioita. Osaamistason arviointi pelkistää yksilötason 

osaamista ja perustuu yleensä subjektiiviseen arvioon, eikä objektiivisia ja numeerisia 

mittareita voida kehittää kaikille osaamisalueille. Liian monimutkaista arviointia ei 

kannata subjektiivisuuteen perustuvalla arvioinnilla siis tehdä. Mittaamisessa on myös 

otettava huomioon, että osaamisen merkitys on aina myös tilannesidonnaista. Esimerkiksi 

kysynnän laskiessa myyntiin ja markkinointiin liittyvät taidot korostuvat. Lisäksi 

henkilötasolla tehtävässä arvioinnissa osaamista on arvioitava suhteessa koko 

henkilöstön tilanteeseen. Yksilön osaamista voidaan arvioida esimerkiksi työprosessin 

avulla, jolloin seurataan työn etenemistä vaihe vaiheelta ja arvioidaan vaiheissa tarvittava 

osaaminen, jota verrataan työntekijän tietoihin ja taitoihin. Apuna voidaan myös käyttää 
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erilaisia pätevyysprofiileja, kehityskeskusteluja ja työryhmän antamaa palautetta. (Ranki 

1999, 50-77.) 

Organisaation kyvykkyyttä voidaan mitata muun muassa asiakkailta, toimittajilta ja 

yhteistyökumppaneilta saatavan tiedon avulla. Mittareita voivat olla esimerkiksi 

innovaatioiden ja asiakasreklamaatioiden määrä sekä laatu. Yrityksen osaamisen 

arvioimisessa voidaan käyttää muun muassa osaamisen nelikenttää (ulottuvuuksina 

osaamistaso ja tärkeys), kehityskeskusteluja, osaamismatriiseja, 

koulutustarvekartoituksia, kokemusvuosia ja tuoteosaamisen kehittymistä. (Ranki 1999, 

52-54.) 

Yrityksen toimintaa suuntaavien tavoitteiden, toimintaa koskevien analyysien ja 

osaamistarvekartoitusten pohjalta laaditaan osaamisen kehittämispolitiikka ja 

kehittämissuunnitelma yleensä muutaman vuoden aikajänteellä. Suunnitelma sisältää 

koko henkilöstöä, yksiköitä, ryhmiä, tiimejä ja yksittäisiä henkilöitä koskevat 

suunnitelmat, jotka parhaassa tapauksessa ovat linjassa osaamisen kehittämisstrategian 

kanssa ja tukevat liiketoimintastrategian toteutumista. Suunnitelmaan kirjataan 

kehittämisalueet, tavoitteet, keinot, aikataulu, vastuuhenkilöt ja perusteet edistymisen 

arvioinnille. Osaamisen kehittämisen suunnittelua ja seurantaa tukee 

kehityskeskustelujärjestelmä. Ennalta sovitut ja suunnitellut esimiehen ja alaisen väliset 

keskustelut ovat sekä henkilökohtaisen ohjauksen keino että tiedonkeruuta 

kehittämissuunniteluun. (Viitala 2005, 258; 2009, 185-186.) Osaamisen eri 

kehittämismenetelmiä tarkastellaan lähemmin kappaleessa 3.2 Osaamisen 

kehittämismenetelmiä. 

Osaamisen kehittämisen tulokset näkyvät toiminnan tehostumisena, laadun kehittymisenä 

ja yrityksen menestymisen edellytysten sekä kannattavuuden parantumisena. Tämän 

laskennallinen selvittäminen on tosin lähes mahdotonta. Kehittämisen toiminnaksi 

juurtumisen ja opitun sisäistämisen vaatiman ajan sekä tarvittavan muutosvauhdin välillä 

on ristiriita. Lisäksi tuloksia mitataan ja arvioidaan harvoin. Arvioinnin tulisikin olla 

osana kaikissa kehittämisprosessin vaiheissa ja tuloksien arvioinnissa pitäisi huomioida 

sekä yksilön tietojen ja käyttäytymisen muutokset että kehitys koko organisaation tasolla. 

Vaikka tulosten mittaaminen on haastavaa, tulee osaamisen kehittämisen tavoitteet 

määritellä, jotta voidaan valita niihin vastaavat kehittämismenetelmät. (Viitala 2005, 

259-283.) 
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3.2 Osaamisen kehittämismenetelmiä 

Eri osaamisen kehittämistapojen luokittelut liittyvät kirjallisuudessa usein 

johtamistaitojen kehittämiseen. Yukl (2002, 423) mainitsee johtajuuskompetenssien 

kehittämisen yhteydessä erilaisiksi kehittämistavoiksi muodollisen valmentamisen, 

kehittämisaktiviteetit sekä itseohjautuvat aktiviteetit. Hän painottaa, että kehittämisen 

toimivuus riippuu yksilön lisäksi myös organisaatiosta: osaamisen kehittämiselle 

annetusta tuesta, oppimista tukevasta palkitsemisjärjestelmästä, yrityskulttuurista ja 

arvoista.  

Mumford (1987; ref. Viitala 2005, 260) on luokitellut kehittämistilanteet kolmeen 

luokkaan: täysin suunnittelemattomat ja sattumanvaraiset oppimistilanteet, suunnitellut 

työn yhteydessä tapahtuvat oppimistilanteet sekä suunnitellut ja ohjelmoidut 

kehittämisprosessit päivittäisen työn ulkopuolella. Viitala (2005, 261) puolestaan jakaa 

kehittämisen muodot sen mukaan, kohdistuvatko ne ensisijaisesti yksilön osaamisen 

kehittämiseen vai kollektiivisen osaamistason nostamiseen sekä sen mukaan, tapahtuuko 

kehittäminen työssä vai sen ulkopuolella (kuvio 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Henkilöstön kehittämisen muotoja (Viitala 2005, 261). 
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Myös Marsick ym. (1999; ref. Kock ja Ellström 2011, 73) jakavat osaamisen 

kehittämistavat muodollisiin ja epämuodollisiin aktiviteetteihin. Muodolliset eli 

suunnitellut ja organisoidut oppimisaktiviteetit ovat pääosin työnantajan rahoittamia ja 

tapahtuvat työajalla. Käytännössä kehittäminen järjestetään joko yrityksen sisäisten tai 

ulkoisten kurssien muodossa. Epämuodollinen oppiminen työajalla tapahtuu esimerkiksi 

kehittämisprojektien, työnkierron tai tiimityön kautta. Epämuodollinen oppiminen 

tapahtuu säännöllisesti sekä työssä että arkielämässä, mutta on toissijaista eli oppiminen 

ei ole aktiviteettien ensisijainen tavoite. Epämuodollista oppimista oppimisprosessina 

suunnitellaan vähemmän kuin muodollista.  

Elinkeinoelämän keskusliiton (2009) henkilöstö- ja koulutustiedustelussa 2008 

selvitettiin jäsenyrityksille lähetetyn kyselyn sekä yrityshaastatteluiden avulla yritysten 

osaamisen kehittämismenetelmiä. Käytetyin osaamisen kehittämisen muoto, jota 

käytettiin 84 prosentissa vastanneista yrityksistä, oli tutkintoon johtamaton koulutus joko 

luokkamuotoisena tai verkko-oppisen muodossa. Tutkintoon johtavaa koulutusta 

hyödynnettiin puolestaan 38 prosentissa yrityksistä. Toiseksi yleisin kehittämisen muoto 

oli palauteprosessien, kuten kehityskeskusteluiden käyttö.  Kolmanneksi eniten kyselyn 

mukaan käytetään uusien työntekijöiden perehdytystä.  

Muita kehittämisen muotoja, kuten kouluttajana toimimista, konferensseja, messuja, 

yritysvierailuja ja opintomatkoja, omaehtoista koulutusta, työnkiertoa, projekteja, trainee-

ohjelmia, mentorointia ja verkostoja sekä coachingia käytettiin kohdistetummin 

yksittäisten henkilöiden tai ryhmien osaamisen kehittämiseen. Formaaliin koulutukseen 

osallistumista kuvaavien opiskelijapäivien määrä on kyselyn mukan kääntynyt lievään 

laskuun. Yrityksen oman asiantuntijuuden hyödyntäminen ulkopuolisen koulutuksen 

sijaan lisääntyy usein taloudellisen taantuman aikana, jolloin yritykset harkitsevat 

tarkemmin kehittämisinvestointejaan, joten pysyvästä muutoksesta ei voi vielä puhua. 

Osaamisen kehittäminen tapahtuu kuitenkin yhä enemmän työn äärellä. Vastaajat 

ennakoivat, että erityisesti verkko-oppiminen ja työssäoppimisen eri muodot lisääntyvät 

tulevaisuudessa.  (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009.) 

 

3.2.1 Työhön kytketty osaamisen kehittäminen 

Nykyisen henkilöstön osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle yksilön osaamisen 

kehittämisestä (Sydänmaalakka 2007, 154). Osaamista voidaan kehittää osana työtä tai 
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tiiviisti työhön kytkettynä, jolloin oppiminen ja kehittyminen kiinnitetään kokemukseen. 

Työ hyödynnetään sekä oppimisen lähteenä että opitun asian soveltamisen kohteena. 

(Viitala 2005, 261.) Työntekijän osaamista voidaan kehittää tarkoituksellisesti 

työtehtävien avulla muun muassa seuraavaksi esitellyin keinoin. 

Perehdyttäminen 

Perehdyttämisen tavoitteena on sekä auttaa tehtävään tulevaa henkilöä pääsemään kiinni 

tehokkaaseen työskentelyyn että auttaa pääsemään organisaation ja työyhteisön jäseneksi. 

Itse työhön perehdyttämisen eli työnopastuksen lisäksi perehdyttäminen sisältää myös 

muun muassa työsuhdetta määrittäviin periaatteisiin tutustumisen. Perehdytyksen 

tavoitteena on myös työyhteisön kehittyminen ja organisaation osaamisen jakaminen. 

(Viitala 2009, 189-190; Hätönen 2011, 71.) 

Työnkierto 

Työnkierto on yksi kokemuksellisen oppimisen muodoista, jossa henkilöitä siirretään 

erilaisiin toimintoihin tietyksi ajaksi. Vaikka työnkierto voi aiheuttaa tehokkuuden 

tilapäistä laskua, ovat työnkierron hyödyt haittoja suuremmat: arvostus asioiden 

tarkasteluun erilaisista näkökulmista kasvaa, ymmärrys eri toimintojen yhteistyön 

tärkeydestä sekä ylipäätään organisaation toiminnasta lisääntyy ja usein myös 

mielekkyys työtä kohtaan kasvaa. Työnkierron avulla voidaan myös sitouttaa hyviä 

osaajia yritykseen. Työnkiertoa on perinteisesti hyödynnetty tuotantotehtävissä, jossa 

menetelmällä voidaan ehkäistä työn kuormittavuutta. (Viitala 2009, 190-191; 2005, 262; 

Ranki 1999, 136.) 

Sijaisuuksien hoito ja ristiinkoulutus  

Toiminnan sujuvuuden turvaamisen lisäksi sijaisuuksien hoito on tehokas tapa kehittää 

osaamista. Sijaisjärjestelmä myös vähentää osaamisriskejä organisaatiossa. 

Sijaisjärjestelmä voidaan rakentaa esimerkiksi vastavuoroisuusperiaatteella, jossa kaksi 

työntekijää pitää toisensa ajan tasalla työtilanteistaan. Vaihtoehtoisesti organisointi 

järjestetään ketjutuksien tai erikseen nimettyjen kiertävien sijaisten avulla. 

Ristiinkoulutus tarkoittaa työntekijöiden perehdyttämistä toistensa työtehtäviin ja lisää 

organisaation joustavuutta ja työn tuottavuutta, koska työvoimaa voidaan tarvittaessa 

osoittaa esimerkiksi prosessin pullonkaulapisteisiin. Sijaisuuksien hoito ja ristiinkoulutus 

lisäävät työntekijöiden moniosaamista, joka tuo työhön vaihtelua ja haastetta sekä 

kehittää ammattitaitoa. (Viitala 2009, 192; 2005, 263.) 
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Projekteihin ja kehittämishankkeisiin osallistuminen 

Yritysten projektiryhmissä on usein henkilöitä organisaation eri toiminnoista, jolloin 

tiedon vaihto organisaation sisällä on luontevaa. Projekteissa ja hankkeissa 

työntekijöiden kokonaisnäkemys ja yritystuntemus kehittyvät ja työntekijöiden osaamista 

voidaan hyödyntää tehokkaasti. Kehittämisprojektit ovat myös ratkaisu vapautuvan 

työvoiman työllistämiseen, jolloin voidaan vahvistaa yrityksen kilpailukykyä suhteellisen 

pienin investoinnein.  Projekteihin osallistuu yleensä eri alan osaajia, jolloin jäsenet 

pääsevät hyödyntämään omaa erityisosaamistaan sekä laajentamaan omaa osaamistaan. 

Lisäksi projektit ovat ammatillisen kasvun ja uralla etenemisen väyliä. (Viitala 2009, 191; 

2005, 265.) 

Työn muotoilu ja erityistehtävät 

Työntekijän osaamista voidaan hyödyntää ja kehittää myös tehtävän sisällöllisellä 

muotoilulla. Työtehtävään voidaan muun muassa lisätä vastuuta tai työkokonaisuutta 

voidaan muotoilla erikoistuneempaan suuntaan, jolloin työntekijä esimerkiksi vastaa 

tietyn uuden tiedon hankinnasta ja jakamisesta. Erityistehtäviä voidaan liittää mihin 

tahansa työtehtäviin ja henkilö siirtyy tietyksi ajaksi ottamaan vastuun uudesta tehtävästä. 

Erityistehtävän ollessa normaalia työkokonaisuutta laajempi tai kokonaan uusi, se 

laajentaa osaamista sekä vahvistaa kokonaisnäkemystä organisaatiosta. Organisaation 

näkökulmasta erityistehtävään saadaan yrityksen toimintaa jostakin tietystä näkökulmasta 

hyvin tunteva henkilö ja henkilön nykyisessä tehtävässä käyttämättä jäänyt osaaminen 

saadaan tehokkaampaan käyttöön. (Viitala 2005, 264-265; 2009, 191.) 

Tutorointi, mentorointi ja coaching 

Tutor on henkilö, joka ohjaa toisen työntekijän oppimisprosessia määrätyssä asiassa. Hän 

ei kuitenkaan ole perehdyttäjä eikä työnopastaja vaan tehtävänä on esimerkiksi auttaa 

organisaation jäseniä omaksumaan jokin uusi toimintatapa. Tutor tukee, opastaa, ohjaa, 

auttaa ja innostaa oppijaa. Tutor voi koulutus- ja kehittämisohjelmien toteutuksessa 

auttaa käytännön ja oppimisen linkittymistä yhteen. Tutorina toimiminen syventää myös 

tutorin osaamista. (Viitala 2005, 266-267; Hätönen 2011, 91.) 

Mentorointi on puolestaan vuorovaikutusprosessi, jossa kokeneempi henkilö tukee 

vähemmän kokenutta mentoroitavaa eli aktoria. Mentoroinnilla on sekä psykososiaalinen 

tarkoitus, kuten rohkaisu ja tuki, että työssä kehittymistä ja uraa edistävä tarkoitus. 

Suomessa sovelletaan usein mentoroinnin mallia, jossa mentorit saavat koulutuksen 

tehtäväänsä ja vuorovaikutukselle asetetaan tavoitteet, mutta toteutuminen muotoutuu 
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yksilöllisesti. Sekä mentorin että aktorin osaaminen syvenee ja tulee keskustelujen avulla 

näkyväksi. Yksilömentoroinnin lisäksi muita muotoja ovat vertais- ja ryhmämentoroinnit. 

(Viitala 2009, 192-193; 2005, 267; Hätönen 2011, 89-90.) 

Coachingissa tavoitteena on inspiroida työntekijää omien henkilökohtaisten ja 

ammatillisten voimavarojen käyttöön ottamiseen ja siten organisaation tavoitteiden 

saavuttamiseen sekä osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen organisaatiossa. 

Coaching-prosessin keskiössä ovat liiketoiminnalliset asiakokonaisuudet, tavoitteet ja 

tulokset. Menetelmä toimii erityisesti kun työntekijän rooli on muuttunut tai kun 

osaaminen ei enää vastaa uusia tarpeita. Painopisteenä on tavoitteellinen oppiminen, 

suorituksen parantaminen ja työntekijän kehittäminen. Coachattava oppii oppimaan eli 

kehityksen kohteena on itsesäätelykyky. Menetelminä käytetään sekä dialogisia että 

toiminnallisia menetelmiä. (Hätönen 2011, 86-87.)  

Opiskelijoiden ohjaus 

Opiskelijoiden työssä oppiminen merkitsee organisaatiolle parempaa työvoiman 

saatavuutta ja laatua sekä varmentaa osaltaan, että koulutettu työvoima on 

ammattitaitoista. Organisaatiolla on mahdollisuus hyödyntää oppilaitoksen 

asiantuntemusta ja osaamista. Lisäksi opiskelijoiden ohjauksen aikana joudutaan 

kyseenalaistamaan omia käytäntöjä ja ohjaavat saavat tilaisuuden kehittää ohjaustaitojaan. 

(Hätönen 2011-83-84.) 

Kehityskeskustelut 

Kehityskeskustelu on sekä tiedonkeruuta yrityksen kehittämissuunnitteluun että 

henkilökohtaisen ohjauksen keino. Kehityskeskusteluilla tarkoitetaan esimiehen ja 

alaisen suunniteltua, säännöllistä keskustelua, jossa syvennytään työhön laajemmin kuin 

päivittäisessä keskustelussa. Kehityskeskustelujen etuna ovat osaamisen kehittämisen 

näkökulmasta henkilökohtaisuus, palautteen anto ja kehityssuunnitelmien syntyminen. 

Osaamista tarkastellaan sekä nykyisen työn näkökulmasta että tulevaisuuden muutoksien 

vaatimien osaamisten kautta. (Viitala 2005, 266-268.) 

Työnohjaus 

Työnohjauksella kehitetään työnteon tapoja, vahvistetaan ammattitaidon kehittämistä, 

helpotetaan henkistä kuormitusta, tuetaan oman työn arviointia, työongelmien erittelyä, 

ratkaisujen löytymistä sekä toimenpiteiden suunnittelua. Työnohjauksella pyritään 

löytämään työntekijälle sopivin tapa työn tekemiseen. Työnohjaukseen turvaudutaan 

usein ongelmatilanteissa, mutta myös hyvin toimivassa työyhteisössä voidaan 
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työnohjauksen avulla lisätä joustavuutta ja luovuutta. Menetelmä perustuu pitkälti 

osallistujien omaan aktiivisuuteen, sillä ohjattavat tuovat käsiteltävät asiat itse 

työnohjaukseen. Näin ollen työnohjaus kohdentuu juuri omaan työhön ja sen 

kehittämiseen. (Viitala 2009, 193; 2005, 269; Hätönen 2011, 92.)   

Toimintaoppiminen eli Action Learning 

Toimintaoppimisella viitataan sellaiseen suunnitelmalliseen toimintaan, jossa teoria 

yhdistetään työssä oppimiseen. Soveltamisvaiheen kokemukset tuodaan arvioitavaksi ja 

oppimisen ainekseksi teoriaopetukseen. Toimintaoppiminen tapahtuu usein ryhmässä, 

jolle esimerkiksi annetaan jokin yrityksen aito ongelma ratkaistavaksi ja tueksi tarjotaan 

teoreettisia aineksia. Toimintaoppiminen eroaa muista työtehtävissä oppimisesta siten, 

että siinä toiminta otetaan tarkoituksellisesti oppimisen ja kehittämisen kohteeksi. Tiedon 

soveltaminen on siis hyvin tietoista ja tapahtuu usein ulkopuolisen ohjaajan tuella. 

(Viitala 2009, 193; Viitala 2005, 270; Ranki 1999, 128.) 

Sisäisenä kehittäjänä toimiminen 

Sisäinen kehittäjä on oman työnsä ohella kehittäjän roolissa oleva henkilö, jonka toiminta 

ei ole virallista kehittämistyöskentelyä vaan sellaista epävirallista kehittämistä, jota 

jokaiselta työntekijältä nykyisin toivotaan. Sisäisenä kehittäjä voi toimia siis kuka 

tahansa organisaatiossa. Työskentely on pitkälti ihmissuhdetyötä ja vuorovaikutustaitoja, 

jolloin henkilökohtaiset ominaisuudet ovat kehittämistoiminnan kannalta oleellisia. 

Toiminta on epämuodollista, mutta hyvin konkreettista sosiaalista toimintaa. (Hätönen 

2011, 74-75.) 

Vertaisoppiminen ja vertaisarviointi 

Vertaisoppimisessa saman ammattiryhmän jäsenet kehittävät keskenään työtään. 

Kollegan antaman palautteen avulla kehitetään toimintaa ja edistetään oppimista. 

Menetelmässä keskitytään tiedon ja kokemusten jakamiseen ja sille on ominaista 

vastavuoroinen oppimisen tuki, luottamus ja sitoutuminen. Vertaisarvioinnilla puolestaan 

tarkoitetaan järjestelmällistä ulkoista arviointia, jolla tuetaan kehittämistä ja laadun 

varmistamista. Vertaisarvioinnin suorittaa kriteeriperusteisesti organisaation ulkoisista 

asiantuntijoista koottu ryhmä. Vertaisoppimisen keinoja hyödynnetään 

tutustumiskäynneillä, jotka ovat vähemmän säänneltyjä ja toteutetaan usein 

parityöskentelynä. Kollega voi olla joko omasta työyksiköstä, organisaatiosta tai sen 

ulkopuolelta. Suorien ratkaisumallien sijaan tutustumiskäynneillä annetaan vinkkejä 

reflektointiin.  (Hätönen 2011, 79-81.) 
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3.2.2 Työn ulkopuolinen osaamisen kehittäminen 

Yksilön osaamisen kehittymistä tuetaan myös menetelmillä, jotka edellyttävät 

irrottautumista työtehtävistä ja tapahtuvat työn ulkopuolella. Tällainen 

kehittämistoiminta on usein kallista ja hankalasti organisoitavaa. Ulkopuolinen koulutus 

saattaa olla myös liian hidas menetelmä riittävän osaamisen kehittymisen 

varmistamiseksi. Usein organisaatioissa onkin käytössä 20/80 -sääntö, jonka mukaan 

enintään 20 prosenttia kaikesta henkilöstön kehittämisestä voi toteutua työn ulkopuolella 

ja 80 prosenttia työn äärellä. (Viitala 2005, 271.) 

Koulutus 

Koulutukseen voidaan lukea kaikki organisoitu oppimiseen tähtäävä toiminta, jossa 

työnteosta erilleen, erikseen järjestetyssä tilassa ja tiettynä ajankohtana joku organisoi 

toisille mahdollisuuden oppimiseen. Koulutus voi olla lyhyt luento tai vuosia kestävä 

tutkintoon johtava koulutusprosessi. Koulutustarpeiden määrittely voi pohjautua joko 

vähennyslaskuajatteluun, jossa arvioidaan toivottujen ja nykyisten valmiuksien ero ja 

keskitytään sen kuromiseen tai määrittely voi perustua kasvuvoima-ajatteluun, jossa 

keskitytään kehittämään ominaisuuksia ja osaamisia, jotka ovat jo kehittyneitä. (Viitala 

2009, 194-195; 2005, 271-272.) 

Organisaatiokohtaiset eli sisäiset koulutukset tarjoavat ulkoisia koulutuksia paremman 

mahdollisuuden yhdistää kehittämistoiminta organisaation strategisiin pyrkimyksiin. 

Henkilöstön kehittämiseen on myös mahdollista kehittää systemaattisempi ja sisäisesti 

integroidumpi lähestymistapa. Avoimilla eli ulkoisilla koulutuksilla puolestaan pystytään 

rikastamaan osaamista uusilla näkökulmilla ja hyödyntämään ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Lyhytkestoiset koulutukset keskittyvät yleensä yritystä koskevien tietojen päivittämiseen 

tai konkreettisiin taitoihin ja soveltuvat parhaiten selkeän asian päivittämiseen. 

Pitkäkestoisemmalla koulutuksella taas tuetaan ammattitaidon kehittymistä laajemmin ja 

syvällisemmin. Koulutuksen tehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi laajentamalla 

kouluttajien ja osallistujien joukkoa kattamaan asiakkaat, alihankkijat sekä laajasti oma 

henkilöstö ja muut sidosryhmät. Näin ollen yhteinen ymmärrys lisääntyy ja erilaisten 

näkemysten esiin nouseminen monipuolistaa tietoa. (Viitala 2009, 195; 2005, 271-274.) 

Koulutuksen suunnittelussa auttavia kysymyksiä on esitelty kuviossa 8. 
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Kuvio 8. Kysymyksiä koulutuksen suunnitteluun. (Mukaillen Hätönen 2011, 95.) 

 

Omaehtoinen eli itseohjautuva oppiminen 

Itseohjautuva oppiminen tarkoittaa muun muassa kirjallisuuden, videoiden, 

verkkopohjaisten menetelmien tai epävirallisen mentoroinnin kautta tapahtuvaa 

henkilökohtaista kehittymistä. Itsenäinen oppiminen huomioi yksilölliset tarpeet ja 

mahdollisuudet sekä sisällön että aikataulun suhteen. Esimerkiksi tuotevalikoiman 

uudistuessa nopeasti osaamisen ajan tasalla pitäminen on usein välttämätöntä organisoida 

itseohjautuvien menetelmien varaan. (Viitala 2009, 195.) 

Omaehtoisen opiskelun muotoja ovat muun muassa verkossa tapahtuva tai kirjallisuuden 

avulla tapahtuva oppiminen. Internetpohjaisten koulutusmenetelmien käyttö on 

lisääntynyt kehittämistoiminnassa. Verkkopohjaisia osaamisen kehittämiseen 

hyödynnettäviä sovelluksia ovat esimerkiksi keskustelufoorumit, avoimet tietokannat, 

simulaatiot ja internet-avusteiset etäopiskeluratkaisut. (Viitala 2005, 276.) 

 



35 

 

3.2.3 Ryhmätason osaamisen kehittämisen muodot 

Ryhmätason osaamista voidaan kehittää työn äärellä epämuodollisesti tai ulkopuolella 

muodollisin keinoin, aivan kuten yksilöosaamisiakin (Viitala 2009, 196). Ryhmätason 

osaamisen kehittäminen tukee näkemystä, jonka mukaan valtaosa oppimisesta tapahtuu 

vuorovaikutustilanteissa, jotka tuovat yksilön ajatteluprosessit näkyviin ja auttavat oman 

oppimisen reflektointia (Rauste von-Wright ym. 2003, 59-61). 

Ongelmanratkaisutilanteet 

Ongelmanratkaisutilanteet ovat hyviä oppimistilanteita, jos tilanteeseen otetaan tietoisesti 

tutkiva ja oppiva ote. Ongelman analysoinnissa voidaan harjoitella analyysitekniikoiden 

käyttöä ja vastuuttaa eri henkilöitä prosessin johtamiseen ja tulosten esittelyyn. 

Yhteistyössä voidaan tehdä myös muut prosessin vaiheet vaihtoehtojen löytämisestä, 

ratkaisun toimivuuden arviointiin. Toimintamallin virtaviivaisuuden sijaan tärkeämpää 

on se, kuinka aidosti ongelman ratkaisuprosessia pystytään lähestymään. (Viitala 2009, 

198; 2005, 278.) 

Palaverit 

Palavereissa voidaan saada tietoa, muokata tietorakenteita ja kehittää ajattelua sekä 

kehittää vuorovaikutustaitoja. Osaamisen kehittymisen kannalta palavereiden hyöty 

riippuu siitä, miten avoimiksi ja tehokkaiksi ne on onnistuttu saamaan. Asioiden käsittely, 

määrittely ja vaikutusten erittely yhteisesti tuottavat yhteisiä käytäntöjä, selkeyttä ja 

kehitystä työyhteisöön. Palavereihin voidaan tuoda asioita, joihin toivotaan tueksi toisten 

osaamista, jolloin palaverit toimivat myös työssä kehittymisen välineinä. (Viitala 2009, 

198; 2005, 279.) 

Tiimit ja työryhmät 

Tiimityöskentely on havaittu oppimisen kannalta hyväksi tavaksi organisoida 

työskentelyä. Tiimit ovat itsenäisiä, kiinteitä ja voimakkaasti sitoutuneita yhteisen 

päämäärän saavuttamiseen. Tiimi voi toimia ammatillisen kasvun paikkana ja samalla voi 

tapahtua mallioppimista, sillä monet aiemmin näkymättömät käytännöt ja ajattelutavat 

tulevat näkyväksi tiimityöskentelyssä. (Viitala 2009, 198; 2005, 279.) 

Kehittämisprojektit 

Kehittämisprojektit voivat kehittää käytännön tasolla muun muassa toimintamalleja, 

prosesseja ja rakenteita. Yhteistoiminnallisella ja tutkivalla otteella toteutetut projektit 

edistävät lisäksi osanottajien uuden oppimista, projektinhallintaa ja yhteistyötaitoja. 
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Projektin vaiheiden onnistumisen arviointi ja niistä oppiminen edistävät projektitaitoja 

sekä ongelmanratkaisu- ja kehittämisvalmiuksia. (Viitala 2009, 197.) 

Kokeilut 

Kokeilutoiminta eroaa kehittämisprojekteista siten, että siinä on avoimempi ja tutkivampi 

ote, jossa tietyn asian toimivuus testataan käytännössä. Kokemuksesta oppiminen, joka 

on monille luontevien tapa oppia uutta, on kokeilujen keskiössä. Kokeilutoiminta toimii 

myös välineenä muutoksen kynnyksen madaltamiseen. Oppiminen tapahtuu usein myös 

ilman ennalta päätetyn lopputuloksen painetta. Kokeilut liittyvät usein uuteen työkaluun, 

järjestelmään tai toimintatapaan, vaikka niitä voidaan soveltaa laajemminkin. 

Kokeilutoimintaa voivat olla sekä yrityksen tasolla tapahtuvat laajat kokeilut että 

yksittäisen työntekijän työssään soveltamat ratkaisut. (Viitala 2005, 280; 2009, 197.) 

Hyvistä käytännöistä oppiminen 

Hyvistä käytännöistä oppiminen, vertaisanalyysi eli bench marking on menetelmä, jolla 

systemaattisesti opitaan hyviltä esikuvilta ja etsitään hyväksi osoittautunutta 

toimintatapaa, josta voidaan saada vinkkejä oman toiminnan kehittämiseksi. Kyse ei ole 

toimintatavan kopioinnista vaan vertailusta ja oppimisen kohteena on usein toisen 

yrityksen prosessi tai toiminto. (Viitala 2009, 199.) 

Vierailut ja opintokäynnit 

Vierailut ja opintokäynnit perustuvat myös esimerkistä oppimiseen, joskin ne ovat 

kevyempiä toteuttaa kuin bench marking. Onnistuneen ratkaisun näkeminen toimii muun 

muassa tilanteessa, jossa tulevaa ratkaisua kohtaan liittyy ennakkoluuloja. 

Opintokäyntien ja vierailujen hyöty oppimisnäkökulmasta syntyy saatujen havaintojen ja 

ideoiden käsittelystä ja soveltuvuuden pohtimisesta. (Viitala 2009, 199-200.) 

Dialogi 

Osaamisen kehittämisen lisäksi on myös kehitettävä organisaation järjestelmiä ja 

johtamista sekä ilmapiiriä ja kulttuuria. On myös huolehdittava työntekijöiden 

työhyvinvoinnista sekä heidän motivaationsa säilymisestä. Ennen kuin osaamista voidaan 

todella hyödyntää, tulee johtamisen ja toimintaedellytysten olla kunnossa. (Viitala 2009, 

174.) 
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4 Tutkimuksen viitekehys 

Tutkimuksen viitekehyksen (kuvio 9) keskiössä on elintarvikealan tulevaisuuden 

osaamistarpeet sekä osaamisen kehittäminen. Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat 

osaamistarpeisiin ja voivat johtaa organisaatiossa osaamistarpeiden ja osaamisen väliseen 

vajeeseen, jota täytetään osaamisen kehittämisellä.  Kehittämistä voidaan tarkastella 

myös organisaation ulkopuolisia mahdollisuuksia korostavan näkökulman kautta, jonka 

mukaan kehittäminen tuo organisaatioon osaamista, joka ei nykyhetkellä ole 

välttämätöntä mutta joka voi tuottaa kilpailuetua tulevaisuudessa. (Luoma 2000, 771-

779.) Tutkimuksen tulokset tuovat tietoa tämän ennakoivan näkökulman mukaisen 

henkilöstön kehittämisen tueksi. 

Tutkimuksen empiirinen osio, elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeiden 

selvittäminen, auttaa vastaamaan organisaation kysymykseen ”mitä osaamista tulee 

kehittää”. Tutkimuksen teoria osaamisen kehittämisestä puolestaan pyrkii antamaan 

vastauksia kysymykseen ”miten osaamista tulee kehittää”. 

 

Kuvio 9. Tutkimuksen viitekehys.  
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5 Aineisto ja tutkimusmenetelmät 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen aineisto ja sen valintaperusteet. Lisäksi 

esitellään tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä, sisällönanalyysi ja kuvaillaan 

analyysiprosessin eteneminen. Lopuksi kuvaillaan tutkimuksessa hyödynnetyn 

asiantuntijaraadin merkitystä tutkimukselle. 

5.1 Aineisto 

Tutkimuksen aineistoa voidaan kuvailla ”luonnollisesti tapahtuvaksi aineistoksi”, koska 

sitä ei aktiivisesti tuotettu tutkimuksessa vaan aineisto on syntynyt tutkijasta riippumatta. 

(Koskinen ym. 2005, 32; Eskola & Suoranta 2008, 15). Tutkimuksen aineistona 

käytettiin elintarvikealan julkaisuja, raportteja, tutkimuksia ja viranomaislinjauksia sekä 

yleisiä osaamistarpeita ennakoivia aineistoja. Yksittäisen aineiston osaan viitataan 

jatkossa julkaisuna. Aineiston keräyksessä hyödynnettiin muun muassa alan 

asiantuntijoiden, virkamiesten ja ammattiliittojen henkilöstön apua. Aineistoa etsittiin 

ELY- ja osaamiskeskusten, Työ- ja elinkeinoministeriön, Maa- ja metsätalousministeriön 

sekä oppilaitosten ja opetushallituksen verkkosivuilta. Lisäksi aineistoa haettiin laajasti 

eri hakutermein Internet-hakukoneilla. Suomea käsittelevän aineiston lisäksi 

tutkimukseen valikoitui myös Euroopan tasolle kohdistuvia julkaisuja. Kansainvälistä 

aineistoa etsittiin muun muassa Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen, 

Cedefopin verkkosivuilta. Kyseessä oli siis tarkoitushakuisesti poimittu näyte (Koskinen 

ym. 2005, 265). Aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole määrä vaan laatu ja näytteen 

valinnassa on kyse tutkijan kyvystä rakentaa vahva teoreettinen perusta, joka ohjaa 

aineiston hankintaa (Eskola & Suoranta 2008, 18). Laadullista tutkimusta tehdään usein 

sen vuoksi, että voidaan kerätä pienestä tapausjoukosta mahdollisimman paljon tietoa. 

Monipuolisen ja paljon yksityiskohtia sisältävän aineiston avulla on mahdollista 

kasvattaa ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. (Koskinen ym. 2005, 265.) 

Aineiston lopullisessa valinnassa määräävinä kriteereinä käytettiin aineiston 

ajankohtaisuutta ja merkitystä tutkimuskysymyksen kannalta. Jotta aineisto olisi 

ajankohtaista, valittiin mukaan vuonna 2008 ilmestyneitä tai sitä uudempia julkaisuja. 

Poikkeuksena oli yksi työvoiman määrällistä tarvetta vuodelle 2025 ennakoinut raportti, 

joka on julkaistu jo vuonna 2007.  Julkaisut sijoitettiin nelikenttään, jossa toisella 

akselilla oli julkaisuajankohta ja toisella relevanssi. Tutkimuksen aineistoksi valittiin 23 

julkaisua, jotka sijoittuva nelikentässä siten, että vaatimus molemmista kriteereistä täyttyi 
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mahdollisimman hyvin.  Aineistoon otettiin mukaan vielä prosessin aikana 5 uutta 

julkaisua ja kaksi alkuperäistä aineistoa jätettiin pois. Lopullinen aineisto koostui 26 

julkaisusta, jotka on listattu liitteessä 1. Lähteet voidaan jaotella siten, ovatko ne 

tarkoitettu yksityishenkilöille vai julkisuuteen sekä siten, onko kirjoittajan ja 

vastaanottajan suhde henkilökohtainen vai institutionaalinen (Koskinen ym. 2005, 133-

134). Lähes kaikki tämän tutkimuksen lähteet olivat julkisia institutionaalisia lähteitä. 

Kaksi julkaisua voidaan luokitella henkilökohtaisiksi institutionaalisiksi lähteiksi, sillä 

niitä ei ole sellaisenaan julkaistu vaan ainoastaan toimitettu tämän tutkimuksen 

aineistoksi. Maantieteellisesti tarkasteltuna julkaisuista seitsemän kohdistui Euroopan 

tasolle, kolme oli maakuntatasoisia ja loput 16 olivat kansallisia raportteja. Julkaisuista 

kuusi käsitteli tiettyä teollisuudenalaa: yksi lihateollisuutta, kaksi meijeri- ja maitoalaa ja 

kolme leipomo- tai viljateollisuutta. Neljä julkaisua keskittyi yleisesti tulevaisuuden 

muutostekijöihin sekä osaamistarpeisiin ja loput 22 käsittelivät erityisesti elintarvikealaa. 

Analysoitavaa materiaalia oli yhteensä 1565 sivua ja julkaisut olivat pituudeltaan 1-464 

sivuisia. Julkaisussa olleiden analyysiyksiköiden määrä ei kuitenkaan korreloinut 

julkaisun sivumäärän kanssa. Esimerkiksi sivumäärältään suurimmassa, 464 sivun 

julkaisussa oli 45 analyysiyksikköä ja toisessa 37 sivun julkaisussa analyysiyksiköitä oli 

75 kappaletta. 

 

5.2 Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeita 

tekemällä laadullisen ennakoinnin kokoava selvitystyö eli synteesi jo olemassa olevasta 

aineistosta. Tutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan myös selvittämällä 

elintarvikealan tulevaisuuden muutostekijöitä. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui 

sisällönanalyysi, joka on laadullisen aineiston analysointimenetelmä, tarkemmin 

tekstianalyysi. Menetelmä sopii erityisesti strukturoimattoman aineiston, kuten raporttien, 

analysointiin (Weber 1985; ref. Kyngäs & Vanhala 1999, 14). Sisällönanalyysillä 

tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan kuvaus yleisessä ja tiivistetyssä muodossa. 

Analyysin on tarkoitus luoda selkeyttä aineistoon ja sillä tavoin tuottaa uutta tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä. Menetelmä perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa empiirisestä 

aineistosta edetään käsitteellisempään näkemykseen tutkittavasta ilmiöstä. 

Sisällönanalyysi on yksittäisen tutkimusmenetelmän lisäksi myös väljä teoreettinen 
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kehys, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 

93-115; Eskola & Suoranta 2008, 137.)  

Sisällönanalyysiä käytetään usein myös synonyymina sisällön erittelylle. Sisällön 

erittelyllä kuitenkin tarkoitetaan yleensä kvantitatiivista dokumenttien analyysia, kun 

sisällönanalyysilla puolestaan tarkoitetaan sanallista dokumenttien sisällön kuvausta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2006, 107.) Sisällönanalyysissa voidaan analysoida joko 

dokumenttien ilmisisältöä tai myös piilossa olevia viestejä. Jälkimmäinen edellyttää aina 

myös tulkintaa. Tässä tutkimuksessa analysoitiin myös piilossa olevia viestejä. 

Aineistossa tuotiin harvoin suoranaisesti esiin tiettyä osaamistarvetta vaan useimmin 

käsiteltiin tulevaisuuden muutostekijöistä. Muutostekijöistä tulkittiin minkälaisia 

osaamistarpeita ne saattavat edellyttää.  

Eskolan (2007, 162) sekä Tuomen ja Sarajärven (2006, 110) mukaan laadullisen 

analyysin yhteys teoriaan voidaan jaotella aineistolähtöiseksi, teorialähtöiseksi tai 

teoriasidonnaiseksi. Aineistolähtöisessä eli induktiivisessa analyysissa pyritään luomaan 

tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus ja teemat valitaan aineistosta tutkimuksen 

tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaan eivätkä ne siis ole etukäteen sovittuja. 

Teorialähtöinen eli deduktiivinen analyysi nojaa tiettyyn teoriaan ja analyysia ohjaa 

aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys. Tämä tutkimus voidaan luokitella 

teoriasidonnaiseksi analyysiksi, joka on aineistolähtöisen ja teorialähtöisen analyysin 

välimuoto. Analyysissa on tiettyjä teoreettisia kytkentöjä, mutta tutkimus ei kuitenkaan 

suoraan pohjaudu teoriaan. Teoriasidonnaisessa analyysissa aikaisempi tieto vaikuttaa 

analyysiin, mutta tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava vaan se mahdollistaa uusia 

ajatusuria. Analyysiyksiköt on tässä tutkimuksessa valittu aineistosta ja 

analyysivaiheessa edettiin aineistolähtöisesti. Kuitenkin osaamistarpeiden yhdistämisessä 

yläluokkiin sovellettiin olemassa olevaa osaamiskvalifikaatioiden luokittelua. (Tuomi & 

Sarajärvi 2006, 97-100.) 

Laadullisessa analyysissa päätetään ensimmäiseksi, mikä aineistossa kiinnostaa eli 

määritetään tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma. Analyysiprosessin aluksi tulee 

valita analyysiyksikkö, joka voi olla sana, lause, virke tai asiakokonaisuus (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 5). Tässä tutkimuksessa yksikkönä oli asiakokonaisuus eli yksikkö 

saattoi sisältää useita virkkeitä. Koska analyysiyksikkö voi tässä tapauksessa sisältää 

useamman kuin yhden merkityksen, saattaa analysointi olla vaikeampaa (Catanzaro 1988; 

ref. Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). Asiakokonaisuuden valitseminen analyysiyksiköksi 
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mahdollisti kuitenkin tässä tutkimuksessa aineiston syvemmän tulkinnan.  Jotkin 

asiakokonaisuudet merkittiin useampaan eri kategoriaan. Esimerkiksi 

asiakokonaisuus ”kielitaitoa ja hygieniaosaamista tulisi parantaa alalla” merkattiin sekä 

kielitaito- että hygieniaosaamisen kategorioihin.  

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin prosessi voidaan mallintaa monella eri tavalla. 

Kyngäs ja Vanhanen (1999, 5) jakavat analyysiprosessin kolmeen vaiheeseen: 

pelkistämiseen, ryhmittelyyn ja abstrahointiin. Pelkistämisessä aineisto koodataan eli 

käsiteltävää asiaa jäsennetään ja yksinkertaistetaan (mt.). Eskola ja Suoranta (2008, 157) 

toteavat, että laajan aineiston koodaaminen kattavasti on mahdotonta, koska aina olisi 

uusia näkökulmia ja koodattavia asioita. Kattavasti koodaamisen sijaan tulee pyrkiä 

koodaamaan aineisto riittävästi. Eskola ja Suoranta huomauttavat myös, että alustava 

koodirunko elää prosessin aikana. Näin tapahtui myös tässä tutkimuksessa – uusia 

koodeja syntyi kesken analyysin, koodeja yhdistettiin ja poistettiin.  

Koodaukseen jälkeen seuraa varsinainen analyysi, jonka tehtävänä on tiivistää, järjestää 

ja jäsentää aineisto siten, että mitään olennaista ei jää pois ja että aineiston 

informaatioarvo kasvaa. Kyngäs ja Vanhanen  (1999, 5) kutsuvat prosessin toista vaihetta 

ryhmittelyksi. Tässä vaiheessa samaa asiaa tarkoittavat käsitteet yhdistetään luokaksi sekä 

nimetään. Vaihetta kutsutaan myös tyypittelyksi. Pelkistäminen ja ryhmittely ovat jo 

aineiston kuvausta ja valmistelevaa tulkintaa, koska tässä analysoinnin vaiheessa 

jäsennetään jo merkityskokonaisuuksia. Abstrahointi on aineiston kuvausta yläkäsitteitä 

muodostamalla ja yhdistämistä jatketaan niin kauan kuin se on sisällön kannalta 

merkityksellistä. Tässä tutkimuksessa esimerkiksi kategoriat kielitaito ja vientiosaaminen 

yhdistettiin kategoriaksi nimeltä kansainvälisyysosaaminen, joka puolestaan liitettiin 

yläkategoriaan nimeltä liiketalousosaaminen. Kategoriat pyrittiin muodostamaan toisensa 

poissulkeviksi. Vaikka kyse olisikin aineistolähtöisestä analyysista, käytetään 

kategorioiden nimeämisessä deduktiivista päättelyä eli jo tuttuja käsitteitä. Abstrahointia 

eli aineiston käsitteellistämistä tapahtuu jo aineiston ryhmittelyvaiheessa. Analysoinnista 

syntyi yhteensä kuusi osaamistarpeiden yläkategoriaa, jotka sisälsivät yhteensä 34 eri 

kategoriaa eli osaamistarvetta. Tutkimuksen tuloksissa raportoidaan analyysissa 

muodostunut käsitekartta, joka sisältää käsitteet sisältöineen. (Eskola 2007, 171-173; 

Tuomi & Sarajärvi 2006, 94-115; Eskola & Suoranta 2008, 155-181; Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 3-12.)  
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Osaamistarpeita yleisesti käsittelevät julkaisut analysoitiin ensimmäiseksi, jotta saataisiin 

yleiskäsitys tulevaisuuden osaamistarpeista. Tämän jälkeen analysoitiin erityisesti 

elintarvikealaa koskeva aineisto. Kategoria nimettiin aluksi sen mukaan, liittyikö se 

osaamistarpeisiin yleisesti vai erityisesti elintarvikealaan. Tämä mahdollisti myöhemmin 

elintarvikealan osaamistarpeiden vertailun yleisiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. 

Myöhemmin nämä mahdollisesti kaksi samaa osaamistarvetta käsittelevät kategoriat 

yhdistettiin yhdeksi kategoriaksi. Analysoinnissa hyödynnettiin Atlas.ti -ohjelmaa, joka 

on laadullisen tutkimuksen työkaluohjelma. Ohjelman avulla voidaan tutkia, vertailla, 

laajentaa ja koota aineistoa uudelleen. Ohjelman käyttö itsessään ei tee tutkimusta 

luotettavaksi, mutta se voi auttaa näkemään aineiston painopisteitä ja välttämään 

keskittymisen epäolennaisiin yksityiskohtiin (Eskola & Suoranta 2008, 208).  

Koska tutkimus oli laadullinen, ei tietyn kategorian eli osaamistarpeen merkityksen 

korostaminen voinut perustua pelkästään kategorian määrälliseen esiintymiseen 

aineistossa. Esimerkiksi eräs aineiston julkaisuista käsitteli elintarvikealan innovaatioihin 

liittyviä tulevaisuuden haasteita. Luonnollisesti kyseisessä julkaisussa oli useita 

mainintoja innovaatioista ja koko aineistoa tarkastellessa innovaatioiden merkitys olisi 

saattanut nousta määrällisesti merkittäväksi vaikka muissa julkaisuissa ei olisi 

innovaatiot korostuneet. Sen sijaan esimerkiksi kategorian esiintyminen lähes jokaisessa 

julkaisussa nosti kategorian suhteellista merkitystä. Tärkein merkitykseen vaikuttava 

tekijä oli kuitenkin se, mitä osaamistarpeesta aineistossa kerrottiin. Lisäksi kategorian 

merkitykseen vaikutti elintarvikealan asiantuntijoiden näkemykset. 

Varsinaisen tutkimusmenetelmän lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin elintarvikealan 

asiantuntijoiden näkemyksiä elintarvikealaan vaikuttavista muutostekijöistä ja 

tulevaisuuden osaamistarpeista. Asiantuntijoina toimi yhdeksän elintarvikealan 

koulutustoimikunnan jäsentä ja kymmenen Elintarviketeollisuusliiton (ETL) kehittämis- 

ja työvoimatoimikunnan jäsentä. Asiantuntijoiden näkemyksiä selvitettiin järjestämällä 

kummallekin toimikunnalle asiantuntijaraatimainen tilaisuus, jossa toimikunnan jäsenet 

keskustelivat elintarvikealan tulevaisuuden muutostekijöistä, osaamistarpeista, 

työtehtävien muuttumisesta, koulutus- ja osaamiskehittämisjärjestelmän kehittämisestä 

sekä alan rajapintojen tarjoamista mahdollisuuksista. Asiantuntijaraati ei siis ollut tämän 

tutkimuksen varsinainen tutkimusmenetelmä, mutta asiantuntijoiden näkemykset antoivat 

tärkeää tietoa siitä, minkä osaamistarpeiden uskotaan erityisesti korostuvan 

tulevaisuudessa.  
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Ennen tilaisuutta asiantuntijoille lähetettiin sähköisesti asiantuntijaraadissa käsiteltävät 

kysymykset sekä kysely (liite 2) tulevaisuuden osaamistarpeista. Kyselyn tarkoitus oli 

herättää asiantuntijat pohtimaan osaamistarpeiden muutoksia jo ennen asiantuntijaraatiin 

osallistumista. Kyselyssä arvioitiin eri osaamistarpeiden tärkeyttä nyt ja 5-10 vuoden 

kuluttua asteikolla 4-10. Asiantuntijaraadin keskustelut nauhoitettiin ja nauhoitukset 

litteroitiin sellaisella tasolla, että saatiin asiantuntijoiden näkemykset ja tulkinnat esiin ja 

lisäksi tarvittaessa saatiin lainauksia tutkimusta varten. Tarkoitus ei ollut analysoida 

vuorovaikutuksen tai kielenkäytön erityispiirteitä, joten yksityiskohtaista litterointia ei 

tässä tapauksessa tarvittu (Koskinen ym. 2005, liite 1). Asiantuntijoiden näkemyksiä 

tuodaan esiin käsiteltäessä osaamistarpeiden suhteellista merkitystä. Lisäksi 

sisällönanalyysin tuloksia peilataan tutkimuksen johtopäätöksissä asiantuntijoiden 

näkemyksiin.  

Laadullisten osaamistarpeiden selvittämiseen käytetään usein asiantuntijaraateja tai muita 

Delfoi-tyyppisiä menetelmiä. Näiden etu on kokonaisvaltaisuus ja suora asiakkaan tai 

tiedon hyödyntäjän osallistuminen ennakointiin.  Toisaalta menetelmät voivat olla 

subjektiivisia, epätarkkoja ja epäjohdonmukaisia. (Zukersteinova & Strietska-Ilina 2007, 

12.) Delfoi-menetelmä on puolestaan asiantuntijoiden kannanottojen keruumenetelmä, 

jolla pyritään arvioimaan tulevan kehityksen mahdollisuuksia (Aaltonen & Wilenius 

2002, 74). Delfoi-menetelmälle on tunnusomaista asiantuntijapaneelin monipuolisuus, 

osallistujien nimettömyys sekä prosessin kulkua jäsentävä vaiheistus, joka sisältää 

ensimmäisen kierroksen kyselyn ja sitä seuraavat kommentointikierrokset (Linturi 2005). 

Anonymiteettivaatimus koskee kuitenkin vain argumentointivaihetta ja 

keskusteluvaiheessa on motivoitumisen kannalta hyvä tietää kenen kanssa keskustellaan 

(Opetushallitus 2010b).  Tässä tutkimuksessa käytetyssä asiantuntijoiden mielipiteiden 

keräyksessä oli Delfoi-menetelmän piirteitä, koska ensimmäisen kyselyn jälkeen 

asiantuntijoilla oli mahdollista kommentoida vastauksiaan asiantuntijaraadissa. 
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6 Tulokset 

Tässä kappaleessa käsitellään sisällönanalyysin avulla aineistosta saatuja tuloksia eli 

elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeita
1

. Lisäksi tarkastellaan osaamistarpeita 

erityisesti leipomo-, liha- ja meijeriteollisuuden näkökulmasta. Kappaleessa tuodaan 

esille myös ne elintarvikealan osa-alat, joissa ennakointi puuttuu kokonaan tai vaatii 

täydennystä. Tämän lisäksi tarkastellaan elintarvikealan tulevaisuuden rajapintoja ja 

niiden edellyttämiä osaamistarpeita. Lopuksi käsitellään osaamistarpeiden suhteellista 

merkitystä eli sitä, mitkä osaamistarpeet korostuivat erityisesti aineistossa ja 

asiantuntijaraadissa. 

6.1 Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet 

Osaamistarpeet on määritelty aineistolähtöisesti, mutta niiden luokittelussa on sovellettu 

Hanhisen (2010) kehittämää kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmää. Osaamistarpeet on 

jaettu kuuteen luokkaan: yleistaidot ja -tiedot, tutkimus- ja kehitysosaaminen, 

liiketoimintaosaaminen, asiakassuhteiden hallinta ja työyhteisöosaaminen, 

henkilökohtaiset ominaisuudet sekä elintarvikkeisiin liittyvä erityisosaaminen. 

Osaamistarvetta käsitellään ensin yleisellä tasolla, jonka jälkeen tarkastellaan kyseisen 

osaamistarpeen merkitystä elintarvikealan näkökulmasta. Osa osaamistarpeista, kuten 

tiedon ja kokonaisuuksien hallinta, on hyvin yleisiä ja niitä edellytetään kaikilla aloilla. 

Yleiset osaamistarpeet saattavat silti olla erittäin tärkeitä myös elintarvikealalla. Toisaalta 

osa osaamistarpeista, kuten lähiruokaosaaminen, liittyy lähes ainoastaan elintarvikealaan. 

6.1.1 Yleistiedot ja -taidot 

Tässä tutkimuksessa yleistietoihin ja -taitoihin luetaan ympäristö- ja 

vastuullisuusosaaminen, teknologinen osaaminen, tieto- ja viestintätekniikan osaaminen, 

tiedon ja kokonaisuuksien hallinta, lainsäädäntöön liittyvä osaaminen, kädentaidot sekä 

muotoilu- ja designosaaminen. Kategoriaan sisältyvät osaamistarpeet on esitetty 

tiivistetysti taulukossa 2. Muita enemmän korostuneet osaamistarpeet on kehystetty 

taulukossa. 

 

                                                      

1
 Kaikki tulokset perustuvat liitteen 1 aineistoon. Yksittäisiin julkaisuihin viitataan kuitenkin ainoastaan, 

jos kyseessä on erityisen suora lainaus. 
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Vastuullisuus- ja ympäristöosaaminen  

Aineistossa uskottiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkityksen lisääntyvän 

tavaroiden ja palvelujen tuotannossa. Kestävä kehitys on yksi tulevaisuuden 

megatrendeistä ja esimerkiksi kansallisen elintarviketutkimusstrategian visiossa ”kestävä 

ja kannattava tuotanto ja hyvinvoiva kuluttaja luovat perustan suomalaisen 

elintarvikeketjun menestykselle” (ETP Food for Finland Strategiatyöryhmä 2001, 1). 

Vastuullisuus liitettiin erityisesti elintarviketuotannon eettisyyteen ja toimintojen sekä 

prosessien kehittämiseen. Vastuullisuuden osa-alueista aineistossa korostui erityisesti 

tuotantoeläinten hyvinvoinnin merkityksen lisääntyminen. Lisäksi esiin otettiin 

ravitsemusvastuu, tuoteturvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi. Esiin tuotiin energia- ja 

materiaalitehokkuuden tärkeys sekä elintarvikeketjun sivuvirtojen tuotteistaminen. 

Erityisesti vastuullisuuden liiketoiminnallista merkitystä korostettiin ja 

liiketoiminnallisen merkityksen uskotaan kasvavan maineen hallinnan sekä yritys- ja 

tuotekuvan kehittämisessä. Vastuullisuus nähtiin myös innovaatioiden suunnan antajana.  

Elintarvikealan vastuullisuus ymmärrettiin usein kuluttajalähtöisesti ja vastuullisella 

toimintatavalla on mahdollista luoda lisäarvoa kuluttajalle. Kuluttajien lisääntyvä 

vastuullisuus ilmenee muun muassa tiedontarpeena tuotantotavoista ja niiden 

vaikutuksista. Kuluttajilla ei kuitenkaan ole vielä riittävästi tietoa tai välineitä 

ruokavalintojensa vastuullisuuden arvioimiseksi. Alalla tarvitaan myös tutkimusta siitä, 

millainen on vastuullinen kuluttaja. Vastuullisuus vaatii siis sekä vastuullisuusviestinnän 

että kuluttajakäyttäytymisen osaamista. Vastuullisosaaminen edellyttää myös tietoa siitä, 

mitä vastuullisuus on ja miksi se on tärkeää, kykyä kehittää vastuullisia tuotantotapoja ja 

hyötyä vastuullisuudesta myös rahallisesti. Tarvitaan myös kykyä hyödyntää 

elinkaarianalyyseja vastuullisuuden mittaamisessa.  Lisäksi vastuullisuus nähtiin 

edellyttävän ongelmanratkaisukykyä, konfliktien hallintaa, innovatiivisuutta ja luovuutta. 

Vastuullisuuden ulottuvuuksista ympäristöasiat korostuivat huomattavasti eniten ja 

ympäristöosaamisen tarve nousi esiin lähes kaikissa julkaisuissa. Ilmaston lämpenemisen 

jatkuminen, bioresurssien liikakäyttö, puute puhtaasta juomavedestä sekä ongelmat 

energiakysymyksen ratkaisemisessa lueteltiin esimerkkeinä siitä, miten 

ympäristökysymyksissä edetään hitaasti suhteessa nopeuteen, jolla ongelmia syntyy. 

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkeneminen ovat tulevaisuuden 

toimintaympäristöön vaikuttavia megatrendejä ja tulevat vaikuttamaan vahvasti siihen, 

millaisia työtehtäviä syntyy. Myös kuluttajien arvojen muuttuminen johtaa yrityksien 
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ympäristöystävällisien ratkaisujen kehittämiseen. Jo nyt vihreää liiketoimintaa 

harjoittavat yritykset tarjoavat palveluja tai tuotteita, joilla voidaan vähentää muiden 

yritysten tai kuluttajien ympäristövaikutuksia. Vihreää liiketoimintaa kutsutaan myös 

termeillä energia- ja ympäristöliiketoiminta sekä cleantech. Tulevaisuudessa cleantechin 

rinnalle kehittyy cleanservice eli teknologisten innovaatioiden lisäksi hyödynnetään 

erilaisia ekotehokkuutta lisääviä palveluja sekä toiminta- ja ajattelutapoja. 

Ympäristöosaamisen lisäksi cleanservice edellyttää palveluosaamista.  

Ympäristöystävällisyys nähdään myös elintarvikealan merkittävänä kilpailutekijänä. 

Aineistossa mainittiin, että alan yrityksissä ympäristöasiat nähdään vielä lähinnä vain 

jätteenkäsittelyyn liittyviksi eikä ympäristöasioiden kehittämistä vielä käytetä 

tehokkuuden lisäämiseksi tai markkinoinnin tukena. Ympäristövaikutusten vähentämisen 

lisäksi yritykset tulevat kiinnittämään enemmän huomiota myös ympäristönsuojeluun. 

Erilaiset ympäristöjärjestelmät sekä ympäristövaikutusten mittaristojen kehittäminen ja 

standardointi, kuten elinkaarianalyysit, lisääntyvät tulevaisuudessa ja 

luonnonmukaisuutta ja lisäaineettomuutta tukevien tuotantomenetelmien kehittäminen 

jatkuu edelleen.  Eräässä julkaisussa ennakoitiin, että ympäristövaikutusarvio tulee 

tulevaisuudessa pakolliseksi ainakin sellaisten raaka-aineiden osalta, joiden osuus 

lopputuotteessa on marginaalista suurempi. 

Aineistossa nostettiin ympäristönäkökulman yhteydessä useasti esiin ilmastonmuutos. On 

arvioitu, että ilmastonmuutos on jossain määrin hyödyksi Suomen viljelyolosuhteille. 

Kuitenkin yksi ilmastonmuutoksen tuomista uhista on erilaisten tautien lisääntyminen. 

Ympäristön tilalla on siis yhteys myös ruoan turvallisuuteen. Ilmastonmuutokseen 

varaudutaan muun muassa kasvinjalostukseen panostamalla, turvallisuusuhkien 

seurantajärjestelmiä, kriisivalmiutta ja tuontivalvontaa tehostamalla sekä 

elintarvikeketjun hävikkejä vähentämällä. Ilmastonmuutoksen uskotaan johtavan uusiin 

osaamistarpeisiin, joka liittyvät ympäristöpolitiikkaan ja -teknologiaan, uusien eläin- ja 

kasvitautien tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja parantamiseen, äärimmäisiin 

sääolosuhteisiin sekä vesihuoltoon.  

Ympäristöosaamisella tarkoitetaan sekä ympäristöasioiden erityisosaamista että 

yleisosaamista. Erityisosaamisessa ympäristöosaaminen on tärkeä osa tiettyä työtehtävää 

tai koulutusta kun taas ympäristöön liittyvää yleisosaamista, niin sanottua vihreää 

osaamista, tarvitaan kaikissa töissä. Aineistossa tuli esiin näkökulma, jonka mukaan 

kaikki alat ovat ympäristöaloja. Ympäristöosaamista kuvattiin myös strategisen tason 
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osaamiseksi, jossa tarvitaan ympäristön tarkkailutaitoa sekä kykyä hakea ja tunnistaa 

tulevaisuuden kasvavia alueita. Vihreää osaamista synnyttävä koulutuksen uskotaan 

kehittävän myös liiketoiminnan, yrittäjyyden ja innovoinnin osaamista. 

Teknologinen osaaminen  

Teknologiaosaaminen on yksi Suomen perinteisistä vahvuuksista ja teknologian uskotaan 

olevan myös yksi tärkeimmistä tulevaisuuden osaamistarpeita muokkaavista tekijöistä.  

Uudet teknologiset innovaatiot mahdollistavat elintarvikealan kaltaisten perinteisten 

toimialojen uudistumisen ja kilpailukyvyn säilymisen. Tulevaisuuden innovaatioiden 

uskotaan olevan yhä useammin palveluja ja liiketoimintamalleja. Vaikka nämäkin 

innovaatiot perustuvat usein teknologiseen osaamiseen, tulee teknologian rooli 

innovaatioissa pienenemään. Uusi teknologia edellyttää yritykseltä osaamispääomaa, 

innovaatiokykyä ja liikkeenjohdollista näkemystä eli korkeampaa osaamista.  

Teknologia nähtiin myös elintarvikealalla ehdottomana edellytyksenä kilpailukyvyn 

säilyttämiseksi ja ruoan tuotannon uskotaan teknologisoituvan entisestään uusien 

innovaatioiden myötä. Kansallisessa elintarviketutkimusstrategiassa (ETP Food for Life 

Finland Strategiatyöryhmä 2011, 2) painotettiin tarvetta monitieteelliselle tutkimukselle, 

jossa ”teknologian kehitystä ohjaisi sekä ravitsemus- että lääketieteellinen yhteistyö 

ruokakulttuuria unohtamatta”. Teknologisuus ilmenee jo esimerkiksi 

terveysvaikutteisina täsmätuotteina, joiden kehityksen uskotaan jatkuvan edelleen. 

Aineistossa teknologia liitettiin toiminnan tehostamiseen ja siitä syntyviin taloudellisiin 

säästöihin. Suuret elintarvikeyritykset ovat teknologisen kehityksen edelläkävijöitä ja 

tulevat tehostamaan tuotantoaan entisestään automaattisilla valmistus- ja pakkauslinjoilla. 

Mitä suurempi yritys on, sitä enemmän se usein tuottaa teknologisia innovaatioita. 

Kuitenkin myös pienyritykset voivat menestyä suurten yritysten tavoin nostamalla 

teknologista osaamistaan ja hyödyntämällä kuluttajatietoa sekä ydinosaamistaan.  

Laajoiksi yleiskäyttöisiksi teknologioiksi uskotaan olevan muodostumassa tieto- ja 

viestintäteknologia (ICT), bioteknologia ja nanoteknologia. Vaikka teknologia luo 

mahdollisuuksia, koetaan suuret teknologiset harppaukset myös uhkana. Osa kuluttajista 

kokee elintarviketuotannon teknologisoitumisen negatiivisena, mikä lisää tulevaisuudessa 

tarvetta uusien teknologioiden riskien arviointiin ja hallintaan. Esimerkiksi 

geenimuunnellut (gm) elintarvikkeet nähdään sekä mahdollisuutena että uhkana. Geeni- 

ja nanoteknologia tulevat kuitenkin vaikuttamaan elintarvikealan tulevaisuuteen. Gm-

elintarvikkeiden tarjoamien mahdollisuuksien ja riskien selvittämiseen kaivataankin 
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tulevaisuudessa resursseja. Geenimuunnelluista lajikkeista valmistettujen tuotteiden 

uskotaan kuitenkin olevan vuonna 2030 yleisesti hyväksyttyä ja arkipäiväistynyttä ruokaa 

ja geeniteknisten sovellusten käyttöönotto on tulevaisuudessa todennäköistä ainakin 

ohran, kauran, rukiin ja rypsin viljelyssä. 

Aineistossa painotettiin materiaali-, ympäristö-, energia-, varastointi- ja 

logistiikkateknologioiden tärkeyttä. Tuotantoprosessin älykkyyttä puolestaan tullaan 

kehittämään esimerkiksi konenäön, sensoreiden, tunnistus- ja anturiteknologian sekä 

seurantamittalaitteistojen avulla. Aineistossa nousi toistuvasti esiin elintarvikealan 

automatisoituminen, joka nähdään koneellistumisen ohella suurimpina yksittäisenä alaa 

koskevana muutoksena. Automatisoituminen vähentää työvoiman ja kädentaitojen 

tarvetta sekä helpottaa työntekoa. Toisaalta muutos lisää tietoteknisen osaamisen tarvetta 

ja muuttaa ammattitaitovaatimuksia edellyttämällä järjestelmien seurantaa, huoltoa ja 

ylläpitoa. Automaattiset prosessit vaativat prosessinohjauksen ja käynnissäpidon tieto- ja 

taitopohjaa, josta esimerkkeinä lueteltiin prosessi- ja kappaletavara-automaation ja 

sähköalan perusteiden osaaminen sekä muun muassa vikojen haun ja tunnistamisen kyky. 

Huolto- ja kunnossapitosaamiseen liittyen listattiin myös tarve sujuvaan tuotteen 

vaihtoon tuotantolinjalla, koneiden kunnossapitotarkastuksiin, laitoksen ja laitteiden 

syväpuhdistukseen sekä laadunvalvonnan testaukseen. Eräässä julkaisussa todettiin 

prosessitekniikan, tuotannon ja huollon osaajista olevan jo tällä hetkellä merkittävä pula.  

Teknologiaosaaminen ei ole ainoastaan hyväksi todettujen tekniikoiden käyttöönottoa. 

Osaamispanostusta tarvitaan myös teknologian hyödyntämiseen ja soveltamiseen. 

Teknologiaosaaminen perustuu myös kykyyn tehdä uusia, luovia ja jalostusarvoltaan 

korkeita ratkaisuja. Pelkkä teknologinen etumatka ei takaa menestystä tulevaisuudessa. 

Kasvava palvelujen tarjoaminen verkossa edellyttää teknologisen osaamisen kytkemistä 

palveluosaamisiin. Palveluliiketoiminnan kehittämisessä hyödynnetään vahvaa 

teknologista osaamista, erityisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.  

Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) osaaminen  

Tulevaisuudessa valtavien yksityiskohtaisten tietomäärien oppimisen tarpeen uskotaan 

vähenevän. Sen sijaan tarvitaan taitoa käyttää informaatioteknologiaa ja hakukoneita 

sekä löytää, arvioida ja käyttää tietoa. Yritysten välisiä tuottavuuden eroja selitetään jo 

nyt niiden kyvyllä omaksua ja soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa sekä niitä 

hyödyntäviä innovaatioita.  
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Tieto- ja viestintätekniikan merkityksen kasvuun viitattiin elintarvikealan aineistossa 

useasti. Aineiston mukaan uudenlaiset tuotteet ja palvelut edellyttävät esimerkiksi 

tietotekniikan, älypakkausteknologian ja sosiaalisen median yhdistämistä perinteiseen 

elintarvikkeiden valmistukseen, jakeluun ja viestintään. Informaatioteknologian 

sovellukset mahdollistavat tuotantoprosessien tehostamisen ja automaatio lisää edelleen 

tarvetta tietotekniselle osaamiselle. Kehittynyt informaatio- ja automaatiotekniikka 

mahdollistavat entistä paremman tiedonkulun ja hallinnan koko elintarvikeketjussa. 

Erilaisten toiminnanohjaus ja -seurantajärjestelmien käyttö elintarviketeollisuudessa tulee 

lisääntymään esimerkiksi jäljitettävyyteen liittyen.  Informaatioteknologiaa tullaan 

hyödyntämään lisäksi jakelu- ja logistiikkatoimintojen suunnittelussa sekä hygienian 

valvonnassa ja hävikin vähentämisessä. Teknologian uskotaan lisääntyvän myös asiakas- 

tai markkinatiedon keräämisessä. Lisäksi informaatioteknologian mahdollistamat 

mobiili-palvelut lisääntyvät esimerkiksi tuotetietojen viestinnässä ja markkinoinnissa. 

Tulevaisuudessa kuluttajat voivat hyödyntää mobiilitekniikkaa myös esimerkiksi 

ravitsemussuunnittelussa. Informaatioteknologia tuo uusia mahdollisuuksia myös 

elintarvikepakkauksiin. 

Tulevaisuudessa tietoverkkojen vaikutuksen uskotaan kasvavan ja sosiaaliset verkot 

tulevat tehokkaammiksi. Kuluttajat muodostavat virtuaaliyhteisöjä, joiden avulla on 

mahdollista vaikuttaa yritysten toimintaan. Kuluttajien ryhmäytyminen sosiaalisessa 

mediassa nopeuttaa myös ruokaan liittyvien ilmiöiden leviämistä. Sosiaalinen media on 

siis sekä kuluttajien vaikutusväline että viestintäkanava yrityksiltä kuluttajille. Sen avulla 

voidaan selvittää asiakastarpeita ja uutuustuotteiden onnistumista. Sosiaalisen median 

sovellutuksia käytetään myös joukkoistamiseen (crowdsourcing), jolla tarkoitetaan 

kuluttajien, asiakkaiden ja sidosryhmien ottamista mukaan erilaisiin ideointi- ja 

markkinointiponnistuksiin. Sosiaalista mediaa tullaan hyödyntämään yrityksissä yhä 

enemmän myös strategisena alustana.  

Viestintätaidot  

Viestintätaidot tulivat aineistossa esille erityisesti viestintäteknologian sekä 

asiakaspalveluosaamisen yhteydessä. Erityisesti palveluliiketoiminnassa korostuu 

viestintätaitojen merkitys, koska myytävä asia on usein aineeton.  Elintarvikealalla 

ruokajärjestelmän ja koko tuotantoketjun läpinäkyvyyden ja avoimuuden sekä 

kuluttajaviestinnän tarve kasvaa. Kuluttajille on tarjottava monikanavaisesti yhä 

enemmän selkeää tietoa muun muassa ravitsemuksesta, lisäaineista, tuotannon 
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vastuullisuudesta, elintarvikkeiden laadusta ja alkuperästä. Laadukkaan viestinnän avulla 

ruokaa ja elintarvikkeita koskeva tieto on mahdollista saada paremmin käytettävään 

muotoon ja viestinnän tulisi tukea kuluttajien hyvinvointia ja terveyttä. Viestintään 

liittyen tullaan lisäksi tarvitsemaan julkiseen negatiiviseen palautteeseen reagointia, joka 

edellyttää sekä yritys- että asiakasviestinnän osaamista. Aineistossa mainittiin myös, että 

viestintää tulee kyetä mukauttamaan kohderyhmän ja tilanteen mukaan. Viestinnän 

avulla kuluttajille on mahdollista tarjota elämyksiä ja viestinnän taito liittyykin 

brändiosaamiseen sillä taitava viestintä on osa brändin muuntautumiskykyä. 

Tiedon ja kokonaisuuksien hallinta   

Nykyisestä tieto- ja palveluyhteiskunnasta arvellaan siirryttävän maailmanlaajuisesti 

verkostoituneeseen innovaatiotalouteen, jossa tiedon hallinnalla ja käyttämisellä on 

työelämässä entistä tärkeämpi rooli. Yhteiskunnan monimutkaisuuden ja sekä tiedon 

muutosnopeuden kasvaessa tarve ymmärtää kokonaisuuksia ja käyttää suuria tietomääriä 

kasvaa. Tietointensiiville työlle on monta määritelmää, joissa kaikissa yhdistyy tiedon 

tuottamiseen, vastaanottamiseen ja käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Tietotyö ei vaadi 

aina teknologian käyttöä eikä se liity ainoastaan teknologiayrityksiin tai tutkimus- ja 

tuotekehitykseen. Osaamisvaatimusten noustessa tietotyön elementtejä tarvitaan myös 

monessa käytännön ammatissa.  

Tiedon jatkuva muuttuminen luo uusia osaamishaasteita muun muassa tiedon 

tuottamiselle ja jakamiselle. Tulevaisuudessa tulee valita oikeat tiedonhakukanavat ja 

erottaa keskeinen tieto sirpaletiedosta. Tietojen soveltamisen ja hyödyntämisen tarve 

myös kasvaa. Esimerkiksi informaatioteknologian avulla elintarvikealan 

tuotantolaitoksissa saadaan reaaliaikaista tietoa mittauskohteista, mutta lisäarvo tulee 

vasta kun tuotettu tieto pystytään hyödyntämään tuotannossa. Tämä edellyttää 

kehittyneitä tiedonhallintavälineitä ja tiedonhallinnan osaamista. 

Lainsäädäntöön ja säädöksiin liittyvä osaaminen 

Aineiston perusteella lainsäädännön merkitys korostuu enemmän kuin muilla aloilla. 

Aineistossa arveltiin, että elintarvikelainsäädäntöä ja -valvontaa tullaan muuttamaan 

nykyistä riskiperusteisemmaksi ja painopiste siirtyy normeista elinkeinon omien hyvien 

käytäntöjen laatimiseen. Lainsäädäntö ja säädökset koskevat esimerkiksi tuotteiden 

hygieniaa, kuljetuksia ja varastointia, tuotetietoa, reilua markkinatilannetta sekä 

ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioita. Kansainvälistyminen lisää myös 

kansainvälisten ja kansallisten lakien ja säädöksien kuten vientitariffien tuntemista. 
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Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa ruoan kulutukseen esimerkiksi ravitsemuksen, 

turvallisuuden, terveyden ja kestävän kehityksen edistämisen vuoksi. Aineistossa 

lainsäädäntö nähtiin kuitenkin lähinnä kehityksen hidastajana, esteenä 

kansainvälistymiselle, innovatiivisuutta hankaloittavana sekä yritysten hallinnollista 

taakkaa lisäävänä tekijänä. Elintarvikealaa koskevat lainsäädännön muuttuminen ja 

tiukentuminen tulevaisuudessa lisäävät hygieniavaatimuksia sekä laatustandardeja ja 

edellyttää korkeampaa osaamista. Lainsäädännön tiukentuminen ja uudet säädökset 

voivat kuitenkin myös lisätä täsmämarkkinoiden (niche markets) määrää, mikä saattaa 

muuttaa kilpailutilannetta pk-yritysten hyväksi. Aineistossa mainittiin pk-yritysten 

tarvitsevan neuvontaa ja ymmärrettävää tietoa lainsäädännön muutoksista. Myös 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen elintarvikealan työnantaja-haastatteluissa selvisi, että 

alueella kaivattiin erityisesti yritysjuridiikan osaajia sekä elintarvikealan erityispiirteet ja 

säädökset ja lait tuntevia ammattilaisia.  

Kädentaidot 

Kädentaitojen merkitys korostuu elintarvikealalla. Vaikka automatisoituminen poistaa 

joitakin käsityövaltaisia työtehtäviä ja suorittavan työn määrä kokonaisuudessa vähenee, 

vaativaa suorittavaa työtä tarvitaan entistä enemmän. Ikärakennesyistä myös eläkkeelle 

siirtyvien määrä on näissä ammateissa suuri, joten kädentaitoihin liittyvä 

ammattiosaaminen tulee turvata. Erityisesti pienemmissä yrityksissä tarvitaan 

käsityövaltaista prosessiosaamista myös tulevaisuudessa. Kädentaidot voivat olla pk-

yrityksille myös erottautumiskeino standardituotteista. Kansallisen ruokastrategian 

taustaraportin mukaan käsityömäisyys liitetään usein luonnolliseen tuotantoon ja 

mahdollisimman vähän käsiteltyihin elintarvikkeisiin. 

Muotoilu- ja design-osaaminen  

Tulevaisuudessa tuotteisiin ja palveluihin liittyvän muotoilun, visuaalisuuden ja 

viestinnän merkitys tulee kasvamaan. Design-osaaminen nostettiin vahvasti esille 

kuitenkin vain yhdessä julkaisussa, jossa painotettiin, ettei design-osaaminen ole 

ainoastaan esteettisen ulkonäön luomista tuotteelle. Se tarkoittaa sellainen tuotteen tai 

palvelun visioimista, joka miellyttää kuluttajaa eri tasoilla aina käytettävyydestä 

ulkonäköön. Koska käyttökokemus on suunnittelun ydin, edellyttää design-lähtöisyys 

kuluttajakäyttäytymisen tuntemista. Lisäksi design-osaaminen vaatii teknologia- ja 

liiketoimintaosaamista, jotta käyttäjien tarpeet voidaan yhdistää olemassa oleviin 

teknisiin resursseihin samalla liiketoiminnan ehdot huomioiden. Muotoilu- tai design-
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osaamista ei aineistossa koettu vielä elintarvikealan osalta tärkeänä, sillä se mainittiin 

vain pariin otteeseen kuluttajalähtöiseen innovoinnin, kehittämisen ja suunnitteluun 

yhteydessä. 

Taulukko 2. Yleistiedot ja -taidot.  

 

6.1.2 Tutkimus- ja kehitysosaaminen 

Tähän tutkimuksen yläkategoriaan sisältyy tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen, 

innovatiivisuus ja luovuus sekä työn ja osaamisen kehittäminen. Osaamistarpeet on 

esitelty tiivistetysti taulukossa 3Taulukko 3.  

Tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen 

Taito kehittää uusia ja jo olemassa olevia tuotteita sekä palveluita nousi Buschfeldin ym. 

(2011) tutkimuksessa yhdeksi tärkeimmäksi eurooppalaisten pk-yritysten tulevaisuuden 

YLEISTIEDOT JA -TAIDOT

Vastuullisuus- ja 
ympäristö-osaaminen    

Vastuullisuusosaaminen tarkoittaa ymmärrystä siitä, mitä vastuullisuus on ja miksi se on tärkeää, 
kykyä kehittää vastuullisia tuotantotapoja, kykyä hyödyntää elinkaarianalyyseja sekä hyötyä 
vastuullisuudesta myös taloudellisesti. Yksi vastuullisuuden ulottuvuuksista on ympäristönäkökulma. 
Ympäristöosaaminen on sekä ympäristöasioiden erityisosaamista että kaikissa työtehtävissä 
edellytettävää yleisosaamista.

Teknologinen osaaminen Teknologinen osaaminen edellyttää uusien tekniikoiden käyttöönottoa, kykyä tehdä luovia ratkaisuja, 
teknologian hyödyntämistä ja soveltamista. Elintarvikealalla automatisoituminen edellyttää mm. 
prosessinohjauksen ja käynnissä pidon osaamista sekä huolto- ja kunnossapito-osaamista. Geeni- ja 
nanoteknologia vaikuttavat oleellisesti alan tulevaisuuteen ja edellyttävät omaa erikoisosaamistaan.

Tieto- ja 
viestintätekniikan 
(ICT) osaaminen

Informaatioteknologian käytön taito korostuu kun tarve suurien tietomäärien oppimiseen vähentyy. 
Elintarvikealan automatisoituminen sekä toiminnanohjaus- ja seurantajärjestelmien lisääntyminen 
lisää tietoteknisen osaamisen tarvetta tulevaisuudessa. Myös sosiaalisen median osaajia tarvitaan 
yhä enemmän.

Viestintäosaaminen Elintarvikeketjulta odotetaan tulevaisuudessa enemmän läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, mikä 
edellyttää sekä monikanavaisen kuluttajaviestinnän että ketjun sisäisen viestinnän osaamista. 

Tiedon ja 
kokonaisuuksien 
hallinta

Jatkuvasti muuttuva tieto tuo haasteita tiedon tuottamiseen, jakamiseen, soveltamiseen ja 
hallitsemiseen. Tulevaisuudessa tietotyötä tarvitaan kaikissa elintarvikealan työtehtävissä, myös 
käytännön ammateissa. Myös analyyttisiä taitoja ja kokonaisuuksien hallintaa uskotaan 
edellytettävän entistä enemmän. 

Lainsäädäntöön ja 
säädöksiin liittyvä 
osaaminen 

Elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan uskotaan muuttuvan riskiperusteisemmaksi ja alan omien 
hyvien käytäntöjen uskotaan lisääntyvän. Lainsäädännön arvioidaan tiukentuvan, jolloin 
hygieniavaatimuksiin ja laatustandardeihin liittyvää osaamista tarvitaan entistä enemmän.

Kädentaidot Vaikka automatisoituminen poistaa käsityövaltaisia elintarvikealan työtehtäviä, tarvitaan kädentaitoja 
vaativaa prosessiosaamista erityisesti pienemmissä yrityksissä. Pk-yrityksille kädentaidot voivat olla 
myös erottautumiskeino standardituotteista. 

Muotoilu- ja 
design-osaaminen

Design-osaaminen on kuluttajalähtöistä tuotteen tai palvelun suunnittelua, joka edellyttää myös 
teknologia- ja liiketoimintaosaamista.
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osaamistarpeeksi. Myös kansallisessa julkaisussa (Suontama ym. 2011) elintarvikealan 

pk-yrityksissä tulevaisuuden merkittävimmäksi kehittämistavoitteeksi nostettiin 

liikevaihdon kasvattaminen uusia tuotteita kehittämällä ja tuotantomääriä kasvattamalla. 

Elintarvikeketjun suurimmat haasteet liittyvätkin sekä perustoiminnan kannattavuuden 

parantamiseen että uudistumiskyvyn jatkuvaan ylläpitämiseen. Uudistumiskyvyn pohjana 

on tutkimus- ja kehitystyö. Tutkimus- ja tuotekehityksen korostuminen aineistossa 

kertookin yritysten uudistumistarpeen tärkeydestä. Tuotekehitys nähdään jo nyt alan 

vahvuutena, mutta siihen tulee tulevaisuudessa panostaa entistä enemmän. Vaikka 

suomalaisen elintarviketeollisuuden panostus tutkimukseen ja kehitykseen on 

prosentuaalisesti Euroopan kärkitasoa, ovat euromääräiset summat pienessä maassa 

vaatimattomia. EU:n tavoite vuodelle 2020 on, että 3 prosenttia koko EU:n 

bruttokansantuotteesta sijoitetaan tutkimuksen ja tuotekehityksen innovaatioihin. Tällä 

hetkellä EU:n elintarvike- ja juomateollisuuden sijoittama osuus on 0,23 prosenttia 

liikevaihdosta.  

Tuotekehityksen haasteiksi lueteltiin aineistossa rahoituksen pirstaloituneisuuden 

ehkäiseminen, oikeiden panostuskohteiden valinta ja t&k -toiminnan suuntaaminen 

alueille, jotka parhaiten tukevat sekä yksittäisten yritysten että koko ketjun menestystä. 

Tuotekehitykseen edelleen tulevaisuudessa vaikuttaviksi trendeiksi lueteltiin aineistossa 

muun muassa ruuansulatukseen liittyvien tuotteiden kehittäminen, superruoka, 

konsentraatit, ravitsemuslisät, luonnollisuus, lisäaineettomuus, välipalasyömisen 

ravitsemuksellisuus, lasten ravitsemus, antioksidantit ja tuotteiden rakenne sekä terveyttä 

edistävät ja free from -tuotteet.  

Tuotekehitys vaatii muun muassa uuden tiedon luomista ja soveltamista, käyttäjien ja 

kuluttajien ymmärtämistä sekä innovatiivisuutta ja luovuutta. Lisäksi uusien tuotteiden 

kehittäminen vaatii riittävää elintarviketeknologista osaamista. Tutkimus- ja 

kehitystoiminta vaatii toimijoiden yhteistyötä, tiedon jakoa ja yhteisiä kehitysprojekteja, 

sillä harvalla toimijalla on resursseja tehdä työtä yksin.  Tutkimus- ja kehitystoiminnan 

uskotaan olevan avainasemassa, kun Suomesta kehitetään kilpailukykyinen terveellisen 

ravitsemuksen edelläkävijä. Tutkimus- ja kehitysosaamiseen liittyen aineistossa 

mainittiin myös uusien ratkaisujen luominen ja visiointitaito. Myös uudistumisen 

osaaminen liittyy oleellisesti kehitysosaamiseen. Oivallus-hankkeen (Mayer-Pirttijärvi 

2010, 13) asiantuntijahaastatteluissa uudistumisen osaamisella tarkoitettiin muun muassa 
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ennakkoluulottomuutta, kyseenalaistamista sekä luovuutta, ja sen ymmärrettiin vaativan 

ennemmin taitoja kuin tietoja. 

Innovatiivisuus ja luovuus  

Innovaatiot, innovatiivisuus ja luovuus mainittiin aineistossa useasti ja nähtiin tärkeänä 

osana tulevaisuuden tietotyötä. Tietotaitoon investoinnin on puolestaan todettu edistävän 

innovatiivisuutta. Innovaatioiden uskotaan olevan mahdollisia ainoastaan työssä 

oppimisen ja jatkuvan osaamisen ylläpidon kautta. Luovuutta puolestaan kuvailtiin 

päivittäiseksi työvälineeksi ja menestyksen edellytykseksi. Luovuutta tarvitaan 

tulevaisuuden työympäristössä, jossa työtehtäviä ei ole tarkasti määritelty.  

Elintarvikealan innovaatiobarometrin (Hyrylä 2010) mukaan innovaatiota tarvitaan 

toimintojen kehittämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Elintarvike- ja 

juomateollisuus on pk-yritysvaltaista, mikä selittää osaltaan suhteellisen hitaan 

innovaatioiden tavoittelun. Innovatiivisuus voi olla myös pienyrityksien menestystekijä, 

vaikka innovatiivisuuden on todettu kasvavan yrityskoon kasvaessa. Radikaalisia 

innovaatioita saatetaan tarvita esimerkiksi markkinoiden hävitessä tai taloudellisen 

tilanteen heiketessä. Tuotteissa ja prosesseissa tulevaisuuden innovaatioiden uskotaan 

liittyvän erityisesti bioteknologiaan, nutrigenomiikkaan ja bionanoteknologiaan. Lisäksi 

innovaatiot luovat uusia osaamistarpeita esimerkiksi mikrobiologian, bioteknologian, 

kaukokartoituksen, geoinformaation, akvaattisen ekologian, entomologian, nematologian 

ja eläinlääketieteellisen epidemiologian aloilla.   

Yrityksen innovaatiokyvykkyydellä viitataan kykyyn kehittää osaamista siten, että 

saavutetaan kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Innovaatiokyvykkyyteen vaikuttaa 

muun muassa se, miten yritys hyödyntää yrityksen ulkopuolisissa verkostoissa olevaa 

tietoa. Eri osaamisalueiden rajapinnat mainittiinkin aineistossa hyvinä innovaatioiden 

kehityspohjina. Eräässä julkaisussa esitettiin, että noin puolet alan innovaatioista ei liity 

elintarvikkeisiin. Yksi alan suurimmista haasteista onkin kasvattaa yritysten 

innovatiivisuutta lisäämällä tutkimustoimintaa sekä edistää tiedonsiirtoa yritysten ja 

sidosryhmien välillä. Innovatiivisuus edellyttää taitoa hyödyntää esimerkiksi lääke- ja 

kemikaaliteollisuuden ja tekniikan tietoa. Alan innovaatiot eivät myöskään ole vain 

tieteellisiä ja teknologisia innovaatioita vaan myös innovatiivisia liiketoimintakonsepteja, 

sosiaalisia eli yksilöiden ja organisaation toimintaan liittyviä innovaatioita sekä 

viestintään ja koulutukseen liittyviä innovaatioita. Myös kuluttaja- ja palvelukeskeiset 
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innovaatiot lisääntyvät. Kyseisissä innovaatioissa hyödynnetään usein avoimen 

innovaation periaatetta, jossa asiakas tai sidosryhmä osallistuu innovaatioprosessiin.  

Innovaatioiden kaupallistamisosaamiseen tulee tulevaisuudessa panostaa. 

Kaupallistaminen nähtiin tällä hetkellä vielä melko vähäisenä ja esimerkiksi 

korkeatasoinen ruoka- ja ravitsemusosaamisen kaupallistaminen haasteellisena. Myös 

tarve turvata omia innovaatioita ja patentteja lisääntyy. Yksilön innovaatiokykyä voidaan 

tukea esimerkiksi mahdollistamalla verkostoituminen organisaation sisällä. Innovaatiot 

edellyttävät innovointikyvyn lisäksi kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin 

osaamista. Innovatiivisuuteen liitettiin aineistossa myös oppimistaito ja oppimaan 

oppimisen kyky. Tarvitaan kykyä oppia myös muiden yritysten kokemuksista. Lisäksi 

tarvitaan taitoa tunnistaa kuluttajatrendejä eli kuluttajakäyttäytymisen osaamista. 

Työn ja osaamisen kehittäminen 

Korkean kustannustason Suomella ei ole tulevaisuutta massatuotannossa, joka perustuu 

palkkakilpailuun ja matalaan osaamistasoon. Sen sijaan tuotteiden, toimintojen ja 

prosessien jatkuvien kehittäminen on Suomelle tärkeä kilpailuedun lähde. Myös 

Buschfeldtin ym. (2011, 82 & 98) tutkimuksessa työn kehittämiseen liittyvä olemassa 

olevien tehtävien analysointitaito nousi yritysten näkemyksissä erittäin tärkeäksi 

tulevaisuuden osaamistarpeeksi. Tarkasteltaessa pelkästään elintarvikesektorin yrityksiä 

taito ei kuitenkaan erityisemmin korostunut. Myös työn jatkuva kehittäminen on 

merkitykseltään kasvava osa työtä. Elintarvikealan osalta työn kehittämisen osaaminen 

tuli esiin toiminnan tai tuotantoprosessin tehostamistarpeena. Alan yritysten on 

panostettava myös tulevaisuudessa tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen, 

mitkä edellyttävät korkeampaa osaamista. Tehokkuutta parannetaan usein 

automatisoinneilla ja yrityskoon kasvattamisella, mutta usein ei huomioida sitä, että 

tehottomuutta voi aiheuttaa myös puutteellinen osaaminen. Osaamisen kehittäminen on 

siis yksi työn tuottavuuden parantamisen keino.  

Työministeriö (2007) huomauttaa, ettei osaamista voida turvata lainsäädännöllisin toimin 

vaan yrityslähtöistä vapaaehtoista kehittämistyötä tulisi selvästi lisätä. Elintarvikealan 

yritysbarometrissä (Hyrylä 2010) selvisi, että alan yrityksillä on jo nyt ongelmia osaavan 

työvoiman saatavuudessa. Myös kilpailun kiristyessä tarve osaamisen kehittämiselle 

kasvaa ja henkilöstön kehittäminen onkin yksi keskeisistä tekijöistä kilpailuaseman 

parantamisessa. Voidaan siis päätellä, että tarve osaamisen kehittämiseen kasvaa 

yrityksissä. Tätä tukee myös Buschfeldtin ym. (2011, 85) tutkimus, jossa arveltiin, että 
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yrityksen sisäisen koulutuksen merkitys tulee kasvamaan. Kuitenkin Euroopan tasolla 

koulutusta hyödyntävien elintarvike- ja juomateollisuuden yritysten määrä on vielä 

huomattavasti matalampi kuin muilla teollisuusaloilla. Työntekijöiden odotetaan 

hallitsevan oppimisprosessin ja huolehtivan oman osaamisen kehittämisestä sekä 

jatkuvasta oppimisesta työn ohessa itsenäisesti. Muutos edellyttää osaamista myös 

työntekijöiden koulutuksen, erityisesti uusien koulutusmuotojen, parissa. Alan yrityksiin 

tarvitaan siis tulevaisuudessa entistä enemmän osaamisen kehittämisestä vastaavia 

osaajia. 

Taulukko 3. Tutkimus- ja kehitysosaaminen. 

 

6.1.3 Liiketoimintaosaaminen 

Liiketoimintaosaaminen -yläkategoriassa on poikkeuksellisesti myös samanniminen 

osaamistarve. Kategoria sisältää myös kansainvälistymisosaamisen, logistiikka-, 

hankinta- ja jakeluosaamisen, myynti-, markkinointi- ja talousosaamisen, 

ennakointiosaamisen sekä yrittäjyys- ja liikkeenjohdollisen osaamisen. Kategorian 

osaamiset on esitetty tiivistetysti taulukossa 4Taulukko 4. 

Liiketoimintaosaaminen 

Liiketoimintaosaamisen tärkeys nousi aineistossa vahvasti esiin. Innovatiivisen 

kehitystoiminnan tuloksista hyödytään ainoastaan jos yrityksessä on osaamista tuotteistaa, 

valmistaa, toimittaa tuloksia markkinoille sekä myydä niitä. Myös elintarvikealan osalta 

liiketoimintaosaaminen nousi kuudesta osaamistarpeiden yläkategoriasta selkeimmin 

esiin. Liiketoimintaosaamisen tarvetta korostettiin erityisesti pk-yrityksissä 

TUTKIMUS- JA KEHITYSOSAAMINEN

Tutkimus- ja 
tuotekehitysosaaminen

Elintarvikealan uudistumiskyky perustuu tutkimus- ja kehitystyölle. Uusien tuotteiden kehittäminen 
vaatii mm. asiakastuntemusta, elintarviketeknologista osaamista ja ravitsemusosaamista sekä 
toimijoiden yhteistyötä. Tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen edellyttää myös uusien ratkaisujen 
luomista, visiointitaitoa ja kykyä uudistua eli ennakkoluulottomuutta, kyseenalaistamista sekä 
luovuutta.

Innovatiivisuus ja 
luovuus

Innovaatioita tarvitaan toimintojen kehittämiseksi sekä kilpailukyvyn parantamiseksi. Innovaatiot 
edellyttävät innovaatiokyvyn ja luovuuden lisäksi liiketoiminnan, markkinoinnin ja 
kuluttajakäyttäytymisen osaamista, taitoa hyödyntää tietoa muilta aloilta sekä jatkuvaa osaamisen 
kehittämistä.

Työn ja osaamisen 
kehittäminen sekä
toiminnan tehostaminen

Elintarvikeyritysten on panostettava tulevaisuudessakin tuottavuuden ja kustannustehokkuuden 
parantamiseen. Osaamisen kehittäminen on keino tuottavuuden parantamiseen. Alan kilpailun 
kiristyessä osaamisen kehittämiselle on yhä enemmän tarvetta.
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työskentelevillä. Aineistossa yhdeksi osaamistarpeen kasvun syyksi mainittiin 

elintarvikealan markkinaohjautuvuuden ja yrityskoon kasvu.  

Kaupallisen ymmärryksen todettiin edellyttävän ymmärrystä ja kykyä viestiä yrityksen 

toimintaperiaatteesta, siitä miten voittoa saavutetaan ja missä kuluja syntyy. Kaupallista 

logiikkaa tarvitaan päätöksentekoprosesseihin kaikissa työtehtävissä. Talouspuolen 

osaajilla tulee olla osaamista myös toiminnallisen puolen aisoista, jotta taloudelliset 

mittarit ovat toimivia ja jotta toiminnallista puolta voidaan tukea paremman kaupallisen 

suorituksen saavuttamisessa. Liiketoimintaosaamiseen liittyen korostettiin myös uusien 

liiketoimintamallien implementoinnin osaamista sekä neuvottelutaitoa. 

Liiketoimintaosaamiseen voidaan laskea sisältyvän myös muun muassa tuote- ja 

palvelukonseptien kehittäminen ja kulutustottumusten muutosten ymmärtäminen, jotka 

käsitellään tässä työssä tutkimus- ja kehitysosaamisen sekä asiakassuhteiden hallinnan 

yhteydessä.   

Kansainvälisyysosaaminen  

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen on sitä haastavampaa, mitä kansainvälisimmillä 

markkinoilla toimitaan. Aineistossa oli määrällisesti eniten viittauksia 

kansainvälistymiseen, joka nähdään tulevaisuuden muutosvoimista vahvimpana. Suomen 

osaamiseen perustuva kansallinen kehitysstrategia (Suontama ym. 2011) korostaa 

kansainvälistymisen vahvistamista kilpailukyvyn turvaajana. Elintarviketeollisuuden 

toimialaraportin (Hyrylä 2010, 28) mukaan ”kansainvälistymisellä tarkoitetaan 

yritystoimintojen maantieteellistä laajentamista ja taloudellisten toimintojen 

ulkoistamista kotimaan rajojen ulkopuolelle”. Ruoan kulutuksen määrä kotimarkkinoilla 

ei juuri kasva, joten elintarvikealan kasvun uskotaan tulevan Suomen ulkopuolelta. 

Elintarvikealan pk-yrityksille tyypillinen kansainvälistymisstrategia on vienti, koska se 

tarjoaa kanavan kansainvälisille markkinoille edellyttämättä suuria pääomainvestointeja. 

Yritykset voivat kansainvälistyä myös ulkomaisen omistuksen, yritysostojen ja 

sijoituksien kautta etabloitumalla.  

Aineistossa tuli useaan otteeseen esiin, etteivät Suomen kaltaisten maiden 

elintarviketuottajat menesty tuotantokustannuksien vuoksi kansainvälistyneessä 

kilpailussa alhaisen jalostusasteen standardituotteilla. Viennin jalostusasteen on oltava 

mahdollisimman korkea eli vientiin kannattaa panostaa erikoistuotteilla. Erityisesti 

funktionaalisten elintarvikkeiden ja free from -tuotteiden vientiin uskottiin olevan 

mahdollisuuksia. Hyvä vientituote kuvailtiin haluttavaksi, lisäarvoa tarjoavaksi, oikeaan 
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aikaan lanseeratuksi sekä kohdealueen markkinoita ja valittua segmenttiä puhuttelevaksi. 

Pitkälle jalostettujen tuotteiden markkinointimahdollisuudet ovat lyhyellä aikavälillä 

esimerkiksi uusissa EU:n jäsenmaissa hyvät, mutta uusien jäsenmaiden oman tuotannon 

kasvaessa viennin mahdollisuuksien arveltiin vähenevän. 

Elintarvikealan yritysten kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen ja ymmärtäminen 

todettiin aineistossa vähäiseksi. Kansainvälistyminen on haasteellista erityisesti monille 

pienille ja keskisuurille yrityksille. Kansainvälistymisen esteiksi aineistossa lueteltiin 

sopivien jakelukanavien ja asiakkaiden etsiminen, kansainvälinen markkinointi sekä 

erilaiset säädännöt. Puutteellinen riskinottokyky ja riskien välttäminen myös vähentävät 

yritysten kiinnostusta liiketoiminnan laajentamista ja sen myötä vientiä kohtaan. 

Elintarviketeollisuuden kansainvälistyminen koettiin myös uhkana. Sen uskotaan 

kasvattavan elintarvikkeiden ja raaka-aineiden hintavaihteluja kaupan esteiden 

vähentyessä. Lisäksi kansainvälisen kaupan vapautuminen tuo uusia haasteita 

elintarviketurvallisuuden varmistamiseen, koska tuotantopanosten, eläinten, 

elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden tuonti ja vienti lisääntyvät. Osa valvonnasta 

siirtyy EU:n ulkopuolelle ja myös elintarvikkeiden myynti harmailla markkinoilla saattaa 

lisääntyä. Ulkomaisen raaka-aineen käytön sekä elintarvikkeiden tuontimäärän 

elintarviketeollisuudessa nähtiin Suomessa kasvavan entisestään, vaikka kotimaisten 

osuuden toivottiin kasvavan. Toisaalta kansainvälistyminen monipuolistaa 

ruokakulttuuria ja mahdollistaa alan kasvua. 

Kansainvälistyvässä ympäristössä toimiminen edellyttää eri markkina-alueiden 

kulttuurien sekä toimintatapojen tuntemusta, kansainvälisten lakien ja säädösten sekä 

kauppapolitiikan tuntemista, kansainvälisen kaupan osaamista, useiden vapaakauppa-

alueiden toiminnan ymmärtämistä, yrittäjyysosaamista sekä myynti- ja 

markkinointitaitoja. Etabloituminen edellyttää muun muassa paikallisten säädösten, 

kulttuurin, liiketoiminnan kulujen, markkinoilta poistumisen aiheuttamien kulujen, 

paikallisen työlain tuntemusta kauppapolitiikan analysointiosaamista. 

Kansainvälistyminen edellyttää myös verkostoitumista ja hyviä kumppanuussuhteita, 

yhteistyökykyä, vienti- ja tuontiorganisaatioiden ja muiden ulkomaisten viranomaisten 

kanssa työskentelyä, sekä muun muassa kansainvälisen hankinnan neuvottelutaitoa ja 

tietysti kielitaitoa.  

Kielitaitoa ei mainittu aineistossa erityisen usein, mutta se saatettiin ymmärtää sisältyvän 

kansainvälisyysosaamiseen. Kielitaitoa tarvitaan sekä kansainvälisen markkinatiedon 
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analysointiin että ulkomaisten asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa kommunikointiin. 

Englanninkieli luetaan jo perusosaamiseksi ja Venäjän, Aasian ja Etelä-Amerikan 

kasvavien markkinoiden uskotaan laajentavan kielien osaamistarpeita. Elintarvikealalla 

kielitaidon merkitys esimerkiksi asiakaspalvelussa sekä tuotannon työtehtävissä kasvaa. 

Lisäksi kielitaitoon liittyen mainittiin kasvava ulkomaalaisen työvoiman käyttö, joka 

nähtiin eräässä julkaisussa heikkoutena. Ulkomaalaisilta työntekijöiltä saattaa puuttua 

riittävä suomenkielentaito, joka puolestaan vaikuttaa toiminnan laatuun sekä tuote- ja 

työturvallisuuteen. 

Logistiikka-, hankinta- ja jakeluosaaminen  

Verkostoituneessa ja kansainvälistyneessä taloudessa myös logistiikan merkitys kasvaa. 

Suomen laaja markkina-alue luo haasteita logistiikalle. Lisäksi kuluttaja haluaa 

elintarvikkeensa mahdollisimman tuoreena ja luonnonmukaisena ja toisaalta keskittyneen 

kaupan pitkät logistiikkaketjut ja hävikin hallinta edellyttävät tuotteilta pitkiä 

säilyvyysaikoja.  Toimitusaikavaatimusten nopeutuminen, tuoreusvaatimus, 

tuotekehityksen nopeutuminen ja kysynnän nopeat muutokset asettavat uusia vaatimuksia 

logistiikka- ja lähettämötoiminnalle. Myös tuotantopanosten tuonnin lisääntyminen 

edellyttää kuljetuksen osaamisen kehittämistä.  

Kehittyvä teknologia, uudet toimintaympäristöt, logistiikan ymmärtäminen 

kilpailukeinona ja kustannustehokkuuden parantamisen keinona kehittävät 

elintarviketeollisuuden logistiikkaa. Internet-pohjaiset tilausjärjestelmät, logistiset 

järjestelmät, robotiikka ja tiedonohjaus lisääntyvät ja mahdollistavat muun muassa 

täysautomaattisen lähettämötoiminnan. Tilausten käsittely kehittyy edelleen varasto-

ohjautuvista järjestelmistä tilausohjautuvaan ketjuohjaukseen. Logistiikkatehtävät tulevat 

näin ollen vaatimaan entistä enemmän informaatioteknologian osaamista sekä valmiutta 

käyttää uusia teknologioita. 

Aineistossa tuotiin esiin, että jakelujärjestelmiä tulee edelleen kehittää paikallisten 

toimijoiden toiminnan edellyttämiseksi. Erityisesti lähiruoan suosion nousu vaatii 

uudenlaista logistiikkaosaamista sekä lyhyiden ja nopeiden toimitusketjujen 

ymmärtämistä. Yhteiskuljetuksen ja yhteinen logistiikka mainittiin usein myös 

mahdollisena yritysten yhteistyömuotona. Myös hankintaosaaminen nousi esiin 

mahdollisena yritysten yhteistyön kohteena. Pk-yritysbarometrin (Hyrylä 2010) mukaan 

alan yritykset kokivat alihankinnassa kehittämistarpeita. Esimerkiksi lihanjalostajat ovat 

jo lisänneet yhteistä alihankintaa. Hankintaosaaminen liittyi aineistossa usein tarpeeseen 
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kehittää julkisia hankintoja ja kilpailutusta. Myös elintarvikealan monikanavaisuus tulee 

tulevaisuudessa lisääntymään esimerkiksi verkkokaupan ja ruokapiirien muodossa. 

Elintarvikkeiden myynnin ennakoidaan lisääntyvän huoltoasemilla, apteekeissa ja 

luontaistuotekaupoissa. Aineistossa uskottiin myös kestävän kehityksen periaatteen ja 

lähiruokakonseptin luovan mahdollisuuksia uusien jakelukanavien, kuten lähiruoka-

automaattien kehittämiseen.  

Tutkimusta tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa jakelukanavista ja -ketjuista, tieto- ja 

tavaravirtahallinnasta ja uusien jakelukanavien merkityksestä ja toiminnasta. Tieto- ja 

tavaravirran hallintaa tulee tehostaa edelleen ja kehittää energiatehokkaammaksi sekä 

kuluttajan arvoja paremmin vastaavaksi. Kehittynyt informaatio- ja automaatiotekniikka 

tulevat mahdollistamaan entistä paremman ketjun hallinnan ja tiedon kulun. Aineistossa 

painotettiinkin ketjun kaikkien osapuolten käytössä olevien joustavaan tuotantoon 

sopivien ohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmien kehittämisen tärkeyttä.  

Myynti-, markkinointi- ja talousosaaminen  

Tulevaisuudessa tarvitaan kokonaisvaltaista myynti- ja markkinointikeinojen hallintaa. 

Myynti- ja markkinointiosaaminen mainittiin ainoastaan elintarvikealan heikkoutena. 

Kuitenkin tuotteiden hyvä imago nähtiin alan vahvuutena. Pk-yritysbarometrin (Hyrylä 

2010, 23) mukaan yritykset uskoivat myynnin ja markkinoinnin lisäämiseen olevan yksi 

tärkeimmistä tulevaisuuden kasvukeinoista ja myynti- ja markkinointitoimintoja pidettiin 

keskeisempänä kehittämistarpeena. Myös Pohjois-Savon elintarvikeyritysten 

kehittämistarpeita selvittäneessä tutkimuksessa (Niemitalo 2010, 8) alan koulutustarpeita 

mainittiin olevan eniten myynnissä ja markkinoinnissa kuten ketjuohjauksessa, 

keskusliikkeiden kanssa neuvottelussa ja Internet-markkinoinnissa. Alalla on selviä 

kehitystarpeita myös kansainvälisessä markkinoinnissa ja brändäyksessä. Tuotemerkkien 

merkitys kuluttajien valintaperusteena tulee kasvamaan osin kansainvälistymisen takia. 

Brändejä tulee vahvistaa kuluttajalähtöisillä toimilla ja niitä tulee rakentaa 

määrätietoisesti. Tulevaisuudessa alalla tarvitaan siis tuotemerkkien johtamisen taitoa. 

Markkinointiosaaminen mainittiin myös tärkeänä kilpailutekijänä tietointensiivisissä 

palvelukonsepteissa. Lisäksi myynti- ja markkinointiosaaminen liitettiin hyvään 

asiakaspalveluun sekä ympäristöosaamiseen. 

Markkinoinnissa nähdään myös mahdollisuus pk-yritysten yhteistyölle. Yritykset 

voisivat myös tehdä yhteistyötä esimerkiksi yhteismainonnan keinoin. Viljaketjun 

toimintaympäristön muutoksia selvittäneessä raportissa (Hautamäki 2010, 12) viitattiin 
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alueelliseen tutkimukseen, jonka mukaan markkinointiyhteistyö oli jo yleisin 

yhteistyömuoto tutkituissa elintarvikealan pk-yrityksissä. Elintarvikealan pk-yritykset 

kaipaavat myynti- ja markkinointiosaamisen ohella erityisesti talousosaamista. Muun 

muassa epätasapainoinen pääomarakenne, alhainen työn ja pääoman tuottavuus sekä 

korkeat yksikkökustannukset saattavat johtua talousosaamisen puutteesta. 

Talousosaaminen edellyttää tulevaisuudessakin esimerkiksi katelaskennan, hinnoittelun 

ja kirjanpidon hallintaa. Lisäksi työntekijöiden tulee osata asettaa selkeitä mitattavia 

tavoitteita, hallita talousohjelmien ja -mallien käyttö sekä tuntea uusia rahoitusmuotoja. 

Aineiston mukaan tarvitaan myös rahoitusosaamista, varallisuuden johtamista sekä 

strategisten rahoitussysteemien implementointitaitoa.  

Ennakointiosaaminen 

Aineistossa tuli esille myös ennakointiosaamisen kasvava tarve. Ennakointiosaaminen 

korostuu erityisesti yritysjohdon strategiatyössä, jonka olennainen osa on erilaiset 

skenaariot ja tulevaisuusstudiot. Aineistossa yritysjohdon tärkeimmäksi tehtäväksi 

väitettiin tulevaisuuden hahmottaminen.  Ennakointiosaamista tarvitaan, jotta yrityksen 

toiminnot saadaan ohjattua tulevaisuuden odotuksia vastaaviksi. Ennakointi edellyttää 

kilpailuympäristön seuraamista ja asiakkaiden ja kuluttajien tarpeiden tunnistamista. 

Jatkuvasti muuttuvaa ennakointitietoa pitää myös osata arvioida kriittisesti. Aineistossa 

huomautettiin myös, että ennakointitieto syntyy kuluttajien keskinäisessä sekä kuluttajien 

ja yritysten välisessä vuorovaikutuksessa. Yrityksillä tulee olla valmiuksia rakentaa 

sellaisia verkostoja, joissa tulevaisuustiedon merkitystä arvioidaan tai ainakin olla 

osallisena kyseisissä verkostoissa. 

Yrittäjyys- ja liikkeenjohdollinen osaaminen  

Tulevaisuudessa työn pirstaloituminen ja toimiminen erilaisissa työmuodoissa edellyttää 

yrittäjyyteen kannustamista. Aineistossa mainitaankin, että ajatuksena yrittäjyyttä tullaan 

tulevaisuudessa tuskin erottamaan palkkatyöstä tai järjestötoiminnasta samalla tavoin 

kuin nykyään. Yrittäjyysosaamisen lisäksi yrittäjämäistä asennetta, kuten oma-

aloitteisuutta ja päätöksentekokykyä, tullaan vaatimaan kaikilla aloilla ja kaikissa 

työtehtävissä.  Elintarvikealan aineistossa yrittäjyysosaamisen tarve mainittiin lähinnä 

vain muutamissa julkaisuissa. Alueellisissa julkaisuissa mainittiin pienyrittäjien heikko 

yrittäjyysosaaminen, mutta sillä viitattiin usein alkutuotannon yrityksiin. 

Kansainvälisessä osaamistarpeiden kyselytutkimuksessa (Buschfeld ym. 2011, 97) 

yrittäjämäinen ajattelu ja toiminta nousivat kuitenkin tärkeimmäksi elintarvikealan pk-
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yritysten osaamiseksi. Yrittäjämäisen asenteen uskottiin myös kehittävän uuden tiedon 

vastaanotto- ja omaksumishalua. Lihanjalostusteollisuuden toimialaraportissa (Välimäki 

2008) nostettiin liikkeenjohdollinen osaaminen erityisen tärkeäksi, koska yritysten 

kannattavuutta on nostettava pitkän tähtäimen menestymisen takaamiseksi. Yhdeksi 

elintarvikealan haasteeksi koettiin yritysten strategisen näkemyksen puute eli 

tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän strategisen johtamisen taitoa. Strategiseen 

osaamiseen liittyy myös muutosjohtajuuden osaaminen sekä kyky toteuttaa strategiaa ja 

viestiä strategiasta organisaatiolle.  

Taulukko 4. Liiketoimintaosaaminen. 

 

6.1.4 Asiakassuhteiden hallinta ja työyhteisöosaaminen 

Tässä alakappaleessa käsitellään kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön 

tuntemusta, palveluosaamista sekä johtamisen ja esimiestyön osaamista. Osaamistarpeet 

on yhdistetty yläkategoriaksi nimeltä asiakassuhteiden hallinta ja työyhteisöosaaminen. 

Osaamistarpeet esitetään tiivistetysti taulukossa 5Taulukko 5. 

 

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

Liiketoimintaosaaminen Liiketoimintaosaamisen tarve kasvaa elintarvikealan markkinaohjautuvuuden ja yrityskoon kasvun 
myötä.  Osaaminen edellyttää mm. ymmärrystä yrityksen toimintaperiaatteista, siitä miten saadaan 
voittoa ja mistä kuluja syntyy. 

Kansainvälisyys-
osaaminen

Kansainvälistyvässä ympäristössä toimiminen edellyttää esimerkiksi eri markkina-alueiden kulttuurien 
ja toimintatapojen, kansainvälisen kaupan, lakien ja kauppapolitiikan tuntemusta. Lisäksi tarvitaan 
ulkomaalaisten viranomaisten kanssa toimimista, verkostoitumista, etabloitumisen osaamista, 
kansainvälisen hankinnan osaamista, vientiosaamista ja kielitaitoa. 

Logistiikka -, hankinta- ja 
jakeluosaaminen 

Logistiikan parissa tarvitaan entistä enemmän tietotekniikkaosaamista ja valmiutta käyttää uutta 
teknologiaa. Hankinta- ja logistiikkatoiminnassa tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti yhteistyötä ja 
verkosto-osaamista.

Myynti-, markkinointi-
ja talousosaaminen

Tulevaisuudessa elintarvikealalla tarvitaan kokonaisvaltaista myynti- ja markkinointikeinojen hallintaa. 
Kehittämistarpeita on muun muassa ketjuohjauksessa, neuvottelutaidoissa, Internet-markkinoinnissa, 
kansainvälisessä markkinoinnissa, brändäyksessä ja tuotemerkkien johtamisessa. Talousosaaminen 
edellyttää edelleen mm. kirjanpidon, katelaskennan ja hinnoittelun hallintaa, talousohjelmien käyttöä, 
rahoitusmuotojen tuntemista sekä kykyä asettaa selkeitä mitattavia tavoitteita. 

Ennakointiosaaminen Ennakointiosaamista tarvitaan, jotta yrityksen toiminnot saadaan ohjattua tulevaisuuden odotuksia 
vastaaviksi. Ennakointi edellyttää kilpailuympäristön ja asiakkaiden tarpeiden tuntemista, 
ennakointitiedon kriittistä arviointikykyä sekä verkosto-osaamista. 

Yrittäjyys- ja 
liikkeenjohdollinen 
osaaminen

Yrittäjyysosaaminen on yksi pk-yritysten tärkeimmistä osaamistarpeista. Lisäksi yrittäjämäistä 
asennetta tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa kaikissa työtehtävissä. Elintarvikealalla tarvitaan 
tulevaisuudessa myös strategisen johtamisen taitoa ja muutosjohtamisen osaamista.
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Kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön tuntemus  

Yhteys yrityksen ja sen kuluttajien välillä vaikuttaa Buschfeldin ym. (2011) tutkimuksen 

mukaan olevan tärkein tulevaisuuden osaamistarpeita muokkaava tekijä. 

Asiakaslähtöisen ajattelun merkitys liiketoiminnassa ja tuotannossa kasvaa entisestään. 

Kuluttajat yksilöllistyvät ja toisaalta haluavat uudenlaista yhteisöllisyyttä. 

Virtuaaliyhteisöjen avulla kuluttajat pystyvät vaatimaan yrityksiltä enemmän, mutta 

yritykset myös pääsevät osallistamaan kuluttajia suoraan tuotteiden ja palvelujen 

kehittämiseen.  

Kuluttajakäyttäytymisen tuntemuksen tärkeys elintarvikealalla tuli toistuvasti aineistossa 

esiin. Kuluttajanäkökulman vahvistumisesta kertoo myös se, että ”pellolta pöytään” -

ajattelun uskotaan muuttuvan ”pöydältä pellolle” -ajatteluksi. Valinnanmahdollisuuksien 

lisääntyessä kuluttajat fragmentoituvat ja kuluttajakäyttäytyminen erilaistuu, tuote- ja 

palveluodotuksen eriytyvät ja vaihtelunhaluisuus lisääntyy. Aineistossa uskottiin 

kuluttajien muuttuvan entistä kansainvälisimmiksi, yksilöllisimmiksi, sosiaalisimmiksi, 

elämyksenhakuisemmiksi ja arvaamattomammiksi. Ruoan kulutus on tapa ottaa kantaa ja 

odotukset eivät koske ainoastaan tuotteiden mitattavia ominaisuuksia vaan myös 

esimerkiksi tuotantotapaa ja ruokaturvallisuutta. Ravitsemusvalinnoissa arvojen ja 

yhteisöllisyyden uskotaan vaikuttavat entistä enemmän. Kulutuksen pirstaloituessa 

terveyden ja terveysvaikutteisuuden uskotaan muodostuvat kulutusta yhdistäväksi 

tekijäksi. 

Valinnanmahdollisuuksien lisääntyessä elintarvikealan tulee vastata tuotteillaan 

kuluttajan yksilöllisiin tarpeisiin. Megatrendit vaikuttavat kulutuskäyttäytymisen 

muutokseen eli trendien ennakointi on tulevaisuudessakin tärkeää. Tarvitaan myös 

uudenlaisten lähestymistapojen etsimistä kuluttajakäyttäytymisen ennakoimiseksi. 

Pelkkien trendien ja markkinadynamiikan seuraamisen sijaan tarvitaan tietoa siitä 

millaisia mielikuvia tuotteet herättävät sekä ymmärrystä kuluttajan piilevistä toiveista ja 

todellisista tarpeista. Kuluttajakäyttäytymisen osaaminen edellyttää myös 

kuluttajayhteisöjoen tunnistamista ja kuluttajakäyttäytymisen dynamiikan ymmärtämistä. 

Tarvitaan sekä menetelmätason osaamista että taitoa analysoida tiedon merkitystä 

liiketoiminnalle.  

Kuluttajan tuntemiseen liittyy myös toimintaympäristön ymmärtämiseen. 

Elintarvikealalla toimintaympäristön hallinta merkitsee erityisesti elintarvikeketjun 

hallintaa. Muutos yhdessä ketjun osassa vaikuttaa myös muihin ketjun osiin. 
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Tutkimustarpeiksi aineistossa mainittiin ennakointia helpottavien menetelmien 

kehittäminen, kuluttajan tuotantotekniikoihin suhtautumisen selvittämistä, kuluttajan ja 

sosiaalisen median tutkimusta sekä tutkimusta siitä, millainen on vastuullinen kuluttaja.  

Palveluosaaminen 

Rakennemuutoksen perinteisestä teollisuudesta palvelu- ja tietointensiiviseen talouteen 

nähdään jatkuvan sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. On ennustettu, että 

vuonna 2020 lähes kolmasosa työpaikoista Euroopassa tulee olemaan palvelualoilla. 

Suomella uskotaankin olevan mahdollisuus menestyä kansainvälisesti liike-elämän 

palveluissa ja muissa korkeaa osaamista vaativissa palveluissa. Yhä useampi yritys 

mieltää itsensä palveluyrityksenä ja palvelut ovat myös perinteisille teollisuusyrityksille 

yhä tärkeämpi liiketoiminnan osa.  

Myös elintarvikealan yritykset uskovat palvelujen kehittämisen olevan yksi 

tulevaisuuden kasvukeino ja erilaisten palvelukokonaisuuksien uskotaan lisääntyvän. 

Tuotenäkökulman uskotaan muuttuvan palvelukokonaisuuksiksi ja niistä edelleen 

palvelubrändeiksi. Myös palveluja erilaistetaan esimerkiksi vastuullisuusnäkökulman 

avulla. Palvelujen liittäminen ruokatuotteisiin hankaloittaa tuotteiden kopiointia ja tuo 

asiakkaille lisäarvoa.  Lisäksi kotona syömisen ja ruoanvalmistuksen vähentyessä 

uudenlaisten palvelujen kysyntä lisääntyy. Palvelujen uskotaan myös kansainvälistyvän 

ja siirtyvän enemmän verkkoon.  

Palveluosaamisen tarve korostui aineistossa vahvasti. Osaamistarpeet ovat pitkälti 

samankaltaisia huolimatta siitä, puhutaanko perinteisistä palvelualoista vai esimerkiksi 

teollisuuden palveluista. Palveluosaaminen on tärkeää sekä yrityksen välisissä että 

kuluttajille suunnatussa liiketoiminnassa, ja se ilmenee usein asiakaspalvelutaitona ja 

asenteena. Asiakaspalvelu vaatii asiakkaiden liiketoiminnan ja tarpeiden ymmärtämistä, 

sosiaalisia taitoja ja kommunikointitaitoja sekä omien tuotteiden tuntemusta. Osaaminen 

liittyy myös myynti- ja viestintäosaamiseen. Asiakaspalveluosaaminen edellyttää entistä 

enemmän hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa. Aineistossa palvelujen kehittämisen ja 

tuotteistamisen uskottiin vaativan kovien ja pehmeiden osaamisten yhdistämistä: 

esimerkiksi teknologiaosaamisen sekä käytön ja kokemuksen ymmärtämisen yhdistelmää.  

Johtaminen ja esimiestyö 

Johtaminen ja esimiestyö nostettiin esiin muutamissa julkaisuissa. Toimintaympäristön 

nopeutuva muutosvauhti ja monimutkaistuminen vaativat suurempien kokonaisuuksien 

ymmärtämistä, joka puolestaan edellyttää spesialistijohtajuuden sijaan yleisjohtajuutta. 



65 

 

 

ASIAKASSUHTEIDEN HALLINTA JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

Kuluttajakäyttäytymisen 
ja toimintaympäristön 
tuntemus

Kuluttajakäyttäytymisen tuntemus edellyttää ymmärrystä kuluttajien tarpeista, piilevistä toiveista, 
ennakointikykyä, uudenlaisten ennakointitapojen kehittämistä, kohderyhmäajattelua, 
kuluttajayhteisöjen tunnistamista sekä kuluttajakäyttäytymisen dynamiikan ymmärtämistä. Tarvitaan 
sekä menetelmäosaamista että taitoa analysoida tiedon merkitystä omalle liiketoiminnalle. 
Elintarvikealalla toimintaympäristön tuntemus merkitsee erityisesti elintarvikeketjun hallintaa.

Palveluosaaminen Palvelujen kehittäminen on yksi elintarvikealan tulevaisuuden kasvukeino ja vaatii muun muassa 
teknologiaosaamisen ja käyttökokemuksen ymmärtämisen yhdistämistä. Palveluosaamiseen liittyy 
myös asiakaspalveluosaaminen, joka edellyttää sosiaalisia taitoja, asiakkaiden tarpeiden 
tunnistamista, omien tuotteiden tuntemusta sekä entistä enemmän kielitaitoa.

Johtaminen ja 
esimiestyö

Toimintaympäristön nopeutuvan muutosvauhdin vuoksi uskotaan tulevaisuudessa tarvittavan 
yleisjohtajuutta spesialistijohtajuuden sijaan. Johtamisosaamisessa tullaan tarvitsemaan taitoa koota 
oikeanlaisia ryhmiä ja hakea tarvittavia resursseja, kykyä luoda halutusta lopputuloksesta selkeä kuva, 
suotuisien työolosuhteiden luomisen taitoa sekä työntekijöiden vahvuuksien tunnistamista ja 
työhyvinvoinnin osaamista.

Lisäksi uskotaan, että johtamisosaamisessa tulee korostumaan taito koota oikeanlaisia 

ryhmiä. Myös halutun lopputuloksen visualisointikyky, resurssien hakutaito, suotuisien 

työolosuhteiden luominen sekä työntekijöiden vahvuuksien tunnistaminen tulevat 

olemaan tärkeitä esimiestyössä. Aineistossa arveltiin myös, että päätöksenteko tulee 

hajautumaan, mikä osaltaan lisää johtajuuden tarvetta.  Myös asiakassuuntautuneisuuden 

ja johtamisnäkökulman yhdistämisen tarpeen arveltiin kasvavan. 

Aineiston mukaan muun muassa henkilöstöjohtamiseen, johtoryhmätyöskentelyyn ja 

hallituksen toimintaan kaivattiin alalla koulutusta. Työn projektiluonteisuuden arveltiin 

myös lisääntyvän. Eräässä julkaisussa mainittiin myös projektijohtamisesta 

portfoliojohtamiseen siirtymisen vaativan uutta osaamista: useiden projektien 

yhtäaikaista hallintaa ja kykyä laatia yhtenäisiä arviointikriteerejä. 

Esimiestyöhön liittyen nostettiin myös esiin työhyvinvoinnin tärkeys. Korkeaa osaamista 

vaativien tehtävien yleistyessä myös työhyvinvoinnin ongelmat korostuvat. 

Käsitteelliseen ongelmanratkaisuun perustuva luova työ edellyttää korkeaa 

työhyvinvointia ja sitoutumista. Elintarvikealan osalta nostettiin joitakin kertoja esiin 

työhyvinvoinnin tärkeys, henkilöstön jaksamisen edistäminen ja työsuojelun koulutuksen 

tarve.  

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 5. Asiakassuhteiden hallinta ja työyhteisöosaaminen. 

6.1.5 Henkilökohtaiset ominaisuudet 

Henkilökohtaiset ominaisuudet -yläkategoriaan sisältyy verkosto-, yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaito, muutoskyky, joustavuus ja elinikäisen oppimisen taito, 

erikoisosaaminen, laaja-alainen osaaminen, päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukyky, 
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sosiaaliset taidot sekä asenne. Osaamistarpeet on esitelty alakappaleen lopussa 

tiivistetysti taulukossa 6Taulukko 6.  

Verkosto-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaito  

Verkostoitumisen tärkeyttä tulevaisuudessa korostettiin aineistossa erittäin paljon.  

Verkostot voivat olla eritasoisia: kansainvälisiä, paikallisia, organisaation sisäisiä, 

organisaatioiden ja eri alojen välisiä sekä esimerkiksi koulutuksen ja työelämän välisiä. 

Verkostojen ominaisuuksia ovat asiantuntijuus ja tieto. Verkostoituvassa yhteiskunnassa 

työtä tehdään joustavammin eri sosiaalisissa verkostoissa. Verkostoita kuvattiin 

välineiksi, jotka auttavat hallitsemaan kiireessä, tietotulvassa ja monimutkaisten asioiden 

parissa toimimista. Verkostoitumista kuvattiin elintarvikeyritysten tulevaisuuden 

elinehdoksi ja se nähtiin tärkeänä tulevaisuuden kilpailuetuna. Yllättävää aineistossa oli 

se, että elintarvikealan toimialaraportin (Hyrylä 2010) mukaan yhteistyö, verkottuminen 

tai alihankinta eivät kuitenkaan nousseet merkittäviksi kehittämiskohteiksi 

yritysbarometri-kyselyssä. Valmius yhteistyöhön on havaittu elintarvikealalla 

heikommaksi ja vientirenkaita sekä alihankintaverkostoja on muihin aloihin verrattuna 

vähemmän. Alan toimijoilta puuttuu vielä uskallusta luottaa muihin, mikä estää isompaa 

erityisesti kansainvälistä yhteistyötä. Kuitenkin lähiruokatoimijat ovat jo aktiivisesti 

verkostoituneet esimerkiksi yhteismarkkinoinnilla sekä lähestymällä vähittäiskauppaa 

yhteisellä tuotevalikoimalla. Verkostoitumisen arvellaan lisääntyvän juuri 

hankintayhteistyön sekä logistiikan ja markkinoinnin yhteistyössä. Eri yritykset voivat 

jakaa myös muita tuotantoketjun osa-alueita, kuten tuotekehitystä, valmistusta ja myyntiä. 

Myös asiakkaita tullaan palvelemaan usean yrityksen yhteistyönä. Verkostoitumista 

tarvitaan edelleen myös eri osaamiskeskusten ja tutkimuslaitosten välillä sekä 

koulutusorganisaatioiden kesken. 

Verkosto-osaamista voidaan tarkastella joko yksilön tai yrityksen näkökulmasta. 

Yritykset voivat verkostojen avulla hakea uusia mahdollisuuksia sekä ratkaisuja 

ongelmiin, joiden selvittämiseen niiden resurssit eivät yksin riitä. Verkosto-osaaminen 

liittyy kiinnostukseen erilaisia asioita, ilmiöitä ja ihmisiä kohtaan, taitoon hankkia ja 

hyödyntää tietoa, kykyyn löytää tehtävän tai liiketoiminnan kannalta oleelliset henkilöt ja 

ryhmät sekä kykyyn oppia muilta. Aineistossa myös kuvailtiin verkosto-osaamisen 

ilmenevän tiedon liikkumisena. Verkosto-osaaminen edellyttää sekä yksilö- että 

ryhmätaitoja.  Verkostoituminen elintarvikealalla edellyttää poikkitieteellistä 

verkostoitumista, verkostoissa toimimisen taitoja, kykyä luoda yhteyksiä, aktiivista 
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yhteistoimintaa, yhteisten intressien löytämistä, vuorovaikutustaitoja sekä 

kumppanuuksien johtamisen taitoa. Aineistossa huomautettiin verkosto-osaamisen 

olevan arkikielessä synonyymi sosiaalisille taidoille sekä yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaidoille. 

Aineistossa tuli useaan otteeseen esille, että tulevaisuudessa yhä harvempia töitä tehdään 

yksin ja tiimityö tulee lisääntymään. Tehtävien monimutkaistuessa ja verkostoyhteistyön 

lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Aineistossa 

huomautettiin myös, että organisaatioiden rakenteiden muuttuminen linjaorganisaatiosta 

matriisi- ja verkostomallisiin organisaatioihin edellyttää enemmän yhteistyöosaamista. 

Aineistossa yhteistyö nähtiin välineenä erilaisten näkökulmien yhdistämiseen sekä 

keinona saada omaa osaamista täydentävää tietoa.  

Elintarvikealan osalta yhteistyö liitettiin juuri verkostoitumiseen ja verkottumiseen eikä 

varsinaisesti yhteistyö- tai vuorovaikutustaitoja korostettu. Kuitenkin esiin tuli näkemys, 

jonka mukaan erilaisten uusien yhteistyömallien kehittäminen on tärkeää riskien 

pienentämiseksi, resurssien kasvattamiseksi, toiminnan tehostamiseksi ja innovaatiotason 

nostamiseksi. Valmiuksia yhteistyöhön tulisi kehittää, vaikka monille yhteistyö on 

käytännössä kireän kilpailutilanteen vuoksi vaikeaa. Luonteva yhteistyö ja kyky toimia 

yhteisenä toimijana mainittiin myös yhdessä julkaisussa elintarvikeketjun suurimmaksi 

vahvuudeksi, vaikka perinteisesti yhteistyö alalla on vähäisempää kuin muilla 

teollisuudenaloilla. Yhteistyö tarkoittaa konkreettisesti kumppanuuksia, avoimuutta, 

tiedon jakamista, rakentavia keskusteluja ja tiiviitä verkostoja.  

Muutoskyky, joustavuus ja elinikäisen oppimisen taito 

Muutosten nopeutuessa myös tarve työntekijöiden muutoskyvylle lisääntyy. Aineistossa 

todettiin muutoskyvystä tulevan ”lukutaitoon verrattava työtekijän perustaito” (Pöyry 

Forest Industry Consulting Oy 2008; ref. Hautamäki 2010, 38). Kykyyn voidaan laskea 

myös aineistossa esiin tullut halukkuus ottaa vastaan uusia tehtäviä ja vastuualueita. 

Muutosnopeus edellyttää sekä yrityksiltä että yksilöiltä joustavuutta. Yritysten on 

etsittävä joustavuudesta kilpailuetuja ja yksilöiden ammattitaito edellyttää tiedollista ja 

taidollista joustavuutta. Muutoksiin tulee reagoida entistä nopeammin myös 

elintarvikealalla, jossa markkinoiden monimutkaistuminen vaatii muuntautumiskykyä. 

Joustavuutta vaaditaan esimerkiksi kasvavilla lähialueen markkinoilla, jossa myydään 

entistä enemmän tuotteita suoraan kuluttajalle.  
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Aineistossa korostui myös elinikäisen oppimisen sekä oppimaan oppimisen tärkeys. 

Muutosten nopeutuessa ja työn irtautuessa rutiineista tarvitaan jatkuvaa oppimista sekä 

yksilö- että organisaatiotasolla. Työtehtävien vaihdellessa jopa päivittäin oppimiskyvyn 

laaja-alaisuus korostuu. Uusien ammattien syntymistä ja nykyisten häviämistä on vaikea 

ennustaa. Tämän vuoksi on perusteltua painottaa koulutuksessa monipuolista 

perusosaamista, joka mahdollistaa välttämättömän elinikäisen oppimisen. Koulutus ei 

saisi keskittyä ainoastaan erityisiin ajankohtaisiin työtehtäviin vaan sen tulisi myös tukea 

ammatin- ja työtehtävien vaihtoa. Aineistossa mainittiin myös metakognitiivisten taitojen 

tärkeys eli työntekijöiden tulee pystyä oppimistaan ja arvioida toimintaansa. 

Elintarvikealan osalta elinikäinen oppiminen ja oppimaan oppimisen taito tulivat esiin 

lähinnä kansainvälisessä aineistossa, jossa erityisesti työväestön ikääntymisen todettiin 

lisäävän tarvetta elinikäiselle oppimiselle. Aineistossa huomautettiin myös, että 

oppimisen taidon lisäksi tärkeää on myös halu oppia.  

Erikoisosaaminen  

Osaamisintensiivisyyden uskotaan kasvavan eri teollisuuden aloilla, myös 

elintarviketeollisuudessa. Aineistossa tuli esiin, että jatkossakin tarvitaan syvää, yhden 

osaamisalueen hallintaa, vaikka myös muilta alueilta tarvitaan riittävää osaamista. 

Eräässä julkaisussa Suomelle nähtiin mahdollisena tulevaisuudessa ”harvojen 

huippuosaajien ja laajojen yleisosaajien tarve” (Suontama ym. 2001, 9). Suomen 

kilpailuvaltin uskotaan olevan erityistuotteiden markkinoilla, tutkimus- ja 

tuotekehitystoiminnassa sekä innovatiivisessa tuotannossa, jotka edellyttävät korkeaa 

osaamista. Erityisesti Agronomiliiton imago-tutkimukseen (Hännikäinen 2011) 

vastanneet kokivat, että alalla edellytetään tulevaisuudessa entistä enemmän 

erikoisosaamista ja uskoivat myös alan asiantuntijoiden tarpeen pääosin kasvavan. 

Erikoisosaamiseen liittyen aineistossa painotettiin erittäin paljon yritysten erikoistumista, 

joka nostettiin yhdeksi alan tärkeimmäksi, varsinkin pk-yritysten, tulevaisuuden 

mahdollisuudeksi. Kuten aiemmin on tullut ilmi, alan kasvun uskotaan syntyvän muun 

muassa erikoistumisesta pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin ja erikoistuotteiden 

viennistä. Yrityksen erikoistuminen saattaa vaatia myös työntekijöiltä uutta 

erikoisosaamista.  

Laaja-alainen osaaminen  

Tulevaisuudessa syntyy uusia tapoja tehdä työtä. Työ koostuu esimerkiksi virtuaalisesta 

viestinnästä, perinteisistä kokouksista, hajautetusta työskentelystä sekä mobiilista työstä, 
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ja vapaa-aika kietoutuu työn kanssa monimutkaisemmin yhteen. Kehityskulku korostaa 

transversaalisten eli monialaisten taitojen merkitystä. Näihin taitoihin kuuluu muun 

muassa oppimaan oppiminen sekä viestintä- ja yhteistyötaidot. Aineistossa uskottiin 

ammattitaidon edellyttävän laaja-alaisia ja monikäyttöisiä perustietoja ja -taitoja. 

Puhuttiin myös hybridiosaamisesta, joka tarkoittaa ”kykyä hallita ja hyödyntää erilaista 

tietoa ja osaamista”(Alasoini 2009; ref. Hautamäki 2010, 56). Erikoisasiantuntijuuden 

sijaan esitettiin tarvetta generalistiselle asiantuntijuudelle, joka tarkoittaa kykyä 

tarkastella kokonaisuutta useista näkökulmista sekä holistille asiantuntijuudelle, joka 

puolestaan viittaa kykyyn hahmottaa asioiden monimutkainen luonne. Aineistossa 

pohdittiin myös, tuleeko yhden ihmisen osata kaikkea? Yhden ihmisen sijaan ryhmällä 

tai verkostolla tulee olla laajaa ja syvää osaamista eli monialaisuus on monen osaajan 

summa. Elintarvikealalla korostettiin myös monitieteistä ja moniammatillista osaamista, 

joiden tarve lisääntyy erityisesti eri toimialojen löytäessä yhteisiä mahdollisuuksia. 

Päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukyky  

Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyen aineistossa oli myös mainintoja päätöksenteko- 

ja ongelmanratkaisukyvystä, joka liittyy erityisesti yrittäjämäiseen asenteeseen. Taito 

liittyy kuitenkin kaikkiin työtehtäviin: sekä korkeaan osaamiseen että korkeatasoiseen 

ammatilliseen perusosaamiseen. Elintarvikealan aineistossa osaaminen liitettiin kuitenkin 

lähinnä vain johtotehtävien vaatimuksiin. 

Sosiaaliset taidot 

Yhteistyötarpeen ja vuorovaikutuksen lisääntyminen korostaa sosiaalisten taitojen 

merkitystä. Aineistossa huomautettiin, että sosiaaliset taidot eivät ole sama asia kuin 

sosiaalisuus. Sosiaalisuus on synnynnäinen piirre kun taas sosiaalisia taitoja on 

mahdollista opetella. Sosiaalisten taitojen kehittäminen onkin elinikäistä oppimista. 

Taitoon sisältyy aineiston mukaan kyky solmia kontakteja ja keskustella erilaisten 

ihmisten kanssa sekä ymmärtää toisten näkökulmia. Lisäksi sosiaalisesti taitava henkilö 

osaa valita eri käyttäytymismalleista kulloiseenkin tilanteeseen sopivimman.  

 

Asenne  

Aineistossa tuli useaan otteeseen esiin se, että yrityksen ja yksilön onnistumisen ratkaisee 

viimekädessä asenne. Hyvän asenteen kuvailtiin sisältävän halun oppia uutta ja mennä 

hieman pyydettyä pidemmälle, ylpeyden työtä kohtaan, avoimuuden, tilan antamisen 

sekä rohkeuden. Työntekijän näkemys itsestään suhteessa työyhteisöön vaikuttaa 
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työskentelytapoihin ja onnistumiseen tehtävissä. Oivallus-hankkeen raportissa (Mayer-

Pirttijärvi 2010, 26) mainittiin käyttäytymistieteellisen tutkimuksen antavan tukea 

ajatukselle, jonka mukaan pystyminen on asia jota voi oppia. Asenteen todettiin liittyvän 

myös palvelualttiuteen sekä uudistumisosaamiseen. Elintarvikealan aineistossa asenne 

mainittiin ainoastaan kerran – edellytyksenä yritystoiminnan kehittämiselle. Asenteeseen 

liittyy myös yksilön vastuu, jota korostettiin jonkin verran. Yksilön vastuun uskotaan 

lisääntyvän esimerkiksi omaa koulutusta, osaamisen kehittämistä ja omia elintapoja sekä 

terveydestä huolehtimista kohtaan.  

  

Taulukko 6. Henkilökohtaiset ominaisuudet. 

 

6.1.6 Elintarvikkeisiin liittyvä erityisosaaminen 

Alakohtaisen osaamisen tarve nousi esiin erityisesti eurooppalaisessa pk-yritysten 

tulevaisuuden osaamistarpeita selvittäneessä tutkimuksessa (Buschfeld 2011, 97). 

Tarkasteltaessa kaikkien eri alojen yrityksien ja organisaatioiden vastauksia, alakohtainen 

osaaminen sijoittui viidenneksi tärkeimmäksi tulevaisuuden osaamistarpeeksi. 

Elintarvikealan yritykset sijoittivat alakohtaisen osaamisen annetuista vaihtoehdoista 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET

Verkosto-, yhteistyö- ja 
vuorovaikutus-
osaaminen

Verkosto-osaamiseen liittyy kiinnostus erilaisia asioita ja ihmisiä kohtaan, taito hankkia ja käyttää 
tietoa, löytää oikeat henkilöt sekä kyky oppia muilta. Verkosto-osaaminen edellyttää sekä yksilö- että 
ryhmätaitoja. Arkikielessä verkosto-osaaminen ymmärretään sosiaalisten taitojen sekä yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitojen synonyymiksi.

Muutoskyky, joustavuus 
ja elinikäisen oppimisen 
taito

Muutosten nopeutuessa ja työn irtaantuessa rutiineista tarvitaan entistä enemmän muutoskykyä, 
joustavuutta ja elinikäistä oppimista. Muutoskykyyn liittyy myös halukkuus ottaa vastaan uusia 
vastuualueita ja tehtäviä. Sekä kyky tarkastella omaa oppimistaan.

Erikoisosaaminen Elintarvikealan kasvun uskotaan syntyvän erikoistumisesta, jolloin myös työntekijöiltä vaaditaan tiettyä 
erikoisosaamista. 

Laaja-alainen osaaminen Elintarvikealalla laaja-alaisen, monitieteisen ja moniammatillisen osaamisen tarve lisääntyy. 
Ammattitaidon uskotaan edellyttävän laaja-alaisia ja monikäyttöisiä perustietoja ja -taitoja ja 
erikoisasiantuntijuuden sijaan uskotaan tarvetta olevan enemmän generalistiselle asiantuntijuudelle. 

Päätöksenteko- ja 
ongelmanratkaisukyky 

Päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukyky yhdistetään usein johtotehtäviin tai yrittäjyyteen, mutta 
kykyä tarvitaan tulevaisuudessa kaikissa työtehtävissä.

Sosiaaliset taidot Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääntyminen korostaa sosiaalisten taitojen merkitystä. Sosiaalisiin 
taitoihin lukeutuu muun muassa kyky solmia kontakteja, keskustella erilaisten ihmisten kanssa ja 
ymmärtää toisten ihmisten näkökulmia. 

Asenne Yksilön onnistumisen ratkaisee viimekädessä asenne, joka sisältää muun muassa työylpeyden, 
avoimuuden, rohkeuden, kyvyn antaa tilaa, halun oppia uutta sekä mennä hieman odotettua 
pidemmälle. 
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kuitenkin viimeiselle, kymmenennelle sijalle. Myös Oivallus -hankkeen raportissa 

(Mayer-Pirttijärvi 2010, 13) huomautettiin, että substanssiosaamisesta puhuttiin 

asiantuntijahaastatteluista verrattain vähän. Kuitenkaan muiden taitojen korostuminen ei 

tule poistamaan alakohtaisen osaamisen tarvetta. Tässä alakappaleessa käsitellään 

erityisesti elintarvikkeisiin liittyvää erityisosaamista: terveys- ja ravitsemusosaamista, 

turvallisuus- ja hygieniaosaamista sekä riskinhallinnan osaamista, laatu- ja 

jäljitettävyysosaamista, tuotanto- ja prosessiosaamista, lähiruokaosaamista, 

luomuosaamista ja pakkausosaamista. Osaamistarpeet on tiivistetty taulukkoon 

7Taulukko 7. 

Terveys- ja ravitsemusosaaminen 

Elintarvikealan klusteriohjelman (Hyrylä 2010) visiona on, että Suomesta tulee Euroopan 

johtava terveellisen, terveyttä edistävän ja turvallisen ruoan tuottaja. Aineistossa tuli 

toistuvasti esiin, että terveellisyys, ravitsemuksellisuus, sairauksien ennaltaehkäisy ja 

hyvinvointia sekä kauneutta edistävyys ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä asioita 

kuluttajalle. Terveellisyys on kansainvälinen kuluttajatrendi ja funktionaalisten eli 

terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kaupallisen arvon kasvu jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. 

Ruokaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota kansanterveysongelmien aiheuttajina. 

Ravitsemuksen ja elintarvikkeiden avulla on mahdollista auttaa kuluttajaa hallitsemaan 

monia elintasosairauksia, painonhallintaa, terveyden ylläpitoa ja allergioita sekä 

yliherkkyyksiä.  Toisaalta terveellisyyden rinnalle nousee trendinä ruoasta ja syömisestä 

nauttiminen, joka ei kuitenkaan välttämättä ole vastakohtainen suuntaus terveellisyydelle. 

Terveelliseen elämäntyyliin liittyy myös elinympäristöstä huolehtiminen, mikä tulee esiin 

esimerkiksi lähiruoan suosimisena. Ravitsemus- ja ympäristökysymysten yhtäaikainen 

tarkastelu onkin tulevaisuudessa tärkeää. On tutkittu, että huomion kiinnittäminen ruuan 

muihin osa-alueisiin kuten juuri ympäristövaikutukseen ja tuotantotapaan, johtaa lopulta 

myös terveellisempiin ruokailutottumuksiin. 

Aineiston mukaan suomalainen elintarviketuotanto on jo hyvin osallisena terveellistä 

ruokaa koskevassa tutkimuksessa sekä tuotekehittelyssä ja elintarvike- ja 

ravitsemustutkimus on tietyillä alueilla kansainvälistä huippua. Uusien 

terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kaupallistaminen saattaa kuitenkin vaatia vielä 

merkittävää kansainvälistymistä. Viennin kehittäminen edellyttää muun muassa 

kumppanuussuhteiden löytymistä markkinointiin ja tuotekehittelyyn. Uusien tuotteiden 

kehittäminen ja terveysvaikutteisuuden toteaminen vaatii vahvaa verkostoitunutta 



72 

 

 

tutkimus- ja koulutuspanosta. Nuorten ruokailutottumusten muuttaminen 

terveellisemmäksi ja kiireisten ihmisten elämän helpottaminen tuomalla terveelliset 

vaihtoehdot helpommin saataville ovat suuria tulevaisuuden haasteita. Lisäksi 

ikääntyvien tasapainoisen ravitsemuksen varmistaminen on suuri haaste. EU:ssa yli 80-

vuotiaiden ihmisten määrän on ennustettu kasvavan 30 prosentilla seuraavan 50 vuoden 

sisään. Elintarvike- ja juomateollisuuden tuleekin kehittää innovatiivisia 

ravitsemuksellisia tuotteita, jotka parantavat elämänlaatua. Myös jo aiemmin mainittu 

ravitsemusvastuu tulee ottaa huomioon sekä strategisessa suunnittelussa että 

tuoteinformaation tuottamisessa. Aineistossa lueteltiin useita tarpeellisia tutkimusaiheita:  

 kliinisen tutkimuksen tarve yleisesti 

 ruokavalion yhteisvaikutusten mittaaminen 

 ravintoaineiden laadun ja yhteisvaikutusten merkitys  

 ateriarytmin ja aterioiden laadun merkitys  

 ravitsemuksellisen laadun ja fysiologisen vasteen parantaminen  

 hyvinvoinnin ja ruoan tuottaman nautinnon mittaaminen sekä arviointi  

 painonhallinnan psykologian ymmärtäminen 

 ruoan ja liikunnan yhteisvaikutukset hyvinvoinnille 

 systeemibiologian hyödyntäminen ihmisen ymmärtämisessä  

 välipalasyömisen ravitsemuksellisuus 

 lasten ravitsemus  

 joukkoruokailun tarpeet.  

 

Aineiston mukaan elintarvikekehityksessä tulisi hyödyntää enemmän bioteknologiaa sekä 

terveys- ja lääketieteellistä osaamista. Lisäksi mainittiin myös bioaktiivisten ainesosien ja 

nanoteknologian hyödyntämisen mahdollisuus. Hyvinvoinnin tukemisessa tulisi 

hyödyntää sosiaalista mediaa ja erilaisia mobiiliratkaisuja. Elintarviketeollisuus tarvitsee 

siis myös asiantuntijoita viestimään kuluttajille ravitsemusasioista.  
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Terveys- ja ravitsemusosaamiseen liittyy myös erityisruokavalio-osaaminen, joka on jo 

tällä hetkellä Suomessa hyvätasoista. Eritysruokavaliotuotteet ovat lisäarvoa tuottavia 

elintarvikkeita, joilla on mahdollisuus myös saavuttaa kannattavaa kasvua sekä lisätä 

vientiä. Keliakian on ennustettu yleistyvän Suomessa sekä kansainvälisesti ja myös 

kasvissyönnin uskotaan lisääntyvän. Kuluttajien tarpeet erikoistuvat ja yksilöllistyvät 

entisestään. Näin ollen myös erityisruokavaliotuotteiden, kuten gluteenittomien 

tuotteiden kysynnän ennakoidaan kasvavan. Erityisruokavalio-osaaminen edellyttää 

erityisesti tuotekehitys- ja tutkimusosaamista.  

Turvallisuus- ja hygieniaosaaminen sekä riskinhallinnan osaaminen  

Elintarvikealan turvallisuusosaaminen korostui toistuvasti aineistossa. Turvallisuutta 

korostetaan elintarvikekehityksen klusteriohjelman vision lisäksi myös kansallisessa 

elintarviketutkimusstrategiassa, jossa se on yksi strategian pääpainopisteistä. Tuotteiden 

turvallisuus on terveysnäkökulman lisäksi myös yritysten kilpailuedun kannalta tärkeä 

tekijä, ja tuoteturvallisuus kehittää laadun lisäksi myös alan imagoa. Elintarvikkeiden 

turvallisuus on myös yksi vastuullisuuden ulottuvuuksista. Ruokaturvallisuus on 

Suomessa jo nyt korkealla tasolla. Verrattuna muihin eurooppalaisiin, suomalaiset 

kuluttajat luottavat suhteellisen voimakkaasti ruoan turvallisuuteen. Suomalaisessa 

ruokaturvallisuudessa on näin ollen myös aineksia kilpailuedun rakentamiseksi 

vientituotteissa. Kuitenkin on tärkeää huomata, että ainoastaan puhtauteen ja 

ruokaturvallisuuteen perustuva kotimaisuuden markkinointi voi tulevaisuudessa 

kriisitilanteessa aiheuttaa myös ongelmia. 

Aineistossa tuli toistuvasti esiin oletus turvallisuusriskien lisääntymisestä tulevaisuudessa. 

Lisäksi elintarviketurvallisuuteen liittyvät uhkatekijät muuttuvat ja leviävät yhä 

nopeammin. Ilmastonmuutoksen ja muun muassa eläintiheyden kasvun myötä uudet 

kasvi- ja eläintaudit lisääntyvät. Myös väestön vanhenemisen uskotaan vaikuttavan 

elintarvikevälitteisten tautien lisääntymiseen, koska ikääntyneet ihmiset ovat muuta 

väestöä herkempiä infektioille. Kasvava matkailu ja muuttoliike, tuontituotteiden 

lisääntyminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto vaikuttavat myös turvallisuuteen. 

Lisäksi elintarviketurvallisuutta uhkaaviksi tekijöiksi listattiin sabotaasien ja 

elintarvikeväärennyksien lisääntymisen sekä mikrobilääkeresistenssi. 

Tuoteturvallisuusriskien lisäksi myös taloudellisten riskien uskotaan kasvavan 

erikoistumisen myötä.  
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Elintarvikeprosessin turvallisuus perustuu pitkälti elintarvikehygienian hyviin 

käytänteisiin. Käytänteet perustuvat lainsäädäntöön, EVIRAn soveltamisohjeisiin, 

kansainvälisiin laatustandardeihin ja toimialojen hygieniaoppaisiin. EU:n ja kansallisen 

tason lainsäädännön tiukentuminen sekä lisääntyvä erikoiselintarvikkeiden valmistus 

lisäävät hygieniavaatimuksia ja valvonnan uskotaan keskittyvän tulevaisuudessa 

enemmän jälkivalvontaan. Tuotantoprosesseja kehitetään entistä hygieenisemmiksi, joten 

hygieniaosaamista tulisi parantaa alalla entisestään. Esimerkiksi Varsinais-Suomen 

elintarvikealan työnantaja-haastatteluista selvisi, että suurin osa yritysten 

koulutustarpeista liittyi tavalla tai toisella hygieniaan. Osaamista tarvitaan muun muassa 

hygieenisen laadun seuraamisessa ja varmistamisessa. 

Alan turvallisuuden uskotaan syntyvän tekemisen, ei valvomisen kautta ja valvontaa 

tullaan luultavasti muuttamaan riskiperusteisemmaksi. Omavalvonta, laatu- ja 

ympäristöjärjestelmät sekä kriisivalvonta ja -valmius nousevat entistä tärkeimmiksi 

turvallisuuden takaamisen keinoiksi. Lisäksi elintarviketurvallisuuden eteen tehtävistä 

toimista tulisi viestiä kuluttajille aiempaa enemmän. Turvallisuus edellyttää siis uusien 

terveys- ja turvallisuussäädösten osaamista sekä hygienian ja viestinnän osaamista.  

Riskeihin liittyen tulevaisuudessa tarvitaan keinoja riskien ennakoimiseksi ja 

ennaltaehkäisemiksi. Tarvitaan myös ruokakriisin johtamisen osaamista, kriisiviestinnän 

taitoa ja riskien analysointitaitoa. Tarvitaan myös kykyä kääntää riskit uusiksi 

mahdollisuuksiksi. Tutkimustarpeiksi aineistossa lueteltiin muun muassa kemiallisten ja 

mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta, ilmastomuutoksen tuomien haasteiden 

hallinta eläin- ja kasvitautien sekä patogeenien osalta, pitkien tuotantoketjujen ja 

säilyvyysaikojen tuomien riskien hallinta ja mahdollisuudet, uusien teknologioiden 

riskien arviointi ja hallinta, lisäaineiden yhteisvaikutusten tutkiminen, talousveden 

tuoteturvallisuusjärjestelmien kehittäminen sekä tavaravirtojen tarkastelu 

turvallisuusnäkökulmasta toimijoiden yhteistyönä.  

Laatu- ja jäljitettävyysosaaminen 

Laatu- ja jäljitettävyysosaaminen liittyy tiiviisti turvallisuusosaamiseen. Kotimaisella 

elintarviketuotannolla on vahva laatumielikuva. Laatu ei tarkoita ainoastaan tuotteen 

laatua vaan myös prosessien laatua, teknistä, eettistä ja hygieenistä laatua sekä 

ympäristö- ja asiakaslaatua. Tulevaisuudessa laatutasolle asetetaan yhä suurempia 

vaatimuksia. Kauppa edellyttää teollisuudelta laadunvarmennusjärjestelmien käyttöä ja 

laatusopimustuotannon määrä kasvaa elintarvikeketjun sisällä. 
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Laadunvarmennusjärjestelmien lisääntyessä läpinäkyvyys ja kuluttajien luottamus 

kasvavat, mikä puolestaan ylläpitää ja parantaa yrityksen mainetta. Teollisuuden 

näkökulmasta järjestelmät mahdollistavat myös kilpailijoista erottautumisen ja toimivat 

kuluttajien mielissä tapahtuvan tuotteen asemoinnin välineenä. Järjestelmistä voidaan 

hyötyä myös tuotteiden viennissä. Aineistossa uskottiin elintarvikkeiden 

laatujärjestelmien tiukentuvan ja sisältävän enemmän vaatimuksia tuotteiden 

tuotantoprosesseista, ympäristövaikutuksista sekä sosiaalisesta vastuusta ja tuotteiden 

terveellisyydestä.  Aineistossa tuli myös useasti esiin omavalvonnan merkitys erityisesti 

turvallisuusriskien eliminoinnissa ja siihen liittyen HACCP-menetelmän (Hazard 

Analysis and Critical Control Point) tärkeys. Tulevaisuudessa tarvitaan erityisesti siis 

omavalvontaan liittyvää osaamista. 

Tulevaisuudessa tarvitaan sekä laatujärjestelmien kehittämisen osaamista että 

laatujohtamisen kykyä. Laatujohtamisella aineistossa tarkoitettiin kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa, jossa laatua pyritään hallitsemaan strategisesti ja jonka tavoitteena on 

parantaa yrityksen suorituskykyä. Elintarvikeyritysten kehittämistarpeita Pohjois-Savossa 

selvittäneessä tutkimuksessa (Niemitalo 2011, 8) tuli ilmi, että alan yrityksissä kaivattiin 

koulutusta yleiseen laatutietoisuuteen liittyen, standardien ylläpitoon ja järjestelmän 

rakentamiseen. Lisäksi tarvitaan myös osaamista laadun arviointiin sekä koko 

elintarvikeketjun yhteistä laatutyötä.  

Luottamuksen kotimaisen ruokatuotannon laatuun ja turvallisuuteen odotetaan säilyvän 

korkeana muun muassa tehokkaan ja avoimen jäljitettävyyden vuoksi. Jäljitettävyyden 

merkitys korostuu erityisesti jos epäillään turvallisuusriskiä tai että ruoan turvallisuuteen 

kohdistuu uhkatekijöitä. Aineistossa mainittiin jäljitettävyyden korostuvan myös kun 

kuluttajat hakevat tuotteilta ja tuotantotavoilta kestävyyttä, eettisyyttä, ekologisuutta ja 

tuotantoeläinten hyvinvointia. Tulevaisuudessa tarvitaan kykyä kehittää seuranta- ja 

ohjausjärjestelmiä myös jäljitettävyyteen liittyen. Tämä puolestaan edellyttää muun 

muassa tietoteknistä ja elektronista osaamista. 

Tuotanto- ja prosessiosaaminen 

Elintarvikealalla on tuottavuuden parantamiseksi tehostettu tuotantoa sekä varasto- ja 

lähettämötoimintoja prosessimaisemmiksi. Prosessien kehittämisessä on pyritty myös 

tuoreuden säilyttämiseen, kevyempään luonnollisuuden säilyttävään prosessointiin, 

käyttömukavuuden lisäämiseen ja pakkaamisen vähentämiseen. Tuotanto- ja 

jalostusprosesseja tulee kehittää entisestään ja aineistossa arveltiin tulevaisuudessa 
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keskityttävän muun muassa ekotehokkuuden parantamiseen, sivuvirtojen 

hyödyntämiseen, mallinnuksen ja simuloinnin sekä automaation hyödyntämiseen 

prosesseissa, tuotantolinjojen joustavan käytön kehittämiseen, bioteknisten prosessoinnin 

hyödyntämiseen sekä luonnonmukaisuutta tukevien tuotantomenetelmien kehittämiseen. 

Lisäksi uskotaan automatisoinnin ja tuotantoprosessin ”älykkyyden” kasvattamiseen 

esimerkiksi konenäön, sensoreiden ja seurantamittalaitteistojen avulla.  

Aineistossa tuli esiin, että alalle tulevilla ainakin perusammattitaito tuotantoprosessien 

hallinnasta on tarpeen ja erikoisosaamista voidaan hankkia esimerkiksi verkostoitumalla. 

Tuotantoon liittyvää spesifistä ammattiosaamista tarvitaan silti ja tuotanto-osaamisen 

edelleen kehittäminen on tuotannon tehokkuuden kannalta välttämätöntä. Myös 

kokonaisuuksien hallinta tuotteen valmistukseen liittyen on tärkeää. Myös 

tulevaisuudessa tulee ymmärtää valmistusprosessi ja tuotannon 

tiedonhallintajärjestelmien toiminta. Edelleen tarvitaan myös tietotekniikkaosaamista 

sekä kustannustietoisuutta. Myös lean-ajattelun yleistyminen elintarvikealalla nostaa 

työntekijöiden osaamista. Perinteisten työtehtävien sijaan tuotannon työntekijöiden 

tehtävien uskotaan liittyvän useammin automaatioon ja esimerkiksi ohjelmoitavaan 

logiikkaan (PLC, Programmable Logic Controller). 

Aineistossa tuli vahvasti esiin, että prosessitekniikan osaajista ja työntekijöistä, joilla on 

sekä tuotanto- että huolto-osaamista on jo nyt suuri pula. Prosessiteknologian osaamista 

tulee selvästi kehittää, koska tällä hetkellä ammattitaidon puute rajoittaa automatisointia. 

Erityisesti isoissa tuotantolaitoksissa automaattiset prosessit vaativat prosessinohjauksen 

ja käynnissäpidon tieto- ja taitopohjaa kuten prosessiautomaation ja kappaletavara-

automaation osaamista sekä sähköalan perusteiden hallintaa. Käynnissäpito edellyttää 

muun muassa vian hakua ja tunnistamista sekä työmääräyksien eteenpäin antamista. 

Vaikka automaatio lisääntyy, tarvitaan pienemmissä yrityksissä 

edelleen ”käsityövaltaista” prosessiosaamista. 

Lähiruokaosaaminen 

Kansainvälistymisen rinnalla ja vastavoimana korostuu paikallisuuden, kotimaisuuden ja 

alkuperän merkitys. Elintarvikkeiden kulutuksen ja tuotannon etääntyessä toisistaan, on 

ruoan alkuperä alkanut kiinnostaa kuluttajia enemmän.  Aineistossa uskottiin, että 

ihmiset identifioituvat entistä vahvemmin paikalliseen yhteisöön ja ympäristöön. 

Kuluttajien epäluottamuksen kansainvälistä ruokataloutta kohtaan uskotaan lisäävän 

lähiruoan merkitystä ja lähiruoan kulutuksen arvioidaankin kasvavan tulevaisuudessa 
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merkittävästi. Lähiruokatyöryhmä on määritellyt lähiruuan ”ruuantuotannoksi ja -

kulutukseksi, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen 

oman alueensa taloutta ja työllisyyttä” (Hyrylä 2010, 18). Vaikka käsittelyn määrittely 

vaihtelee, on sille ominaista läheisyyden lisäksi aluetaloudellinen näkökulma ja ”suoraan 

kuluttajalle” -ajattelu. Ajatuksena on myös vähentää jakeluketjun portaita. Alalle 

toivotaan asetelmaa, jossa elintarviketuotanto perustuu lähituotantoon ja sitä 

täydennetään kansainvälisen ruokajärjestelmän tuotteilla.  

Kotimaisuudella ja alkuperällä uskotaan olevan myös strateginen merkitys 

tulevaisuudessa. Eräässä aineistossa paikallisten osaamiskeskittymien uskottiin 

mahdollistavan suomalaisen osaamisen erikoistumisen ja keskittymisen myös 

kansainvälisiin niche-markkinoihin. Paikallistasolla tapahtuva verkottuminen ja yhteistyö 

ovat kansainvälisen verkostoitumisen ohella tärkeitä ja paikallistasolla korostuukin 

osaamistarpeiden ennakoinnin käytännön toteuttaminen. Paikallisuus korostuu erityisesti 

pienissä yrityksissä, joilla on merkitystä myös suomalaisen ruokakulttuurin ylläpitäjänä 

ja kehittäjänä. Paikallisuutta kuvailtiin myös sosiokulttuurisena vastuullisuutena sekä 

paikallisten ja alueellisten makutottumuksien ja ruokakulttuurien huomioon ottamisena. 

Näin ollen lähiruokaosaamisen voi ajatella edellyttävän myös ruokakulttuurin osaamista. 

Lähiruoan tuottaminen edellyttää paikallisten markkinoiden tuntemista, asiakasosaamista 

ja nopeaa sekä joustavaa palvelua. Toimijat yhdistävät usein perinteitä ja innovaatioita eli 

ruokakulttuurin osaamisen lisäksi edellytetään muun muassa innovatiivisuutta ja 

tuotekehitysosaamista. Lähiruoan suosion kasvu hyödyttää myös muita aloja, sillä 

tuotannossa tarvitaan koneita, laitteita ja palveluita, jotka on tarkoitettu tukemaan juuri 

pientä paikallista elintarviketuotantoa. 

Luomuosaaminen 

Luomu eli luonnonmukainen tuotantotapa määritellään aineistossa kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaiseksi elintarviketuotannoksi. Luomutuotteen maatalousperäisestä 

raaka-aineesta vähintään 95 % tulee olla luonnonmukaisesti tuotettu ja lisäksi luomun 

tuotanto on valvottua. Luomun kulutuksen arvioidaan lisääntyvät tulevaisuudessa sekä 

Suomessa että kansainvälisesti. Luomuelintarvikeviennille tavoitellaan 10 prosentin 

osuutta vuoteen 2015 mennessä. Euroopan markkinoille vientimahdollisuuksia nähdään 

olevan erityisesti pitkälle jalostetuilla erikoistuotteilla.  

Aineiston mukaan terveys- ja laatutietoisuus ja tulotason nousu suuntaavat kulutusta 

luomuun. Luomuun liitetään usein luonnollisuus, joka yhdistetään myös 



78 

 

 

pakkaamattomiin tuotteisiin ja lähiruokaan. Elintarvikkeiden vastuullinen kuluttaminen 

liitetään usein juuri luomutuotantoon tai luonnolliseen mielikuvaan tuotanto-olosuhteista. 

Luomutuotteiden ei-aistittavien ominaisuuksien viestintä kuluttajille on haasteellista, 

mikä liittää markkinointi- ja viestintäosaamisen luomuosaamiseen. Asiantuntijaraadissa 

tuli esiin ajatus, että luomuosaaminen on sekä menetelmäosaamista että 

markkinointiosaamista. Luomutuotannon potentiaalia ja kannattavuutta tulee edelleen 

selvittää ja luomustandardeja tulee kehittää kuluttajatiedon pohjalta. 

Pakkausosaaminen 

Toimiva elintarvikepakkaus suojaa tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta, viestii 

tuotteesta ja sen käytöstä, tehostaa jakelua ja vähentää hävikkiä. Elintarvikealalla on jo 

panostettu pakkausprosessien ja pakkausten kehittämiseen. Kuitenkin kansainvälisessä 

aineistossa tuli esiin, että elintarvikeyrityksien pakkausosaaminen on heikkoa sekä 

materiaalien, laitteiden että teknologian osalta. Pakkauksen avulla on mahdollista 

tehostaa tuotantoa ja toimintaa, koska pakkausmateriaalin ja -menetelmien valinnat 

vaikuttavat tuotantotekniikkaan, logistisiin ratkaisuihin ja säilytyksen tarpeeseen. Lisäksi 

pakkauksen avulla on mahdollistaa parantaa markkinointia: pakkaus vaikuttaa tuotteen 

houkuttelevuuteen ja on keskeinen tiedonvälittäjä.  

Elintarvikepakkausten kehittämisessä ajureina toimivat lisäksi turvallisuus, 

käyttömukavuus, ympäristöystävällisyys ja ylipakkaamisen välttäminen. Lisäksi palvelun 

vähentämisen seurauksena kauppa edellyttää mahdollisimman myyntivalmiita tuotteita, 

jolloin odotukset pakkaukselta kasvavat. Erityisesti pakkauksen ympäristövaikutus 

korostui aineistossa: pakkaus on merkittävä osa tuotteen ympäristövaikutusta ja 

ympäristöystävällisyys näkyy pakkauksen määrän vähentämisenä ja esimerkiksi 

kierrätettävyyden huomioimisena. Lisäksi teknologia, informaatioteknologia ja 

materiaalitutkimus tuovat tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia pakkauksiin. 

Älyteknologia nousikin useasti pakkausten yhteydessä esiin. Erään tulevaisuuskuvan 

mukaan älypakkaukset tunnistavat terveydelle vaaralliset bakteerit ja ehkäisevät niitä, 

parantavat säilymistä ja lähettävät viestejä kaupan ja kuluttajien mobiililaitteisiin 

esitellen tarjouksia ja palveluja. Älypakkaukset mahdollistavat tarvittaessa myös koko 

ketjun kattavan jäljittämisen. 
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Elintarvikepakkauksiin liittyviä tutkimustarpeita lueteltiin aineistossa runsaasti. Ne 

liittyivät pakkausmateriaaleihin kuten biopohjaisiin materiaaleihin, pakkauksien 

vaikutuksiin pakkaustekniikoihin ja logistiikkaan, nanoteknologian hyödyntämiseen, 

pakkauksen viestinnällisiin ominaisuuksiin kuten pakkausmerkintöihin ja 

houkuttelevuuteen sekä pakkauksen käytettävyyteen ja toiminnallisuuteen. 

Tuotantolaitoksissa on monia erilaisia pakkauslinjastoja, jotka vaativat omaa osaamistaan. 

Lisäksi pakkauksiin liittyy moni muu osaamisen alue teknologiasta markkinointiin. 

Aineistossa tuli esiin tarve pakkaamiseen keskittyneelle tutkinnolle, esimerkiksi 

pakkaushoitajan tutkinnolle, jota toteutettaisiin joko perus-, ammatti- tai 

erikoisammattitutkintona.  

Taulukko 7. Elintarvikkeisiin liittyvä erityisosaaminen. 

 

6.2 Teollisuusalakohtaiset osaamistarpeet  

Kansallisessa toimialaluokituksessa elintarvikkeiden valmistus jaetaan yhdeksään 

luokkaan (Taulukko 8). Lisäksi juomien valmistus on jaoteltu omaksi toimialakseen. 

ELINTARVIKKEISIIN LIITTYVÄ ERITYISOSAAMINEN

Terveys- ja 
ravitsemusosaaminen

Elintarvikekehityksessä tulisi hyödyntää enemmän bioteknologiaa ja terveys- ja lääketieteellistä 
osaamista. Osaamista tarvitaan  esimerkiksi uusien terveysvaikutteisten tuotteiden kehittämiseen, 
kaupallistamiseen ja vientiin sekä erityisruokavaliotuotteisiin liittyen. Teollisuudessa tarvitaan myös 
ravitsemusviestinnän osaajia.

Turvallisuus- ja 
hygieniaosaaminen sekä
riskinhallinnan 
osaaminen

Tulevaisuudessa edellytetään omavalvonnan, elintarvikehygienian ja terveys- ja 
turvallisuussäädöksien tuntemisen lisäksi riskien ennakointia, ennaltaehkäisyä ja analysointia sekä 
kriisien johtamisen osaamista ja kriisiviestinnän taitoa.  Tuoteturvallisuuden lisäksi myös esimerkiksi 
ravitsemukselliset ja taloudelliset riskit edellyttävät turvallisuusosaamista.

Laatu- ja 
jäljitettävyysosaaminen

Turvallisuusosaamiseen liittyy myös laatu- ja jäljitettävyysosaaminen. Tulevaisuudessa laatutasolle 
asetetaa n yhä enemmän vaatimuksia, joten edelleen tarvitaan yleistä laatutietoutta, kykyä kehittää 
laatujärjestelmiä, laatujohtamisen osaamista, standardien ylläpitoa sekä tietoteknistä osaamista.

Tuotanto- ja 
prosessiosaaminen

Tuotanto-osaaminen edellyttää tuotteen valmistukseen liittyvän kokonaisuuksien hallintaa, 
ymmärrystä valmistusprosessista, tuotannon tiedonhallintajärjestelmien hallintaa, 
tietotekniikkaosaamista ja kustannustietoisuutta. Elintarvikealalla erityisesti prosessiteknologian 
osaamista tulee selvästi kehittää.

Lähiruokaosaaminen Lähiruoan tuottaminen edellyttää esimerkiksi paikallisten markkinoiden tuntemista, 
asiakasosaamista, ruokakulttuurin osaamista, innovatiivisuutta ja tuotekehitysosaamista.

Luomuosaaminen Luomuosaaminen edellyttää sekä tuotannon menetelmäosaamista, että markkinointi- ja 
viestintäosaamista. Luomuosaamisen voi ajatella liittyvän myös vastuullisuusosaamiseen.

Pakkausosaaminen Pakkauksiin liittyy moni osaaminen teknologiasta markkinointiin. Pakkausosaamista tulisi kehittää 
niin teknologian, laitteiden kuin materiaalienkin osalta. Myös ympäristönäkökulma ja 
informaatioteknologia korostuvat tulevaisuuden pakkausosaamisessa.



80 

 

 

Tässä alakappaleessa käsitellään tarkemmin miten aineistossa tuli esiin leipomo-, liha- ja 

meijeriteollisuuden tulevaisuuden osaamistarpeet. Kyseiset kolme alaa valikoituivat 

lähempään tarkasteluun, koska alat ovat jalostusarvoltaan elintarvikealan suurimmat 

toimialat ja aloista oli saatavilla tutkimusaineistoksi sopivia julkaisuja. 

Leipomoteollisuutta tai viljaketjua käsitteleviä aineistoja oli analyysissa mukana kolme. 

Yhteensä leipomoteollisuuteen viitattiin kuudessa eri julkaisussa. Lihateollisuutta 

käsitteli ainoastaan yksi julkaisu, mutta teollisuudenalaan viitattiin yhteensä kuudessa 

julkaisussa. Meijerialaa puolestaan käsitteli kaksi julkaisua ja viittauksia alaan oli 

yhteensä kuudessa julkaisussa. 

Taulukko 8. Elintarvikkeiden valmistus toimialaluokittain (Tilastokeskus 2008). 

 

Leipomoteollisuus  

Leipomoteollisuus työllisti vuonna 2010 noin 8000 henkeä. Lisäksi myllytuotteiden ja 

tärkkelyksen valmistus työllisti noin 500 henkeä. (Elintarviketeollisuusliitto 2012.) Alalla 

oli noin 800 toimipaikkaa vuonna 2009. Tällä hetkellä noin puolet toimijoista toimii 

paikallisesti ja odotettavissa on volyymin siirtymistä suurilta toimijoilta pienille 

lähileipomoiden määrän noustessa. Perunan, viljojen ja vehnän sekä rukiin kulutuksen 

ennakoidaan lisääntyvän tulevaisuudessa ja viljaketjun odotetaan kasvattavan etenkin 

täysjyväviljatuotteiden myyntiä. Kuitenkin tulevaisuudessa mahdolliset 

C 10 Elintarvikkeiden valmistus

101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 

102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä 

103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 

104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 

105 Maitotaloustuotteiden valmistus 

106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 

107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 

108 Muiden elintarvikkeiden valmistus  (mm. sokeri, makeiset, kahvi,
mausteet, tuore-elintarvikkeiden ja erikoisruokien sekä valmisaterioiden ja -
ruokien valmistus)

109 Eläinten ruokien valmistus

C 11 Juomien valmistus
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hiilidioksidipäästöjen lisärajoitteet ja EU:n maataloustukien alasajo vähentäisivät 

viljantuotannon määrää Suomessa.  

Suomalaisten eurooppalaistuessa pakasteiden käytön uskotaan lisääntyvän. Keliakian 

lisääntyminen nostaa tarvetta gluteenittomille tuotteille ja erikoistuotteisiin liittyvään 

osaamiseen. Aineistossa myös väitettiin Suomen merkittävimpien luomuvientituotteiden 

tulevan viljaketjusta. Vientiä uskotaan tulevaisuudessa olevan gluteenittomien tuotteiden 

lisäksi muille free form -tuotteille ja leipomoeineksille sekä ruokaleiville ja kuiville 

leiville. Alan kansainvälistymistä puoltaa muun muassa muuttuneet makutottumukset ja 

tumman leivän suosio sekä pienten toimijoiden lisääntynyt arvostus ja kapeiden 

kohderyhmien lisääntyminen. Alan kansainvälistyminen edellyttää korkeampaa 

kansainvälisyysosaamista. 

Vaikka alan automatisoituminen lisääntyy, pienleipomot ovat edelleen käsityövaltaisia ja 

kädentaidot tulevat olemaan tulevaisuudessakin yksi pk-yritysten erottumiskeinoista. 

Kuitenkin myös leipomoalan pk-yrityksissä edellytetään teknologiaosaamista uuden 

teknologian käyttöönotossa, asiakastiedon hallinnassa ja toimitusketjussa. Alalla 

tarvitaan myös kuluttajateknologisten tutkimusten hyödyntämistä, tieto- ja 

viestintäteknologian osaamista sekä teknologista osaamista funktionaalisten 

elintarvikkeiden kehittämisessä ja laadun ja turvallisuuden hallinnassa. 

Leipomoalalla korostui erityisen paljon tarve yhteistyölle ja verkostoitumiselle. Kun koko 

elintarvikealan pk-yritykset eivät nähneet yritysbarometrin (Hyrylä 2010) kyselyssä 

verkostoitumista tärkeänä kehittämisen kohteena, leipomoalan yritysten vastauksissa 

(Hyrylä 2011) verkostoituminen koettiin tärkeimmäksi kehitysalueeksi. Toisaalta 

samassa kyselyssä 35 prosenttia vastanneista leipomoyrityksistä koki, ettei 

kehittämistarpeita ollut lainkaan. Tutkimus- ja kehitysosaamisesta korostui innovaatio-

osaaminen, tutkimustulosten hyödyntäminen ja kaupallistaminen sekä työprosessin 

kehittämiseen liittyvä osaaminen. Toimintaa kehitetään erityisesti ympäristön ja 

vastuullisuuden näkökulmasta ja kansainvälistyminen huomioon ottaen. 

Alan osalta korostui myös kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön tuntemus sekä 

muutoksien ennakointiosaaminen. Lisäksi viestintäosaamista korostettiin erityisesti 

sähköisen kuluttajaviestinnän osalta. Myös palvelu- ja asiakaspalveluosaamisen tärkeys 

nostettiin esiin. Lisäksi mainintoja muutoskykyyn, turvallisuusosaamiseen, 

logistiikkaosaamiseen sekä myynti- ja markkinointiosaamiseen liittyen oli runsaasti. 

Vilja-alan ravitsemusosaaminen nostettiin aineistossa myös tärkeäksi. Erityisesti viljan 
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kuitujen terveysvaikutteisuuteen liittyen tarvitaan poikkitieteellistä osaamista terveys- ja 

ravitsemusalalta ja viljateknologiasta.  

Lihateollisuus 

Lihanjalostus- ja teurastustoiminnassa toimi vuonna 2010 yhteensä noin 7600 henkilöä 

(Elintarviketeollisuusliitto 2012). Alan kymmenen suurinta toimijaa tuottaa 70 prosenttia 

alan liikevaihdosta ja niissä työskentelee 75 prosenttia alan henkilöstöstä. 65 prosenttia 

toimipaikoista on alle 10 henkilöä työllistäviä. Alan polarisoituessa valtakunnallisiin 

suuryrityksiin ja alueellisiin pienyrityksiin, on todennäköistä että toimipaikat ja työpaikat 

vähenevät erityisesti keskikokoisissa yrityksissä. Keskittyminen liha-alalla on ollut 

vähäisempää kuin muualla elintarviketeollisuudessa, mutta sen uskotaan jatkuvan 

tulevaisuudessa. Keskittämisellä ei kuitenkaan uskota saavutettavan yhtä merkittäviä 

lisähyötyjä kuin aiemmin. Lihan kulutus on ollut viime vuosina nousussa ja 

tulevaisuuden kulutuksesta oli aineistossa vastakkaisia arvioita. Kulutuksen laskua 

ennakoi mahdollisesti kasvisruokailun lisääntyminen, uusien proteiinivaihtoehtojen 

kehittäminen, eläintautien lisääntyminen, eläinoikeuksien voimakkaampi tunnustaminen 

sekä yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyminen. Kulutuksen nousua ennakoi aineiston 

mukaan elintason nousu, halvemman ihan tuonti ulkomailta, ylipainoisuus ja suuret 

ruoka-annokset. 

Viennin osuus lihan kokonaistuotannosta oli 16 prosenttia vuonna 2007. Pk-yritysten 

liikevaihdosta viennin osuus on vain 4 prosenttia eli sen merkitys on vähäinen. 

Kansainvälistyminen on kuitenkin yhä enemmän ainoa kasvun mahdollisuus suuremmille 

yrityksille. Näin ollen kansainvälisyysosaamiselle olisi myös kasvavaa tarvetta. Toisaalta 

myös liha-alan tulevaisuuteen vaikuttaa myös maatalouskaupan tuet ja niiden muutokset. 

Jos maatalouskauppa liberalisoidaan kokonaan eli sekä vientituet lopetetaan ja 

maataloustuista ja tuontitulleista luovutaan maailmanlaajuisesti, tuotanto ja vienti 

vähenisivät erityisesti lihantuotannossa, jolloin myöskään kansainvälisyysosaamiselle ei 

olisi yhtä merkittävää tarvetta. 

Kansainvälistymisen lisäksi yritykset panostavat korkean jalostusasteen tuotteisiin ja 

erikoisosaamiseen. Jalostusasteen nostamiseen pyritään lisäämällä valmisruokien 

tuotantoa ja markkinointia eli myös markkinointiosaamiselle voi päätellä olevan 

lisääntyvää tarvetta. Terveellisyysnäkökohtien uskotaan vahvistuvan myös lihatuotteissa, 

mutta funktionaalisuuden yhdistäminen perinteiseen lihatuotteiden makuun on 

tuotekehitykselle haasteellista. Tarvitaan siis sekä ravitsemus-, tuotekehitys- ja 
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teknologiaosaamista. Edelleen myös free from -erikoistuotteet nähdään mahdollisuutena 

myös liha-alalla. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi tuotekehitykseen ja innovaatioihin tulisi 

panostaa myös pienemmissä yrityksissä. Aineiston mukaan tuotantoprosessissa 

suurimman innovaatiot liittyvät tuoretuotteiden säilyvyyden parantamiseen uuden 

tuotantoteknologian käyttöönotolla. Myös tämä kehitys edellyttää riittävää teknologista 

osaamista. Myös liha-alalla jakelu- ja logistiikkatoimintojen suunnittelussa hyödynnetään 

pitkälti informaatioteknologiaa, joten näissä toiminnoissa tarvitaan enenevissä määrin 

tietoteknistä osaamista. Varastointiteknologiaa kehitetään jatkuvasti ja leikkaamo- ja 

pakkaamotoimintojen siirtyessä useimmin teurastuslaitoksiin korostuu jakelu- ja 

kuljetustoimintojen merkitys. Kustannusten takia pk-yritysten tulisi myös 

tulevaisuudessa kehittää yhteisiä logistisia ratkaisuja. Yritysten yhteistyö on lisääntynyt 

jo muun muassa lihan hankinnassa, mutta yhteisjakelun ja markkinoinnin yhteistyön 

määrä on vielä vähäistä.  

Vastuullisuusosaamisen voi ennakoida korostuvan lihateollisuudessa erityisesti eläinten 

hyvinvoinnin osalta. Myös ympäristöosaaminen ja terveysnäkökulma nousivat 

aineistossa esiin. Lihan pakkaamisen osuus lisääntyy edelleen ja pakkausmateriaalien 

valinnassa ja käytössä vaikuttaa entistä enemmän ympäristötekijät. Heikkona signaalina 

aineistossa mainittiin myös keinolihatuotanto, joka on kuitenkin kansainvälisen 

teknologiakehityksen varassa eikä sen mahdollisuuksia ole ollut mahdollista vielä 

tarkastella syvemmin. Myös turvallisuusosaamiseen ja laatuosaamiseen on 

tulevaisuudessa panostettava kun turvallisuuden takaamisesta tulee tärkeämpi 

kilpailutekijä ja esimerkiksi laatusopimustuotannon merkitys alalla kasvaa. Aineistossa 

mainittiin myös joustavuuden ja markkinaosaamisen tärkeys. 

Meijeriteollisuus  

Meijerialaa koskeva aineisto käsitteli maitoalaa enimmäkseen maitotilojen näkökulmasta. 

Aineistossa tarkasteltiin kuitenkin myös maitoalaa kokonaisuutena sekä myös erityisesti 

meijeriteollisuuden vaikutusta koko maitoalaan. Meijerituotteiden ja jäätelön valmistus 

työllisti noin 4600 henkilöä vuonna 2010 (Elintarviketeollisuusliitto 2012). Vuonna 2011 

arvioitiin, että maitotilojen määrä puolittuu vuoteen 2016 mennessä.  Alan 

rakennemuutos on ollut nopeaa ja tulee edelleen jatkumaan. Suomen maidontuotannon 

määrän uskottiin pysyvän tulevaisuudessa joko nykyisellä tasollaan tai alenevan jonkin 

verran. Tulevaisuudessa mahdolliset hiilidioksidipäästöjen lisärajoitteet ja EU:n 
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maataloustukien alasajo vähentäisivät myös maidontuotantoa, aiemmin mainitun 

viljantuotannon lisäksi. 

Aineistossa maitoalan osaamistarpeista korostui tutkimus- ja kehitysosaaminen – 

erityisesti tuotanto- ja jalostusprosessien kehittäminen ja innovaatioiden tärkeys. 

Toimintaympäristön muutoksiin varautumista pidettiin oleellisena eli tulevaisuudessa 

edellytetään muutoskykyä ja joustavuutta. Bulkkituotteilla menestymiseen ei uskota, 

joten tuotteiden imagon säilyttäminen on tärkeää ja vaatii muun muassa brändi-

osaamista. Kuluttajakäyttäytymisen osaamisen osalta nousi tärkeäksi erityisesti 

kuluttajien tarpeiden tunnistaminen sekä ennakointi. Tarvitaan lisäksi tiedon hallintaa: 

oikean tiedon erottamista ja sen analysointia. Kuten koko elintarvikealalla, myös 

maitoalalla painotettiin terveellisyyden, vastuullisuuden ja ympäristönäkökulman 

tärkeyttä tulevaisuudessa sekä viestinnän ja yhteistyön merkitystä. Aineistossa nostettiin 

esiin myös laatujohtamisen tärkeys. 

Meijerialan neuvottelukunta (Kriikku-Kalaja 2012) kokosi meijerialan osaamistarpeiksi 

erityisesti isoissa tuotantolaitoksissa prosessinohjauksen ja käynnissäpidon osaamisen, 

käsityövaltaisen prosessinohjauksen, tuotantoprosessin kokonaisuuden hallinnan, 

kielitaidon ja pakkausosaamisen. Automaattiset prosessit vaativat prosessiautomaation ja 

kappaletavara-automaation osaamista sekä sähköalan perusteita. Käynnissäpidon 

tarkoitus on pitää prosessi häiriöttömästi käynnissä ja osaaminen edellyttää muun muassa 

vianhaun ja tunnistamisen osaamista sekä työmääräysten tekemistä kunnossapidolle. 

Edelleen pienemmissä meijerialan yrityksissä tarvitaan myös kädentaitoja vaativaa 

prosessiosaamista. Tuotanto-osaaminen edellyttää kokonaisuuksien hallintaa ja myös eri 

tiedonhallintajärjestelmien kuten SAP:n tuntemusta ja kustannustietoisuutta. Kielitaitoa 

vaaditaan erityisesti vieraskielisten asennus- ja huoltomiesten kanssa kommunikoinnissa. 

Neuvottelukunta näki myös, että tarvetta on pakkaamiseen keskittyneelle tutkinnolle, 

koska tuotantolaitoksissa on omaa osaamistaan vaativia erilaisia pakkauslinjastoja. 

Lisäksi maitoalan osaamisesta tulevaisuudessa korostui tuotanto-osaamisen lisäksi 

liiketoiminta- ja johtamisosaaminen, kuten strateginen osaaminen ja päätöksentekokyky. 

Edelleen tarvitaan teknologista ja tietoteknistä osaamista sekä prosessien ja 

kokonaisuuksien hallintaa.  
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6.3 Puuttuvat tai täydennystä vaativat osa-alueet 

Tutkimus kattoi kaikki elintarvikealan teollisuusalat (taulukko 8). Varsinaisesti tiettyjen 

elintarvikealan osa-alueiden osaamistarpeiden ennakointiin keskittyi aineistosta 

ainoastaan meijerialan neuvottelukunnan yhteenveto alan osaamistarpeista sekä kaksi 

viljaklusterin raporttia, joissa käsiteltiin myös leipomotuotteiden, mylly- ja 

tärkkelystuotteiden sekä juomien valmistuksen osaamistarpeita. Viljaketjun raporteissa 

osaamistarpeet koskivat kuitenkin koko viljaketjua, eivätkä ainoastaan jalostusta. Lisäksi 

leipomo- ja lihateollisuuden toimialaraporteista sekä Kilpailukykyä maidontuotantoon -

raportista oli mahdollista ennakoida tulevia osaamistarpeita tulevaisuuden 

muutostekijöiden pohjalta, vaikka raportit eivät varsinaisesti keskittyneet osaamisen 

ennakointiin. Lihateollisuuteen viitattiin toimialaraportin lisäksi viidessä julkaisussa, 

mutta varsinaisia alan osaamistarpeita ennakoivaa aineistoa ei löytynyt. Lihateollisuuden 

osaamistarpeiden ennakointi vaatisi näin ollen lähempää tarkastelua. Meijerialan 

materiaali keskittyi meijerialan neuvottelukunnan yhteenvetoa lukuun ottamatta lähinnä 

maidon tuotannossa, ei jalostuksessa, vaadittaviin tulevaisuuden osaamistarpeisiin.  

 

Taulukko 9. Elintarvikealan osa-alueet, jossa ennakointi on puutteellista. 

C 10 Elintarvikkeiden valmistus

101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 

102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä 

103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 

104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 

105 Maitotaloustuotteiden valmistus 

106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 

107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 

108 Muiden elintarvikkeiden valmistus  (mm. sokeri, makeiset, kahvi,
mausteet, tuore-elintarvikkeiden ja erikoisruokien sekä valmisaterioiden ja -
ruokien valmistus)

109 Eläinten ruokien valmistus

C 11 Juomien valmistus

Osaamistarpeiden ennakointi vaatii täydennystä

Osaamistarpeiden ennakointi puuttuu



86 

 

 

Tulosten perusteella olisi jatkossa tarpeellista ennakoida tarkemmin leipomo-, liha- ja 

meijerialan osaamistarpeita erityisesti teollisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen aineiston 

keräysvaiheessa ei löytynyt osaamistarpeiden ennakointia koskevaa aineistoa 

juomateollisuuden eikä muiden elintarvikkeiden toimialaluokkaan kuuluvien alojen, 

kuten makeisten ja valmisruokien valmistuksen aloilta. Kuitenkin juuri juomien, 

makeisten ja valmisruokien valmistus ovat kuitenkin leipomo-, meijeri- ja 

lihateollisuuden jälkeen suurimpia elintarviketeollisuuden aloja sekä tuotannon arvolla 

että henkilöstön määrällä mitattuna (Elintarviketeollisuusliitto 2012). Aineistoa ei 

löytynyt myöskään kalan jalostuksen, hedelmien ja kasvien jalostuksen, öljyjen ja 

rasvojen valmistuksen eikä eläinten ruokien valmistuksen osalta. Osaamistarpeiden 

ennakointiin on erityisesti tarvetta näillä aloilla, joista ajankohtainen ennakointi näyttää 

kokonaan puuttuvan.  

  

6.4 Elintarvikealan tulevaisuuden rajapinnat 

Elintarvikeketjuun lukeutuu elintarviketeollisuuden lisäksi panostuotanto, maatalous, 

kuljetus, kauppa, horeca-ala sekä tietenkin kuluttaja. Lisäksi alalla on yhteyksiä moniin 

muihin aloihin. Innovaatioiden uskotaankin syntyvän usein juuri eri alojen rajapinnoilla. 

Kirveennummen ym. (2008) mukaan elintarviketeollisuus tulee hakemaan ratkaisuja 

muun muassa tuotannollisiin ja logistisiin ratkaisuihinsa sekä tuotekonsepteihinsa 

yhteistyössä energia- ja ympäristöteknologian, ICT-, yhteiskuntatieteiden ja 

hyvinvointiteknologian alojen kanssa. Uusia kasvumahdollisuuksia uskotaan syntyvän 

perinteisten ja uusien alojen, kuten nanoteknologian, saumakohdissa.   

Tässä tutkimuksessa elintarvikealan rajapinnat jaettiin kolmeen ryhmään: luonnonvara- 

ja ympäristöala, tekniikka-, liikenne- ja luonnontiedeala sekä palveluala. Rajapinnat on 

koottu kuvioon 10. 

Luonnonvara- ja ympäristöala 

Luonnonvara- ja ympäristöalalta aineistossa nousi ymmärrettävästi esiin 

elintarvikeketjun alkupää eli maatalousala. Myös yleisesti luonnonvara-alaan ja 

ympäristöalaan viitattiin useampaan otteeseen ja muutamia mainintoja oli myös 

kalatalouteen ja metsätalouteen liittyen. 
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Alkutuotannolla on vahva merkitys elintarvikeketjussa, joka perustuu pitkälti kotimaiseen, 

kilpailukykyiseen ja laadukkaaseen raaka-aineeseen. Maatila on sekä panosten hankkija, 

elintarvikkeiden raaka-aineiden tuottaja, käsittelijä, varastoija että markkinoija. 

Maataloustuotannon kannattavuus vaikuttaa oleellisesti kotimaiseen elintarvikealaan. 

Maatalouden rakennekehityksen, maatilojen lukumäärän laskun ja yrityskoon kasvun 

uskotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa, vaikka vaikeat ilmasto-olot, heikko 

tilusrakenne ja maatalousmaan hajaantunut omistus hidastavat kehitystä. 

Rakennekehityksen myötä työvoiman tarve vähenee, mutta osaaminen kasvaa uuden 

teknologian ja tuotannon erikoistumisen seurauksena. Juuri osaamisen ja teknologian 

avulla pyritään lisäämään alan kannattavuutta.  

Kansainvälisellä mittakaavalla väestönkasvu edellyttää ruuantuotannon lisäämistä ja 

tuottavuuden kasvua. Ruuan globaalin kysynnän kasvaessa satoennusteet vaikuttavat 

maataloustuotteiden hintoihin nopeasti ja hintaheilahtelujen ennustetaan lisääntyvän ja 

maailmanmarkkinahintojen nousevan. Vaikka Suomen viljelyolosuhteiden uskotaankin 

jopa hyötyvän ilmastonmuutoksesta, vaikuttaa se kansainvälisesti alan tulevaisuuteen. 

Ilmastonmuutos muun muassa heikentää kasteluveden saatavuutta ja näin ollen peltojen 

tuottavuutta. 

Maataloustuotannon tulevaisuuteen vaikuttaa merkittävästi EU:n maatalouspolitiikan 

vuoden 2013 muutokset. Ilmasto- ja energiakysymysten uskotaan saavan entistä 

enemmän huomiota. Maatalouden osuus elintarvikeketjun ympäristökuormituksesta on 

merkittävä ja ketjua tulee kehittää vuorovaikutteisesti. Myös ketjun vastuullisuuden 

kannalta maataloustuotannon ekologinen kestävyys ja tuotantoeläinten hyvinvointi sekä 

vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät kuten luomu lisäävät yhteisen vastuullisuusosaamisen 

tarvetta. Kasvavat riskit lisäävät tarvetta riskienhallintaan sekä lisäävät sopimusten 

merkitystä elintarvikeketjussa. Ketjun osien yhteistyötä tarvitaan myös koulutuksen, 

neuvonnan ja tutkimuksen yhteensovittamisessa. Yhteistyötä tarvitaan edelleen 

logistiikan tehostamisessa ja jäljitettävyyden parantamisessa. 

Aineistossa todettiin luonnonvarojen olleen perinteisesti Suomen talouden vahvuutena ja 

luonnonvarat nähdään myös tulevaisuuden kilpailutekijänä. Ruuan kysynnän kasvu 

edellyttää tulevaisuudessa tuotannon kasvattamista niillä alueilla, joilla luonnonvarat sen 

mahdollistavat, mutta toisaalta esimerkiksi päästövähennystavoitteet voivat vaikuttaa 

hyödyntämisen mahdollisuuksiin.  
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Aiemmin ympäristöosaamisen yhteydessä tuli esiin ajatus, jonka mukaan kaikki alat 

olisivat ympäristöaloja. Aineistossa yhteistyö ympäristöalan kanssa ei tullut erityisen 

vahvasti esiin, mikä saattaa johtua juuri kyseisestä näkökulmasta. Erilaiset ympäristö- ja 

energiakriisit tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa myös elintarviketeollisuuden 

toimintaan. Suomessa luonnonvarojen hyödyntäminen kestävästi ja tehokkaasti on 

synnyttänyt vahvaa ympäristöosaamista ja ympäristöklusterin uskotaan olevan yksi 

tulevaisuuden kasvualoista. Esimerkiksi maatalous- ja ympäristöalojen rajapinnoilla 

erityisesti alkutuotannon vesistökuormituksen ja kasvihuonepäästöjen osalta tarvitaan 

kehittämistä ja osaamista. Ympäristön tilalla on vaikutus myös esimerkiksi ruoan 

turvallisuuteen eli ympäristöalojen ja elintarvikealan rajapinnassa voisi olla 

mahdollisuuksia yhteiseen turvallisuusosaamiseen.  

Aineistossa tuli esille myös kalatalouden merkitys tulevaisuudessa. Alan kehittymisen 

haasteina ovat heikko kannattavuus ja kalastajien vähäisyys eli alalle tulisi houkutella 

uutta työvoimaa ja kannattavuutta tulisi parantaa esimerkiksi vientiä kasvattamalla. 

Tulevaisuudessa tulisikin parantaa sekä kalan alkutuotannon määrää, laatua että 

toimitusvarmuutta. Lisäksi vesiviljelyssä on runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. 

Metsäteollisuus listattiin yhtenä rajapintana, josta tulisi voimakkaammin etsiä yhteisiä 

mahdollisuuksia, mutta tarkemmin ei pohdittu mitä nämä mahdollisuudet voisivat olla.  

Tekniikka-, liikenne- ja luonnontiedeala  

Elintarviketeollisuus hyödyntää modernia teknologiaa, automaatiotekniikkaa, logistiikka 

sekä uusiutuvia energiamuotoja eli tekniikka-alojen rajapinnoilla on tulevaisuudessakin 

yhteisiä mahdollisuuksia. Makean veden riittävyys todettiin eräässä analyysin julkaisussa 

tärkeimmäksi globaaliksi muutosvoimaksi. Vesiteknologia onkin yksi nopeimmin 

kasvavista aloista. Vaikka Suomen vesitilanne on erinomainen, vaikuttaa vesikriisi 

kuitenkin välillisesti Suomeenkin. Toisaalta vesivarojen ehtyminen kuivemmissa maissa 

tuo myös mahdollisuuksia vesirikkaampien maiden, kuten Suomen, elintarviketuotantoon. 

Vesi on keskeinen osa elintarviketuotantoa ja puhdas vesi nähtiin aineistossa 

elintarvikeketjun vahvuutena. Veden laadun ja sekä riittävän toimitusvarmuuden 

uskotaankin olevan suomalaisen elintarvikeketjun kilpailutekijöitä. Kansainvälisestä 

näkökulmasta maatalous on suurin yksittäinen veden käyttäjä. Noin 20 prosenttia 

maailman viljelyalasta kastellaan ja kyseisellä viljelyalalla tuotetaan 40 prosenttia ruuasta. 

Elintarviketuotannon tulevaisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti veden saatavuus, laatu, 

toimitusvarmuus ja tehokas käyttö.  Vesihuolto- ja elintarvikesektorin yhteistyötä tulisi 
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parantaa sekä selvittää yhteiset mahdollisuudet ja riskit. Aineistossa mainittiin myös, että 

vesihuoltosektori olisi tärkeää saada mukaan elintarvikeketjun laatustrategiaan ja 

turvallisuustyöhön. Tarvitaan elintarvikekäyttöön tulevan talousveden 

tuoteturvallisuusjärjestelmien kehittämistä sekä vesitalouden hallintajärjestelmiä muun 

muassa talousveden laadun hallintaan. Lisäksi vesijalanjälkimittarin hyödyntämistä 

elintarvikeviennin edistämisessä tulisi selvittää.  

Bioteknologian hyödyntäminen elintarvikealalla nähtiin aineistossa tärkeäksi myös alan 

tulevaisuudessa. Biotalouden mahdollisuudet korostuvat aina raaka-aineen tuotannosta 

jatkojalostukseen ja uudenlaisten tuotteiden sekä palveluiden kehittämisen uskotaan 

vaativan juuri muun muassa bioteknisten prosessien yhdistämistä perinteiseen 

elintarvikkeiden valmistukseen. Aineistossa mainittiin erityisesti valkoisen 

bioteknologian nousu tulevaisuudessa. Valkoisella bioteknologialla viitataan alaan, jossa 

moderneja bioteknologian menetelmiä valjastetaan teollisuuden käyttöön. Keltaisella 

bioteknologialla viitataan puolestaan bioteknologian soveltamiseen 

elintarvikevalmistukseen (Bioteknologia Info -tiedotuspalvelu). Bioteknologia nähdään 

yhtenä lupaavimmista innovaation ja kasvun edistäjistä elintarvike- ja juoma-alalla. 

Elintarvikkeiden valmistusprosessien lisäksi bioalan yhteistyötä voidaan hyödyntää 

esimerkiksi käyttämällä biomassaa muovien, kemikaalien ja esimerkiksi uusien kuitujen 

tuottamisessa sekä energiantuotannossa.    

Myös energia-alaan viitattiin useasti aineistossa. Uusiutuvat energiamuodot ovat 

tulevaisuudessa entistä tärkeimpiä ja paikallisten energiavaihtoehtojen merkitys kasvaa. 

Aineistossa arveltiin, että tulevaisuudessa raakaenergiaa ei kuljeteta pitkältä vaan energia 

jalostetaan paikallisesti. Energiankulutuksen vähentäminen edellyttää ekotehokkaampien 

prosessien kehittämistä myös elintarvikealalla. Toisaalta esimerkiksi biopolttoaineet ja 

elintarviketuotanto kilpailevat samasta peltoalasta, mutta ne voivat myös hyötyä 

toisistaan ja kehittää yhteistyötä esimerkiksi alihankintaketjuissa.  Juuri bioenergian 

hyödyntäminen mainittiin aineistossa useaan otteeseen. 

ICT- eli tieto- ja viestintäteknologia-alan uskotaan olevan yksi tulevaisuuden 

kasvuklustereista. Tietotekniikka tarjoaa mahdollisuuksia kaikille aloille ja 

elintarviketeollisuuden kohdalla ennakoidaan esimerkiksi sosiaalisen median 

yhdistämistä perinteiseen elintarvikkeiden viestintään.  Myös elektroniikkateollisuudella 

on näkyvä vaikutus elintarvike- ja juomateollisuudessa. Erityisesti pienille, alhaisen 

teknologian yrityksille on haasteellista päästä käsiksi uuteen ja kehittyneeseen 



90 

 

 

teknologiaan. Uutta teknologiaa vaaditaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä 

innovaatioiden kehittämiseen. Elintarvikealan ja elektroniikkateollisuuden rajapinnoilta 

olisi kenties mahdollista yhteistyöllä löytää ongelmaan ratkaisuja. Kemianteollisuus on 

myös yksi elintarvikealan rajapinnoista, joka liittyy erityisesti esimerkiksi 

funktionaalisten elintarvikkeiden valmistukseen. Eräässä julkaisussa myös esitettiin väite, 

jonka mukaan elintarvike- ja juomateollisuuden haasteet voisivat osin liittyä 

teknologiseen riippuvuuteen, joka alalla on lääke-, kemian- ja bioteknologiateollisuutta 

kohtaan.  

Palvelualat 

Aineistossa tuli useaan otteeseen esiin, että uusien innovaatioiden oletetaan keskittyvän 

yhä enemmän palvelualalle, jolle uskotaan tulevaisuudessa syntyvän tuotannollisten 

toimialojen sijaan enemmän yritystoimintaa ja työtilaisuuksia. Kasvumahdollisuuksia on 

sekä henkilökohtaisissa että liike-elämän palveluissa. 

Päivittäistavarakauppa (pt-kauppa) on osa elintarvikeketjua ja kaupan roolin nähdään 

kasvavan ketjussa. Yksi kaupan suurimmista muutostekijöistä uskotaan olevan 

elintarvikekaupan kansainvälinen konseptointi. Elintarvikkeiden osuus 

päivittäistavaramyymälöiden kokonaismyynnistä on noin 80 prosenttia ja Suomessa on 

noin 3300 markettia sekä 540 erikoismyymälää. Isoilla myymälöillä on vahva rooli pt-

kaupassa ja noin 30 prosenttia myymälöistä myykin lähes 80 prosenttia koko 

päivittäistavaramyynnistä. Pienillä myymälöillä on kuitenkin tärkeä rooli paikallisen 

elintarviketarjonnan järjestämisessä ja kyläkaupat mahdollistavat yhteistyön lähiruoan 

jakelukanavana.  

Päivittäistavarakaupan hankinnan ja logistiikan keskittyminen, kaupan omien merkkien 

osuuden kasvu, markkinointistrategiat, kaupan ketjuuntuminen sekä ketjuliiketoiminnan 

kehittyminen vaikuttavat elintarviketeollisuuden toimintaympäristöön. Teollisuus joutuu 

nopeuttamaan omaa kansainvälistymään ja kasvattamaan tuotantovolyymia kilpailussa 

pysyäkseen. Kaupan logistiikka tehostetaan keskittämällä hankintoja suurille 

elintarvikeyrityksille. Kaupan omat private label -tuotteet nähdään 

elintarviketeollisuudessa lähinnä uhkana, mutta toisaalta ne saattavat tarjota joillekin 

yrityksille mahdollisuuden kyseisten tuotteiden tuotantoon. Kauppa myös edellyttää 

entistä enemmän saavansa tuotteet myyntiin mahdollisimman valmiina, mikä lisää 

teollisuuden työmäärää. Kauppa edellyttää teollisuudelta ketjuliiketoiminnan osaamista, 

asiakkuuden kehittämiseen tähtäävää kumppanuutta sekä hyvää toimitusvarmuutta. 
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Päivittäistavarakauppa ry:n hallitusohjelmatavoitteissa mainitaan pk-elintarvikeyritysten 

kilpailukyvyn edistäminen valtakunnallista yhteistyötä kehittämällä ja avainhenkilöitä 

kouluttamalla. Kaupan ja elintarviketeollisuuden yhteistyötä on kehitetty jo muun muassa 

kysyntälähtöisillä toimintakonsepteilla, kuten ECR- eli Efficient Consumer Response -

toiminnalla ja samankaltaisen yhteistyön odotetaan lisääntyvän. Kauppa tulee 

panostamaan myös teollisuutta ja alkutuotantoa koskeviin laadunvarmennusjärjestelmiin. 

Kauppa myy asiakastietoaan elintarvikeyrityksille, jonka avulla kehitetään yhteistyötä ja 

innovoidaan uusia tuotteita ja palveluja. Kaupan ja tuottajien innovointiyhteistyö saattaa 

luoda teollisuudelle menestystekijöitä, joista on esimerkkinä kyky reagoida välittömästi 

kulutuksen muutoksiin. Kansainvälisessä aineistossa kuitenkin epäiltiin, että tällainen 

yhteistyö on mahdollista lähinnä vain niche-markkinoilla, koska suuret vähittäismyyjät 

täyttävät uusien tuotteiden tarpeen itse.  

Horeca-alan (hotel, restaurant and catering) toimipisteitä eli kahviloita, ravintoloita ja 

julkisia keittiöitä on Suomessa yli 16 000. Noin joka toinen suomalainen käyttää horeca-

palveluita päivittäin ja ateriapalveluja käyttää yli 30 prosenttia väestöstä. Horeca-kauppa 

muodostaa elintarvikeyritysten myynnistä noin 20-30 prosenttia. Myös horeca-alalla 

toiminta on keskittynyt. Ammattikeittiöt ovat myös keskittäneet hankintaansa, mikä tekee 

pienten yritysten pääsyn markkinoille haasteelliseksi. Valmisruokien ja joukkoruokailun 

merkityksen kasvun uskotaan jatkuvan, kuten myös consume on the road -palveluiden. 

Valmisruokien osuuden lisääntyminen kuluttajamarkkinoiden lisäksi myös 

suurkeittiöpuolella avaa mahdollisuuksia elintarvikeyrityksille. Ammattikeittiöt ovat 

toivoneet yhteistyötä elintarvikealan yritysten kanssa ja erityisesti pk-yrityksille 

ammattikeittiökauppa on mahdollisuus, joka tosin edellyttää vahvaa asiakastuntemusta. 

Joukkoruokailuun liittyen tuli esiin tarve aistinvaraisen ja ravitsemuksellisen laadun 

arviointiin ja kuluttajanäkökulman huomioimiseen. Ammattikeittiöiden mainittiin 

tarvitsevan erityisesti hankinta- ja prosessiosaamista sekä niihin keskittyvää neuvontaa, 

mikä avaa mahdollisuuden myös yhteistyöhön elintarvikealan yritysten kanssa.  

Tulevaisuudessa uskotaan olevan entistä enemmän kysyntää terveellisyydelle, 

ravitsemuksellisuudelle, sairauksien ennaltaehkäisylle sekä hyvinvoinnin ja kauneuden 

ylläpidolle. Tulevaisuuden keskeisiksi muutosta ajaviksi tieteiksi mainittiin muun muassa 

bioteknologia, genetiikka, lääketiede ja kognitiotiede. Myös hyvinvointiteknologian 

uskotaan nousevan tärkeäksi tulevaisuuden teknologiaksi. Kokonaisuudessaan 

hyvinvointiklusteri nähdään aiemmin mainittujen ICT- ja ympäristöklustereiden ohella 
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tärkeimmäksi tulevaisuuden alaksi. Kuluttajan terveyden sijaan keskiöön nousee 

kuluttajan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Aineistossa esitettiin terveyden ja 

hyvinvoinnin tukemiseksi tarvittavan terveyttä edistäviä elintarvikkeita, ravitsemukseen 

ja hyvinvointiin liittyviä palveluja sekä viestintää. Lisäksi tarvitaan uusia 

lähestymistapoja kuluttajan hyvinvointikokemuksen ymmärtämiseen. Aineistossa tuli 

esiin, että edelleen tarvitaan monitieteellistä tutkimusta yhteistyössä ravitsemus- ja 

lääketieteellisten alojen, kuten farmasian kanssa. Hyvien ruokavalintojen tueksi tarvitaan 

teollisuuden ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.  

 

Kuvio 10. Elintarvikealan rajapinnat.  

Luonnonvara- ja ympäristöala
Tekniikka-, liikenne- ja luonnontiedeala
Palveluala

Panosteollisuus

Maatalous

Elintarviketeollisuus

Kuljetus

Kauppa 

Horeca

Bioteknologia

Elektroniikka-
teollisuus

Energia-ala

ICT

Kemianteollisuus

Vesiala

Kalatalous

Luonnonvara-alaMetsäteollisuus

Ympäristöala

Hyvinvointiala

Matkailu

Yhteiskuntatieteet
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Matkailu- ja ravintola-alan työvoimakehityksen uskotaan olevan tulevaisuudessa 

positiivinen. Aineistossa oli muutamia viittauksia matkailualan ja elintarvikealan 

mahdollisuuksiin. Aloilla olisi mahdollista hakea yhteisiä mahdollisuuksia esimerkiksi 

ruokamatkailusta ja elintarvikealan yritykset voisivat markkinoida paikallisia tuotteita 

maaseutumatkailun yhteydessä. Myös yhteiskuntatieteet mainittiin muutamaan otteeseen 

yhteistyöalana elintarvikeyritysten etsiessä uusia suuntia toiminnassaan. Erityisesti 

kuluttajien ymmärtämiseen kaivataan menetelmätason osaamista, mikä yhdistetään usein 

psykologiaan, sosiologiaan, käyttäytymistieteisiin sekä muihin yhteiskuntatieteisiin. 

Asiantuntijaraadissa korostettiin rajapinnoista keskustellessa elintarvikeketjun 

ymmärtämisen tärkeyttä. Alkutuotantoa ja kauppaa ei mainittu rajapinnoista 

keskusteltaessa, mutta ne tulivat esiin muussa keskustelussa usein, joten ehkä alat 

nähdään niin tärkeänä elintarvikeketjun osana, että niitä ei koettu rajapinnoiksi. 

Rajapinnoiksi, joiden kanssa elintarvikealalla uskotaan olevan tulevaisuudessa yhteisiä 

mahdollisuuksia, lueteltiin hyvinvointiala, ympäristöala, biotekniikka ja erityisesti 

biomassan hyödyntäminen, logistiikka- ja kuljetusala, sähköala, informaatiotekniikka ja 

muut teknologia-alat, pakkausala, horeca- ja matkailuala, luonnonvara-ala sekä 

metsäteollisuus. Lisäksi korostettiin kaupallisuutta ja talous- sekä myyntiosaamisen 

tärkeyttä kaikilla aloilla. Myös prosessiosaamisen tarve nähtiin kaikille aloille 

yhtenäisenä. Eräs asiantuntija pohti myös sitä, ovatko nykyiset toimialarajat jo 

vanhanaikaisia. 

 

6.5 Osaamistarpeiden suhteellinen merkitys 

Osaamistarpeiden suhteellisen merkityksen arviointiin vaikutti usea tekijä. Vaikka 

tutkimuksessa ei käytetty kvantitatiivisia menetelmiä, nähtiin kuitenkin tiettyyn 

osaamistarpeeseen liittyvien mainintojen määrän ja toistuvuuden viittaavan tarpeen 

tärkeyteen. Osaamistarpeen merkitykseen vaikutti kuitenkin määrää enemmän viittausten 

laatu ja sisältö eli se, miten tarvetta aineistossa kuvailtiin. Lisäksi suhteellista merkitystä 

tarkasteltiin asiantuntijoiden mielipiteiden kautta, koska osaamistarpeen korostuminen 

asiantuntijoiden mielipiteissä antaa viitteitä myös osaamisen merkittävyydestä. 

Kuitenkaan se, että tiettyä osaamistarvetta ei mainittu keskustelussa, ei tarkoita ettei 

osaamista koettaisi tärkeäksi. Suhteellista merkitystä pohtiessa on tärkeää ottaa 
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huomioon, että elintarvikealalla on hyvin erityyppistä alateollisuutta, erilaisia yrityksiä ja 

työtehtäviä, joissa kaikissa korostuvat eri osaamistarpeet. 

Sisällönanalyysin perusteella tulevaisuudessa korostuu yleistietojen ja -taitojen osalta 

erityisesti ympäristö- ja vastuullisuusosaamisen sekä teknologisen osaamisen merkitys. 

Myös tietotekninen osaaminen nousi melko tärkeäksi ja se mainittiin usein myös 

asiantuntijaraadeissa. Samaisesta yläkategoriasta elintarvikealalla vähiten korostui 

muotoilu- ja designosaaminen, johon ei viitattu myöskään asiantuntijaraadissa. 

Aineistossa tuli esiin kädentaitojen merkitys, mutta sitä ei juurikaan korostettu. Sen 

sijaan asiantuntijaraadeissa kädentaidoille annettiin paljon painoarvoa, erityisesti alan pk-

yrityksissä työskentelevien osaamisessa.  

Tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen nähtiin elintarvikealan tulevaisuuden kannalta 

erityisen tärkeänä. Osaamiseen liittyy vahvasti myös innovatiivisuus ja luovuus, joita 

painotettiin aineistossa toistuvasti. Sekä tuotekehitys että innovatiivisuus nostettiin 

tärkeinä asioina esiin myös asiantuntijaraadissa. Liiketoimintaosaamisen kategoriasta 

korostui huomattavan paljon kansainvälisyysosaaminen, jonka merkitys nousi esiin 

suurimmassa osassa julkaisuista. Myös asiantuntijaraadissa keskusteltiin 

kansainvälistymisen vaikutuksesta osaamiseen ja todettiin, että kansainvälisyysosaamista, 

erityisesti kielitaitoa, tullaan tarvitsemaan kaikissa työtehtävissä, kaikilla yrityksen 

tasoilla. Asiantuntijaraadissa huomautettiin myös, että kansainvälistyminen ei liity 

pelkästään vientiin tai etabloitumiseen vaan toiminta kansainvälistyy myös Suomessa 

esimerkiksi vierastyövoiman lisääntyvän käytön myötä. Myös logistiikkaosaaminen sekä 

myynti- ja markkinointiosaaminen nähtiin yhtälailla tulevaisuudessa tärkeäksi. Eräs 

asiantuntija uskoi elintarvikealan myyntityön muuttuvan entistä enemmän 

mahdollisuuksien tarjoamiseksi ja osaamisen siirtämiseksi. 

Kuluttajalähtöisyys ja kuluttajakäyttäytymisen tunteminen korostui hyvin paljon 

tutkimuksen tuloksissa ja ilmenee elintarvikealalla ”pöydältä pellolle” -ajatteluna. 

Asiakassuhteiden hallinta ja työyhteisöosaaminen -kategoriassa johtamisen ja 

esimiestyön osaaminen korostui toisessa asiantuntijaraadissa huomattavasti enemmän 

kuin aineistossa. Osa asiantuntijoista oli saanut sellaisen (virheellisen) käsityksen, ettei 

alan oppilaitoksissa juuri ole mahdollista opiskella johtamista. Erityisesti tuotannon 

esimiestyön merkitystä korostettiin ja kyseistä tehtävää ajatellen kaivattiin entisen 

teknikkokoulutuksen tilalle modernimmasta näkökulmasta kehitettyä vastaavaa 
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koulutuslinjaa. Johtamiseen liittyen toisessa asiantuntijaraadissa korostui myös 

työhyvinvointiin liittyvä osaaminen suhteellisesti enemmän kuin kirjallisessa aineistossa.  

Henkilökohtaisista ominaisuuksista verkosto-, yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen 

nousi kansainvälistymisosaamisen ohella yhdeksi merkittävimmäksi tulevaisuuden 

osaamistarpeeksi. Osaamistarve mainittiin useasti myös asiantuntijaraadissa. Toinen 

samaan yläkategoriaan kuuluva, erityisesti asiantuntijaraadissa korostunut osaamistarve 

oli muutoskyky, joustavuus ja elinikäisen oppimisen taito. Asiantuntijaraadissa todettiin, 

että ainoa pysyvä asia on muutos. Eräs asiantuntija huomauttikin, ettei muutoksia vastaan 

kannata taistella vaan ennemmin tulisi miettiä miten muutoksiin voi sopeutua 

nopeammin ja helpommin. Nopeasti vaihtuvat trendit ja entisestään kiihtyvä 

muutosvauhti edellyttävät muun muassa valmiuksia trendeihin vastaamiseen sekä taitoa 

sopeuttaa omaa tuotantoa muutoksiin. Elintarvikealalla korostuu myös tarve sekä laaja-

alaiselle moniosaamiselle että yhtälailla tarve tiettyyn ydinosaamisen tai 

erikoisosaamisalueen hallinnalle. Asiantuntijaraadeissa moni- ja erikoisosaamisesta 

keskusteltiin paljon ja eräs asiantuntija muistutti että ennen moniosaamista tulee 

perusosaamisen olla kunnossa. Esimerkkeinä moniosaamisesta mainittiin tarve 

myyntiosaamisen ja tutkimusosaamisen yhdistelmälle. Myös elintarvikealan 

substanssiosaamisen ja tekniikka- sekä elektroniikkaosaamisen hallitsijoille uskottiin 

olevan tulevaisuudessakin tarvetta. Henkilökohtaisista ominaisuuksista asenteen merkitys 

korostui enemmän asiantuntijaraadissa kuin aineistossa. Asenteen merkityksen nähtiin 

korostuvan erityisesti tuotantotyöntekijöiden työssä. 

Erityisesti elintarvikkeisiin liittyvistä osaamistarpeista aineistossa korostui terveys- ja 

ravitsemusosaaminen sekä turvallisuus-, hygienia- ja riskinhallintaosaaminen. Kyseiset 

osaamistarpeet nousivat vahvasti esiin myös asiantuntijaraadissa. Aineistossa korostui 

myös laatu- ja jäljitettävyysosaaminen, joten yllättävää oli, ettei kyseinen osaamistarve 

tullut esiin asiantuntijaraadissa. Kuitenkin omavalvonnasta keskusteltiin jonkin verran ja 

toisaalta jäljitettävyysosaaminen saatetaan liittää juuri omavalvontaan ja 

turvallisuusosaamiseen.  

Asiantuntijaraadissa tuli esiin myös kaksi osaamistarvetta, jotka eivät nousseet 

aineistossa esiin. Nämä olivat alaisosaaminen ja palautteenannon kyky. Lähes kaikki 

aineistossa esiin tulleet osaamistarpeet tulivat esiin ainakin toisessa asiantuntijaraadissa. 

Mainitsematta jäivät aiemmin mainittujen muotoilu- ja designosaamisen sekä laatu- ja 

jäljitettävyysosaamisen lisäksi vain työn ja osaamisen kehittämisen kyky. Kuitenkin esiin 
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tuli työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen ja opastuksen osaamisen tärkeys. Asiantuntijat 

näkivät, että jopa 70–80 prosenttia työssä tarvittavasta osaamisesta opitaan työtä 

tekemällä, jolloin esimiestyön ja vuorovaikutustaitojen lisäksi ohjauksella on 

tulevaisuudessakin todella suuri merkitys. 

Osaamistarpeiden merkityksen kokeminen riippuu arvioijan näkökulmasta, mikä tuli ilmi 

siten, että kahden ryhmäkeskustelun välillä oli jonkin verran eroja. ETL:n kehittämis- ja 

työvoimatoimikunnan keskustelussa ei mainittu lainsäädäntöön liittyvää osaamista, 

yrittäjyys- ja liikkeenjohdollista osaamista eikä palveluosaamista. Myöskään verkosto-

osaamisesta tai sosiaalisista taidoista ei keskusteltu, mutta yhteistyötaidot tulivat 

kuitenkin useaan otteeseen esiin. Elintarvikealan koulutustoimikunnassa puolestaan ei 

keskusteltu niinkään johtamis- ja esimiesosaamisesta, työhyvinvoinnista, päätöksenteko- 

ja ongelmanratkaisukyvystä tai asenteesta.  
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä kappaleessa esitetään tiivistetysti aineistosta esiin tulleet elintarvikealan 

tulevaisuusnäkymät sekä alan tulevaisuuden osaamistarpeet. Lisäksi pohditaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja rajoituksia sekä esitetään tutkimuksen johtopäätökset. 

 

7.1 Elintarvikealan tulevaisuusnäkymiä 

Elintarvikealan ja kuluttajien ruoan kulutuksen tulevaisuudesta on laadittu 

skenaariomenetelmillä useita vastakkaisiakin tulevaisuusnäkymiä, joissa hahmotellaan 

hyvin erilaisia alan kehityssuuntia (esimerkiksi Kirveennummi ym. 2008). Kuitenkin 

elintarvikealan tulevaisuudennäkymät olivat aineistossa hyvin samansuuntaisia. Myös 

asiantuntijaraadissa tuli esiin hyvin samanlaisia arvioita tulevaisuuden muutostekijöistä 

kuin tutkimuksen aineistossa. 

Yksi elintarvikealan globaaleista tulevaisuuden haasteista on se, että maailman 

elintarviketuotanto pitäisi kaksinkertaistaa vuoteen 2050 mennessä väestönkasvun vuoksi. 

Haasteellisuutta lisää alkanut ilmastonmuutoksen vaikutuksien näkyminen. Toisaalta 

Euroopan väkiluvun uskotaan laskevan vuoteen 2050 mennessä. EU on myös ehdottanut 

vientitukien poistamista kokonaan vuoteen 2013 mennessä, samoin kuin 

maataloustuotteiden tuontitullien huomattavaa alentamista. (Euroopan Unioni 2008.) 

Vientitukien poistaminen vaikuttaisi välillisesti myös elintarviketeollisuuteen. Tukien 

poistaminen nostaisi tutkimustulosten mukaan hieman maataloustuotteiden 

maailmanmarkkinahintoja lisäten samalla tuotteiden globaalia tarjontaa ja laskien 

kuitenkin volyymia. Vientitukien poistosta aiheutuva viennin väheneminen olisi 

Suomessa haasteellisinta rehuviljan ja maidon tuotannolle. (Kerkelä ym. 2010.) 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD luokittelee elintarvike- ja 

juomateollisuuden matalan teknologian teollisuudeksi, jonka tutkimus- ja 

tuotekehityspanostukset ovat muita aloja vähäisempiä. Kansainvälisessä vertailussa alan 

tuottavuus on matala ja jalostusarvon kasvuvauhti hidasta. Koska EU:n 

elintarvikemarkkinat ovat kypsät, kasvumahdollisuuksia haetaan korkeamman 

jalostusarvon tuotteista sekä viennin kasvusta nopeasti kasvaville uusille markkinoille. 

(Wiig Aslesen 2008, 8.) Myös Suomessa alan kasvun nähdään tulevan tuotteiden 
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jalostusarvon nostamisesta, erikoistuotteiden viennistä ja kansainvälistyvästä 

liiketoiminnasta. 

Suomen ja koko Euroopan elintarviketeollisuuden työllisyydessä on aleneva suunta. 

Prosessi-innovaatiot ja automaatio vähentävät työvoiman tarvetta ja jäljellejäävien 

työpaikkojen oletetaan muuttuvan tietointensiivisemmiksi. Laskun odotetaan kuitenkin 

loiventuvan, koska massatuotannon tilalle on syntynyt erikoistumista, joka myös lisää 

työllisyyttä. Työllisyyden laskusta huolimatta eläköitymisestä aiheutuva poistuma tarjoaa 

uusia työpaikkoja lähitulevaisuudessa. Uusien työpaikkojen uskottiin syntyvän myös 

pienten yritysten kasvaessa sekä uudenlaisien elintarvikeketjua palvelevien toimintojen 

syntyessä. Vaikka työllisyys laskee, asiantuntijaraadissa yhdeksi elintarvikealan 

tulevaisuuden muutostekijäksi mainittiin työvoimapula. 

Elintarvikealan suhdanneriippuvuus on vähäisempää kuin muilla aloilla. EU:n 

elintarvike- ja juomateollisuus ei esimerkiksi kärsinyt talouskriisistä yhtä merkittävästi 

kuin muut teollisuuden alat. Suhdannenäkymiä kuvailtiin aineistossa tulevaisuuteen 

luottavaksi ja vakaiksi. Alan polarisoitumisen valtakunnallisiin isoihin ja paikallisiin 

pienyrityksiin uskotaan jatkuvan edelleen. Alan keskittymisen uskotaan jatkuvan, vaikka 

sillä ei enää uskota saavutettavan yhtä paljon lisähyötyjä kuin aiemmin. Tuotannon 

keskittyminen tulevaisuudessa nähdään sekä uhkana että mahdollisuutena. Myös 

elintarvikekaupan keskittymisen ennakoidaan jatkuvan.  

Alan tulevaisuuteen uskotaan vaikuttavan erityisesti väestön ikääntyminen, joka tulee 

huomioida sekä tuotteissa että palveluissa, mutta myös työntekijöiden elinikäisen 

oppimisen mahdollistamisessa. Alaan liittyvän muutosnopeuden, hintavaihteluiden ja 

erilaisten turvallisuusriskien uskotaan lisääntyvän. Kansainvälistymisen vastavoimana 

paikallisuuden, kotimaisuuden ja alkuperän merkityksen uskotaan korostuvan, minkä 

uskotaan lisäävän luomu- ja lähiruoan suosiota. Elintarvikealaan vaikuttaviksi 

muutostekijöiksi nimettiin myös teknologinen ja tietoyhteiskunnan kehitys, taloudellinen 

kasvu, ulkomaaninvestoinnit, terveydentilan parantuminen, lisääntyvä liikkuvuus, 

ympäristön tilan heikentyminen ja perinteisen ruokakulttuurin katoaminen.  

Vaikka automatisoitumisen uskotaan vähentävän osaltaan tarvetta kädentaidoille, 

asiantuntijaraadissa muutosta ei nähty pelkästään negatiivisena asiana, koska muutoksen 

myötä raskaat ja yksitoikkoiset työtehtävät vähenevät. Tietojärjestelmien kehittyessä 

uskotaan tiedon analysoinnin tarpeen lisääntyvän ja sosiaalisen median merkityksen 

kasvavan.  Myös elintarvikkeiden verkkokauppa mainittiin hiljaisena signaalina. Lisäksi 
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korostettiin kuluttajien ruokaan liittyvän tietoisuuden lisääntymistä ja sosiaalisen median 

merkityksen kasvamista. Muutoksien ja tiedonkulun nopeutumisesta keskusteltiin 

asiantuntijaraadissa paljon. Ryhmäkeskusteluissa pohdittiin myös miten teollisuudessa 

pystytään reagoimaan trendeihin niiden aikasyklin nopeutuessa ja sitä, koska 

muutossignaali on tarpeeksi vahva, että uskalletaan tehdä muutoksia yrityksen 

toiminnassa. Erityisesti pienet toimijat voivat myös hyötyä nopeista muutoksista ja löytää 

sopivan markkinaraon trendeistä. Suuret toimijat eivät puolestaan pysty reagoimaan 

jokaiseen muutokseen ainakaan yhtä nopeasti.  

 

7.2 Yhteenveto tuloksista  

Työn tarkoituksena oli selvittää elintarvikealan, tarkemmin elintarviketeollisuuden, 

tulevaisuuden osaamistarpeita. Lisäksi pyrittiin selvittämään erityisesti leipomo-, liha- ja 

meijerialan tulevaisuuden osaamistarpeita. Tavoitteena oli myös selvittää, onko 

tunnistettavissa sellaisia osa-alueita, joissa osaamistarpeita ei ole ennakoitu tai joissa 

tarvitaan täydennystä sekä onko tulevaisuudessa tarvetta kokonaan uusille 

osaamisalueille. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä alat nähdään tulevaisuudessa 

elintarvikealan rajapintoina sekä miten rajapinnat vaikuttavat osaamistarpeisiin.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostui osaamisen johtamisesta sekä kehittämisestä 

ja teorian avulla pyrittiin vastaamaan yritysten näkökulmasta kysymykseen ”miten 

osaamista tulisi kehittää”. Tutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan tekemällä 

laadullinen synteesi jo olemassa olevasta aineistosta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 

sisällönanalyysia, jonka aineistona hyödynnettiin 26 laadullisen ennakoinnin raporttia, 

julkaisua, tutkimusta ja viranomaislinjausta.  Julkaisut käsittelivät sekä yleisesti 

tulevaisuuden muutostekijöitä ja osaamistarpeita että erityisesti elintarvikealan 

kysymyksiä. Aineistosta nousi esiin yhteensä 34 eri osaamistarvetta, jotka lajiteltiin 

kuuteen yläkategoriaan. Osaamistarpeet on koottu kuvioon 11. Kuvioon on eritelty myös 

ne osaamistarpeet, jotka korostuivat jonkin verran muita osaamistarpeita enemmän. 

Lisäksi kuviossa on nostettu esiin erityisesti pk-yrityksissä korostuvat osaamistarpeet.  

Leipomo-, liha- ja meijerialoilla korostuivat pitkälti samat osaamistarpeet kuin 

yleisestikin elintarvikealalla. Esimerkiksi kansainvälisyysosaaminen, erikoisosaaminen, 

teknologiaosaaminen, tutkimus- ja kehitysosaaminen, myynti- ja markkinointiosaaminen 

sekä joustavuus ja muutoskyky korostuivat kaikilla kolmella alalla. Lisäksi aineistossa 
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Yleistiedot ja -
taidot 

Tutkimus- ja 
kehitysosaaminen 

Liiketoiminta-
osaaminen 

Asiakassuhteiden 
hallinta ja 

työyhteisö-
osaaminen 

Henkilökohtaiset 
ominaisuudet 

Elintarvikkeisiin 
liittyvä 

erityisosaaminen 

Elintarvikealan 
tulevaisuuden 

osaamistarpeet 

 

 

• Vastuullisuus- ja 
ympäristö-osaaminen    

• Teknologinen osaaminen*
• Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) 

osaaminen
• Viestintäosaaminen

• Tiedon ja kokonaisuuksien hallinta

• Lainsäädäntöön ja säädöksiin 
liittyvä osaaminen*

• Kädentaidot*

• Muotoilu- ja design-osaaminen

• Tutkimus- ja 
tuotekehitysosaaminen*

• Innovatiivisuus ja luovuus*
• Työn ja osaamisen kehittäminen

• Liiketoimintaosaaminen*

• Kansainvälisyysosaaminen*
• Logistiikka -, hankinta- ja jakeluosaaminen 

• Myynti-, markkinointi- ja talousosaaminen*

• Ennakointiosaaminen

• Yrittäjyys- ja liikkeenjohdollinen osaaminen*

• Kuluttajakäyttäytymisen ja  
toimintaympäristön tuntemus*

• Palveluosaaminen
• Johtaminen ja esimiestyö

• Verkosto-, yhteistyö- ja 
vuorovaikutusosaaminen*

• Muutoskyky, joustavuus ja 
elinikäisen oppimisen taito

• Erikoisosaaminen*
• Laaja-alainen osaaminen

• Päätöksenteko- ja
ongelmanratkaisukyky 
• Sosiaaliset taidot *
• Asenne

Lihavoitu osaamistarve korostuu erityisesti elintarvikealalla

* Osaamistarve korostuu elintarvikealan pk-yrityksissä

• Terveys- ja 
ravitsemusosaaminen

• Turvallisuus- ja 
hygieniaosaaminen sekä
riskinhallinnan osaaminen*

• Laatu- ja jäljitettävyysosaaminen*

• Tuotanto- ja prosessiosaaminen

• Lähiruokaosaaminen

• Luomuosaaminen

• Pakkausosaaminen

korostettiin eri alojen kohdalla hieman eri osaamistarpeita. Esimerkiksi 

leipomoteollisuudessa tulee tulevaisuudessakin korostumaan kädentaidot ja 

meijeriteollisuuden osalta puolestaan korostettiin prosessinohjauksen ja käynnissäpidon 

osaamista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Yhteenveto elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeista.  
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Tutkimuksen tärkein tulos on se, että useimmilla elintarviketeollisuuden aloilla 

osaamistarpeita ei ole joko ennakoitu ollenkaan tai että ennakointi on puutteellista. 

Leipomoalan osaamistarpeita on ennakoitu osana viljaketjun ennakointityötä ja 

meijeriteollisuuden osaamistarpeita sivuttiin julkaisussa, joka keskittyi lähinnä 

maitotilojen toimintaympäristön muutoksien ennakointiin. Lihateollisuuden tulevaisuutta 

käsiteltiin ainoastaan alan toimialaraportissa. Muilta elintarviketeollisuuden aloita, jotka 

on lueteltu taulukossa 9, ei ennakointimateriaalia tämän tutkimuksen puitteissa löytynyt. 

Tutkimuksessa ei tullut esiin elintarvikealalla tarvittavia kokonaan uusia osaamisalueita. 

Se voi olla merkki siitä, että kaikkia tulevaisuuden mahdollisia muutostekijöitä ja niiden 

vaikutuksia ei ole osattu ennakoida. Toisaalta, kuten asiantuntijaraadissa mainittiin, tämä 

saattaa tarkoittaa myös sitä, että osaamistarpeiden ennakoinnissa ollaan jo ”oikealla 

tiellä”. 

Elintarvikealan läheisimmiksi rajapinnoiksi nähdään elintarvikeketjun muut alat 

panosteollisuudesta aina kauppaan ja horeca-alaan. Lisäksi tutkimuksessa löydettiin 13 

muuta rajapinnaksi luokiteltavaa alaa (kuvio 10), joiden uskotaan tulevaisuudessa 

vaikuttavan elintarvikealaan luoden yhteisiä mahdollisuuksia ja osaamistarpeita. 

 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset 

Eskolan ja Suorannan (2008, 208-210) mukaan erityisesti laadullisessa tutkimuksessa 

tulee jatkuvasti pohtia tehtyjä ratkaisuja sekä ottaa kantaa analyysin kattavuuteen ja työn 

luotettavuuteen. Luotettavuuden arviointi kvalitatiivisessa tutkimuksessa on 

yksinkertaistettuna tutkimusprosessin luotettavuuden arviointia (emt.). Sisällönanalyysin 

luotettavuuden kannalta ongelmalliseksi on nähty se, ettei tutkija pysty tarkastelemaan 

analyysiprosessia objektiivisesti. Eskola ja Suoranta (2008, 210) nimeävätkin laadullisen 

tutkimuksen lähtökohdaksi tutkijan avoimen subjektiviteetin. Luotettavuuden kannalta 

onkin tärkeää pystyä esittämään tulosten ja aineiston välinen yhteys (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 10).  

Tutkimuksen tuloksiin aiheuttaa satunnaisuutta muun muassa se, että kaikkien 

julkaisujen perimmäinen tarkoitus ei ole ollut osaamistarpeiden ennakointi ja että 

aineiston julkaisut eivät olleet keskenään vertailukelpoisia. Myös tutkimusmenetelmä tuo 

tuloksiin satunnaisuutta, koska luokittelu perustuu tutkijan omiin päätöksiin. Laadullisten 

aineistojen arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota aineiston merkittävyyteen eli 
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tuotantoehtoihin, aineiston riittävyyteen, analyysin kattavuuteen, arvioitavuuteen ja 

toistettavuuteen (Eskola & Suoranta 2008, 214-216). Tässä tutkimuksessa tutkija ei ole 

vaikuttanut aineiston tuottamiseen, mutta koska aineiston syntyyn on vaikuttanut moni 

tekijä, on huomioitava etteivät julkaisut välttämättä ole täysin puolueettomia. Aineisto 

saavutti suurilta osin saturaation eli kyllääntymisen, joten aineiston voi päätellä olleen 

riittävä. Toisaalta on mahdollista, että aineiston ulkopuolelle on jäänyt osaamistarpeiden 

ennakointiin keskittyviä merkittäviä elintarvikealan julkaisuja, joita ei aineiston 

hakuvaiheessa ole löytynyt. Aineiston kattavuus on puolestaan pyritty täyttämään siten, 

ettei tulkintoja perusteta vain satunnaisiin poimintoihin aineistosta. Analyysin 

toistettavuuteen on pyritty esittelemällä analysoinnin luokittelu- ja tulkintasäännöt 

mahdollisimman yksiselitteisesti. 

Analyysin luotettavuuden lisäämiseksi voidaan käyttää muun muassa face-validiteettia, 

jossa tulos esitetään esimerkiksi asiantuntijapaneelille tai muille kenelle tutkittu ilmiö on 

tuttu sekä pyydetään heitä arvioimaan tulosten luotettavuutta (Kyngäs & Vanhanen 1999, 

10). Toisaalta Weber (1985; ref. Kyngäs & Vanhanen 1999, 10) kritisoi keinoa, koska 

hänen mukaansa asiantuntija ei pysty hahmottamaan tulosta samoin kuin tutkija. Tässä 

tutkimuksessa tuloksia peilattiin elintarvikealan asiantuntijoiden mielipiteisiin. 

Asiantuntijoille ei kuitenkaan esitetty tutkimuksen lopullisia tuloksia, jotta tulokset eivät 

olisi johdatelleen asiantuntijoiden keskustelua ja vaikuttaneet asiantuntijoiden 

mielipiteisiin. Kyse oli enemmänkin siis aineistotriangulaatiosta eli useiden 

tutkimusaineistojen käytöstä saman tutkimusongelman ratkaisemiseksi (Hirsjärvi 2003, 

215). Kuitenkin sisällönanalyysilla saatujen tulosten korostuminen myös asiantuntijoiden 

näkemyksissä voidaan nähdä vahvistavan tulosten luotettavuutta. Toisaalta tutkimuksen 

pätevyys testataan vasta siinä käytännössä, jota tutkimus on tarkoitettu palvelemaan 

(Koskinen ym. 2005, 260).  

Tutkimusmenetelmän vahvuus on sen tarjoama synteesi ja kokonaisnäkemys 

elintarvikealan tulevaisuuden muutostekijöistä ja osaamistarpeista. Lisäksi vahvuutena 

voidaan nähdä niiden elintarviketeollisuuden alojen esiin tuominen, joiden tulevaisuuden 

osaamistarpeista ei pystynyt aineiston puitteissa ennakoimaan. Toisaalta 

tutkimusongelman ja tulosten laajuus aiheuttaa sen, että osaamistarpeita eli kategorioita 

nousi analyysissa suuri joukko. Koko alalle ja kaikille työtehtäville yhteisiä, erityisen 

merkittäviä osaamistarpeita on tällöin haastavaa nostaa esille, koska alan sisällä on hyvin 

erilaisia teollisuudenaloja, yrityksiä sekä työtehtäviä. Tuloksissa saattaa korostua myös 
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suhteellisesti enemmän sellaiset osaamistarpeet, joiden merkityksen uskotaan kasvavan 

nykyhetkeen verrattuna. Vastaavasti sellaisia osaamistarpeita, jotka ovat jo nyt tärkeässä 

asemassa ja tulevat myös pysymään tärkeinä, ei välttämättä ole tuotu aineistossa yhtä 

paljon esille. 

7.4 Johtopäätökset  

Osaamisen kehittäminen nähdään keinona parantaa työn tuottavuutta ja koko 

elintarvikeketjun toimintaa. Elintarvikealan osaamistarpeiden ennakoidaan muuttuvan 

tulevaisuudessa entistä nopeammin. Tiettyjen työtehtävien ei uskota häviävän kokonaan, 

mutta sen sijaan kaikkien työtehtävien uskotaan muuttuvan ja monipuolistuvan. 

Muutokset asettavat entistä enemmän haasteita osaamisen kehittämiselle sekä 

koulutuksessa että yrityksissä. 

Muutos tekee nykyistä osaamista riittämättömäksi ja haastaa osaamisen kehittämiseen. 

Osaamisen kehittyminen puolestaan mahdollistaa muutoksen. Jatkuvan oppimisen tarpeet 

liittyvät kuitenkin usein ennakoimattomiin, nopeatahtisiin ja jatkuviin muutostilanteisiin, 

jossa perinteiset, lineaariseen kehittymiseen perustuvat muutosstrategiat eivät päde.  

Toimintaympäristön muutoksista voidaan kuitenkin yrityksessä selviytyä henkilöstön 

korkean osaamistason avuin. (Viitala 2005, 29-30.) 

Opetushallituksen vuosina 1996–1999 toteuttamassa OSENNA eli "Tulevaisuuden 

osaamistarpeiden laadullisen ennakoinnin" -projektissa elintarvikealan 

avainosaamisvaatimuksiksi vuodelle 2004 määriteltiin laatuosaaminen, tietotekniikan 

hallinta, tuotekehityksen osaaminen, ympäristöystävällinen toiminta, asiakaslähtöisyys 

sekä yhteistyötaidot. Vaikka tämä tutkimus ei laajuudeltaan ja tutkimusmenetelmältään 

ole verrattavissa kyseiseen projektiin, mielenkiintoinen havainto on, että samat 

tulevaisuuden osaamistarpeet korostuivat tämän tutkimuksen tuloksissa edelleen. 

Ympäristöystävällisen toiminnan sijasta korostui laajempi vastuullisuusosaaminen, 

asiakaslähtöisyyden sijaan puhuttiin kuluttajakäyttäytymisen tuntemisesta sekä 

palveluosaamisesta ja yhteistyötaitoihin liitettiin verkosto-osaaminen. Edellisten lisäksi 

korostui erityisesti kansainvälisyysosaaminen, turvallisuus-, hygienia- ja riskinhallinnan 

osaaminen, terveys- ja ravitsemusosaaminen, myynti- ja markkinointiosaaminen sekä 

logistiikan osaaminen.  

Tulosten perusteella voidaan todeta, että elintarvikealan koulutuksen tulisi taata alalla 

vaadittava perusosaaminen ja mahdollistaa sekä laaja-alaisen osaamisen että yksilön 
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ydinosaamisen kehittäminen. Koulutukselta ja osaamisenkehittämisjärjestelmiltä 

edellytetään ennen kaikkea joustavuutta ja ketteryyttä. Asiantuntijaraadissa toivottiin, 

että alan opiskelijat pystyisivät joustavammin korvaamaan opintojaan työharjoittelulla ja 

räätälöimään opintokokonaisuuksia valitsemalla opintoja oman alansa ulkopuolelta. 

Nykyiseen koulutusjärjestelmään kaivataan myös luovuutta ja kykyä katsoa 

tulevaisuuteen vallitsevien trendien yli. 

Uudelleenkoulutuksen ja jatkuvan ammatillisen koulutuksen merkityksen uskotaan 

kasvavan tulevaisuudessa. Työntekijöillä tulisikin olla mahdollisuus myös päivittää 

osaamistaan suorittamalla vain tietyn kokonaisuuden tai osatutkinnon sen sijaan, että 

tulisi suorittaa kokonaan uusi tutkinto. Tätä tukee teoriassa ennakoitu tutkintoon 

johtamattoman koulutuksen hyödyntämisen lisääntyminen. Osaamisen kehittäminen 

tapahtuu yhä enemmän työn äärellä, mikä lisää yritysten merkitystä elintarvikealan 

osaamisen kehittämisessä. Alan yritysten tulee osaamisen kehittämisessä kiinnittää 

erityistä huomiota työn ohjaamiseen ja esimiestyöhön. Lisäksi urasuunnittelussa tulisi 

huomioida elinikäinen oppiminen siten, että se tukisi yksilön urakehitystä myös työuran 

loppuvaiheessa. Esimerkiksi raskaassa tehdastyössä työntekijät voisivat työuran 

loppuvaiheessa suuntautua kevyempiin työtehtäviin ja siten pysyä työelämässä aina 

eläkeikään saakka.  

Tulevaisuudessakin koulutusta tulisi kehittää työelämälähtöisesti ja koulutuksen 

suunnittelun sekä työelämän yhteistyötä peräänkuulutetaan edelleen.  Lisäksi 

teollisuuden ja oppilaitosten sekä tutkimuslaitosten yhteistyö kaipaa tiivistämistä. 

Ylipäätään yhteistyön kehittäminen elintarvikeketjussa luo mahdollisuuksia työn ja 

osaamisen kehittämiseen. 

Jatkossa olisi tärkeää tutkia erityisesti niitä elintarvikealan teollisuusaloja, joilla 

osaamistarpeita ei vielä ole ennakoitu. Kenties hyödyllisintä olisi tutkia eri alojen 

osaamistarpeita yhtenevillä menetelmillä, jotta alojen välinen vertailu olisi mahdollista. 

Osaamistarpeita voisi olla hyödyllistä tutkia laadullisten menetelmien lisäksi myös 

määrällisillä menetelmillä. Mielenkiintoista olisi myös tutkia osaamistarpeiden 

tulevaisuuden merkityksen lisäksi merkityksen muutosta nykytilasta ja toistaa tutkimus 

tietyn väliajoin jolloin saataisiin pidemmän aikavälin vertailukelpoista tietoa. Tässä 

tutkimuksessa esiin tuotuja elintarvikealan rajapintoja olisi myös syytä tarkastella 

lähemmin sekä tutkia syvemmin, millaisia osaamistarpeita ja yhteisiä mahdollisuuksia 

alojen rajapinnoilta saattaisi tulevaisuudessa löytyä. 
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Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet 

 

Opetushallituksen rahoittama elintarvikealan koulutustoimikunnan laadullinen 

ennakointihanke.  

Selvitystyö kattaa kaikki elintarvikealan toimialat ja kaikkien henkilöstöryhmien osaamistarpeet, joilla 

haetaan tietoa toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen 

kehittämiseen. 

Kysymysrungon tarkoituksena on herätellä ajatuksia elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeista. 

Tämän sivun kysymyksiin ei tarvitse vastata kirjallisesti vaan tarkoituksena on keskustella 

aiheesta elintarvikealan koulutustoimikunnan kokouksessa 16.2.2012 / ETL:n kehittämis- ja 

työvoimatoimikunnan kokouksessa 7.2.2012. Palautathan ystävällisesti toisella sivulla olevan 

kyselyn täytettynä ennen kokousta osoitteeseen anna.kilpela@helsinki.fi. Vastaukset 

käsitellään luottamuksellisesti eikä nimi- tai yhteystietoja yhdistetä vastauksiin. 

Nykytila  

Ennen tulevaisuuden osaamistarpeiden arviointia, saattaa olla hyödyllistä pohtia alan nykytilaa.  

Mitkä ovat toimialanne tai yrityksenne tärkeimmät työtehtävät ja osaamistarpeet tällä hetkellä? Entä 

miten hyvin nykyinen koulutus- ja osaamiskehittämisjärjestelmä mielestänne vastaa tarpeita? Millä 

eri alojen rajapinnoilla toimialalla on tällä hetkellä yhteistyötä? 

Tulevaisuus 

1) Mitkä ovat mielestänne tulevaisuuden merkittävimmät muutostekijät, jotka heijastuvat 

elintarvikealan toimialakehitykseen? 

 

2) Miten edellä mainitut muutokset vaikuttavat työvoiman osaamistarpeisiin? 

 

 

3) Mitkä työtehtävät häviävät tai vähenevät huomattavasti alalla seuraavan 5-10 vuoden 

aikana? 

 

4) Mitä uusia työtehtäviä alalle tulee seuraavan 5-10 vuoden aikana? 

 

 

5) Mitkä ovat suurimmat muutokset ja haasteet toimintojen (esim. tuotekehitys, myynti tms.) 

sisällössä seuraavan 5-10 vuoden aikana? 

 

6) Kuinka elintarvikealan koulutus- ja osaamiskehittämisjärjestelmää tulisi mielestänne jatkossa 

suunnata ja kehittää? 

 

 

7) Minkä toimialojen rajapinnoilta (esim. metsäteollisuus, luonnonvara-ala, hyvinvointiala, 

HoReCa, matkailu) olisi mahdollista etsiä yhteisiä mahdollisuuksia ja millaisia? 
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Nimi: Kirjoita tähän    Sähköposti: Kirjoita tähän 

 

Toimiala:Kirjoita tähän     Työtehtävä:Kirjoita tähän 

 

Tulevaisuuden osaamistarpeiksi on ennustettu muun muassa seuraavia kokonaisuuksia ja aloja. 

Arvioi osaamistarpeiden tärkeyttä tällä hetkellä sekä 5-10 vuoden kuluttua. 

OSAAMINEN 
Tärkeys asteikolla 4-10 

4 = ei tärkeä, 10 = erittäin tärkeä 

Elintarvikealan erityisosaaminen Nyt 5-10 vuoden päästä 

Bio- ja nanotekniikkaosaaminen Valitse Valitse 

Elintarvikeketjun hallinta Valitse Valitse 

Elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan osaaminen Valitse Valitse 

Erikoisruokavalio-osaaminen Valitse Valitse 

Hygieniaosaaminen Valitse Valitse 

Luomu- ja lähiruokaosaaminen Valitse Valitse 

Pakkausosaaminen  Valitse Valitse 

Ravitsemus- ja terveystieteiden sekä lääketieteellinen osaaminen  Valitse Valitse 

Turvallisuusosaaminen (tuote- ja työturvallisuus, riskien hallinta) Valitse Valitse 

Muu, mikä? Kirjoita tähän. Valitse Valitse 

Muu, mikä? Kirjoita tähän. Valitse Valitse 

Yleiset osaamistarpeet Nyt 5-10 vuoden päästä 

Hankinta-, toimitus- ja logistiikkaosaaminen Valitse Valitse 

Henkilöstön kehitys ja koulutus  Valitse Valitse 

Kansainvälisyysosaaminen (kielitaito ja kulttuurien tuntemus) Valitse Valitse 

Kaupallistamisosaaminen Valitse Valitse 

Ketjuliiketoiminnan osaaminen ja arvoketjun hallinta Valitse Valitse 

Kädentaidot Valitse Valitse 

Kuluttajakäyttäytymisen tuntemus ja asiakasosaaminen Valitse Valitse 

Laatuosaaminen Valitse Valitse 

Myynti- ja markkinointiosaaminen Valitse Valitse 

Palveluosaaminen Valitse Valitse 

Prosessiosaaminen Valitse Valitse 

Talousosaaminen Valitse Valitse 

Teknologiaosaaminen  Valitse Valitse 

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen Valitse Valitse 

Tieto- ja tavaravirtahallinta  Valitse Valitse 

Tutkimus ja tuotekehitys - ja innovaatio-osaaminen  Valitse Valitse 

Tuotanto-osaaminen Valitse Valitse 

Vastuullisuusosaaminen Valitse Valitse 

Verkosto-osaaminen Valitse Valitse 

Viestintäosaaminen Valitse Valitse 

Ympäristöosaaminen  Valitse Valitse 

Yrittäjyysosaaminen Valitse Valitse 

Muu, mikä? Kirjoita tähän. Valitse Valitse 

Muu, mikä? Kirjoita tähän. Valitse Valitse 

Ajatuksia tai kommentteja?Kirjoita tähän. 
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• Tutkimus- ja 
tuotekehitysosaaminen*

• Innovatiivisuus ja luovuus*
• Työn ja osaamisen kehittäminen

• Terveys- ja 
ravitsemusosaaminen

• Turvallisuus- ja 
hygieniaosaaminen sekä
riskinhallinnan osaaminen*

• Laatu- ja jäljitettävyysosaaminen*

• Tuotanto- ja prosessiosaaminen

• Lähiruokaosaaminen

• Luomuosaaminen

• Pakkausosaaminen

• Vastuullisuus- ja 
ympäristö-osaaminen    

• Teknologinen osaaminen*
• Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) 

osaaminen
• Viestintäosaaminen

• Tiedon ja kokonaisuuksien hallinta

• Lainsäädäntöön ja säädöksiin 
liittyvä osaaminen*

• Kädentaidot*

• Muotoilu- ja design-osaaminen

Elintarvikealan 
tulevaisuuden 

osaamistarpeet 

Yleistiedot ja -taidot 

Tutkimus- ja 
kehitysosaaminen 

Liiketoiminta-
osaaminen 

Asiakassuhteiden 
hallinta ja työyhteisö-

osaaminen 

Henkilökohtaiset 
ominaisuudet 

Elintarvikkeisiin liittyvä 
erityisosaaminen 

 

 

• Verkosto-, yhteistyö- ja 
vuorovaikutusosaaminen*

• Muutoskyky, joustavuus ja 
elinikäisen oppimisen taito

• Erikoisosaaminen*
• Laaja-alainen osaaminen

• Päätöksenteko- ja
ongelmanratkaisukyky 
• Sosiaaliset taidot *
• Asenne

• Liiketoimintaosaaminen*

• Kansainvälisyysosaaminen*
• Logistiikka -, hankinta- ja jakeluosaaminen 

• Myynti-, markkinointi- ja talousosaaminen*

• Ennakointiosaaminen

• Yrittäjyys- ja liikkeenjohdollinen osaaminen*

• Kuluttajakäyttäytymisen ja  
toimintaympäristön tuntemus*

• Palveluosaaminen
• Johtaminen ja esimiestyö

Lihavoitu osaamistarve korostuu erityisesti elintarvikealalla

* Osaamistarve korostuu elintarvikealan pk-yrityksissä

      Liite 3 

Yhteenveto ja tiivistelmät elintarvikealan osaamistarpeista  
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YLEISTIEDOT JA -TAIDOT

Vastuullisuus- ja 
ympäristö-osaaminen    

Vastuullisuusosaaminen tarkoittaa ymmärrystä siitä, mitä vastuullisuus on ja miksi se on tärkeää, 
kykyä kehittää vastuullisia tuotantotapoja, kykyä hyödyntää elinkaarianalyyseja sekä hyötyä 
vastuullisuudesta myös taloudellisesti. Yksi vastuullisuuden ulottuvuuksista on ympäristönäkökulma. 
Ympäristöosaaminen on sekä ympäristöasioiden erityisosaamista että kaikissa työtehtävissä 
edellytettävää yleisosaamista.

Teknologinen osaaminen Teknologinen osaaminen edellyttää uusien tekniikoiden käyttöönottoa, kykyä tehdä luovia ratkaisuja, 
teknologian hyödyntämistä ja soveltamista. Elintarvikealalla automatisoituminen edellyttää mm. 
prosessinohjauksen ja käynnissä pidon osaamista sekä huolto- ja kunnossapito-osaamista. Geeni- ja 
nanoteknologia vaikuttavat oleellisesti alan tulevaisuuteen ja edellyttävät omaa erikoisosaamistaan.

Tieto- ja 
viestintätekniikan 
(ICT) osaaminen

Informaatioteknologian käytön taito korostuu kun tarve suurien tietomäärien oppimiseen vähentyy. 
Elintarvikealan automatisoituminen sekä toiminnanohjaus- ja seurantajärjestelmien lisääntyminen 
lisää tietoteknisen osaamisen tarvetta tulevaisuudessa. Myös sosiaalisen median osaajia tarvitaan 
yhä enemmän.

Viestintäosaaminen Elintarvikeketjulta odotetaan tulevaisuudessa enemmän läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, mikä 
edellyttää sekä monikanavaisen kuluttajaviestinnän että ketjun sisäisen viestinnän osaamista. 

Tiedon ja 
kokonaisuuksien 
hallinta

Jatkuvasti muuttuva tieto tuo haasteita tiedon tuottamiseen, jakamiseen, soveltamiseen ja 
hallitsemiseen. Tulevaisuudessa tietotyötä tarvitaan kaikissa elintarvikealan työtehtävissä, myös 
käytännön ammateissa. Myös analyyttisiä taitoja ja kokonaisuuksien hallintaa uskotaan 
edellytettävän entistä enemmän. 

Lainsäädäntöön ja 
säädöksiin liittyvä 
osaaminen 

Elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan uskotaan muuttuvan riskiperusteisemmaksi ja alan omien 
hyvien käytäntöjen uskotaan lisääntyvän. Lainsäädännön arvioidaan tiukentuvan, jolloin 
hygieniavaatimuksiin ja laatustandardeihin liittyvää osaamista tarvitaan entistä enemmän.

Kädentaidot Vaikka automatisoituminen poistaa käsityövaltaisia elintarvikealan työtehtäviä, tarvitaan kädentaitoja 
vaativaa prosessiosaamista erityisesti pienemmissä yrityksissä. Pk-yrityksille kädentaidot voivat olla 
myös erottautumiskeino standardituotteista. 

Muotoilu- ja 
design-osaaminen

Design-osaaminen on kuluttajalähtöistä tuotteen tai palvelun suunnittelua, joka edellyttää myös 
teknologia- ja liiketoimintaosaamista.

TUTKIMUS- JA KEHITYSOSAAMINEN

Tutkimus- ja 
tuotekehitysosaaminen

Elintarvikealan uudistumiskyky perustuu tutkimus- ja kehitystyölle. Uusien tuotteiden kehittäminen 
vaatii mm. asiakastuntemusta, elintarviketeknologista osaamista ja ravitsemusosaamista sekä 
toimijoiden yhteistyötä. Tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen edellyttää myös uusien ratkaisujen 
luomista, visiointitaitoa ja kykyä uudistua eli ennakkoluulottomuutta, kyseenalaistamista sekä 
luovuutta.

Innovatiivisuus ja 
luovuus

Innovaatioita tarvitaan toimintojen kehittämiseksi sekä kilpailukyvyn parantamiseksi. Innovaatiot 
edellyttävät innovaatiokyvyn ja luovuuden lisäksi liiketoiminnan, markkinoinnin ja 
kuluttajakäyttäytymisen osaamista, taitoa hyödyntää tietoa muilta aloilta sekä jatkuvaa osaamisen 
kehittämistä.

Työn ja osaamisen 
kehittäminen sekä
toiminnan tehostaminen

Elintarvikeyritysten on panostettava tulevaisuudessakin tuottavuuden ja kustannustehokkuuden 
parantamiseen. Osaamisen kehittäminen on keino tuottavuuden parantamiseen. Alan kilpailun 
kiristyessä osaamisen kehittämiselle on yhä enemmän tarvetta.
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LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

Liiketoimintaosaaminen Liiketoimintaosaamisen tarve kasvaa elintarvikealan markkinaohjautuvuuden ja yrityskoon kasvun 
myötä.  Osaaminen edellyttää mm. ymmärrystä yrityksen toimintaperiaatteista, siitä miten saadaan 
voittoa ja mistä kuluja syntyy. 

Kansainvälisyys-
osaaminen

Kansainvälistyvässä ympäristössä toimiminen edellyttää esimerkiksi eri markkina-alueiden kulttuurien 
ja toimintatapojen, kansainvälisen kaupan, lakien ja kauppapolitiikan tuntemusta. Lisäksi tarvitaan 
ulkomaalaisten viranomaisten kanssa toimimista, verkostoitumista, etabloitumisen osaamista, 
kansainvälisen hankinnan osaamista, vientiosaamista ja kielitaitoa. 

Logistiikka -, hankinta- ja 
jakeluosaaminen 

Logistiikan parissa tarvitaan entistä enemmän tietotekniikkaosaamista ja valmiutta käyttää uutta 
teknologiaa. Hankinta- ja logistiikkatoiminnassa tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti yhteistyötä ja 
verkosto-osaamista.

Myynti-, markkinointi-
ja talousosaaminen

Tulevaisuudessa elintarvikealalla tarvitaan kokonaisvaltaista myynti- ja markkinointikeinojen hallintaa. 
Kehittämistarpeita on muun muassa ketjuohjauksessa, neuvottelutaidoissa, Internet-markkinoinnissa, 
kansainvälisessä markkinoinnissa, brändäyksessä ja tuotemerkkien johtamisessa. Talousosaaminen 
edellyttää edelleen mm. kirjanpidon, katelaskennan ja hinnoittelun hallintaa, talousohjelmien käyttöä, 
rahoitusmuotojen tuntemista sekä kykyä asettaa selkeitä mitattavia tavoitteita. 

Ennakointiosaaminen Ennakointiosaamista tarvitaan, jotta yrityksen toiminnot saadaan ohjattua tulevaisuuden odotuksia 
vastaaviksi. Ennakointi edellyttää kilpailuympäristön ja asiakkaiden tarpeiden tuntemista, 
ennakointitiedon kriittistä arviointikykyä sekä verkosto-osaamista. 

Yrittäjyys- ja 
liikkeenjohdollinen 
osaaminen

Yrittäjyysosaaminen on yksi pk-yritysten tärkeimmistä osaamistarpeista. Lisäksi yrittäjämäistä 
asennetta tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa kaikissa työtehtävissä. Elintarvikealalla tarvitaan 
tulevaisuudessa myös strategisen johtamisen taitoa ja muutosjohtamisen osaamista.

 

  

ASIAKASSUHTEIDEN HALLINTA JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

Kuluttajakäyttäytymisen 
ja toimintaympäristön 
tuntemus

Kuluttajakäyttäytymisen tuntemus edellyttää ymmärrystä kuluttajien tarpeista, piilevistä toiveista, 
ennakointikykyä, uudenlaisten ennakointitapojen kehittämistä, kohderyhmäajattelua, 
kuluttajayhteisöjen tunnistamista sekä kuluttajakäyttäytymisen dynamiikan ymmärtämistä. Tarvitaan 
sekä menetelmäosaamista että taitoa analysoida tiedon merkitystä omalle liiketoiminnalle. 
Elintarvikealalla toimintaympäristön tuntemus merkitsee erityisesti elintarvikeketjun hallintaa.

Palveluosaaminen Palvelujen kehittäminen on yksi elintarvikealan tulevaisuuden kasvukeino ja vaatii muun muassa 
teknologiaosaamisen ja käyttökokemuksen ymmärtämisen yhdistämistä. Palveluosaamiseen liittyy 
myös asiakaspalveluosaaminen, joka edellyttää sosiaalisia taitoja, asiakkaiden tarpeiden 
tunnistamista, omien tuotteiden tuntemusta sekä entistä enemmän kielitaitoa.

Johtaminen ja 
esimiestyö

Toimintaympäristön nopeutuvan muutosvauhdin vuoksi uskotaan tulevaisuudessa tarvittavan 
yleisjohtajuutta spesialistijohtajuuden sijaan. Johtamisosaamisessa tullaan tarvitsemaan taitoa koota 
oikeanlaisia ryhmiä ja hakea tarvittavia resursseja, kykyä luoda halutusta lopputuloksesta selkeä kuva, 
suotuisien työolosuhteiden luomisen taitoa sekä työntekijöiden vahvuuksien tunnistamista ja 
työhyvinvoinnin osaamista.
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HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET

Verkosto-, yhteistyö- ja 
vuorovaikutus-
osaaminen

Verkosto-osaamiseen liittyy kiinnostus erilaisia asioita ja ihmisiä kohtaan, taito hankkia ja käyttää 
tietoa, löytää oikeat henkilöt sekä kyky oppia muilta. Verkosto-osaaminen edellyttää sekä yksilö- että 
ryhmätaitoja. Arkikielessä verkosto-osaaminen ymmärretään sosiaalisten taitojen sekä yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitojen synonyymiksi.

Muutoskyky, joustavuus 
ja elinikäisen oppimisen 
taito

Muutosten nopeutuessa ja työn irtaantuessa rutiineista tarvitaan entistä enemmän muutoskykyä, 
joustavuutta ja elinikäistä oppimista. Muutoskykyyn liittyy myös halukkuus ottaa vastaan uusia 
vastuualueita ja tehtäviä. Sekä kyky tarkastella omaa oppimistaan.

Erikoisosaaminen Elintarvikealan kasvun uskotaan syntyvän erikoistumisesta, jolloin myös työntekijöiltä vaaditaan tiettyä 
erikoisosaamista. 

Laaja-alainen osaaminen Elintarvikealalla laaja-alaisen, monitieteisen ja moniammatillisen osaamisen tarve lisääntyy. 
Ammattitaidon uskotaan edellyttävän laaja-alaisia ja monikäyttöisiä perustietoja ja -taitoja ja 
erikoisasiantuntijuuden sijaan uskotaan tarvetta olevan enemmän generalistiselle asiantuntijuudelle. 

Päätöksenteko- ja 
ongelmanratkaisukyky 

Päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukyky yhdistetään usein johtotehtäviin tai yrittäjyyteen, mutta 
kykyä tarvitaan tulevaisuudessa kaikissa työtehtävissä.

Sosiaaliset taidot Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääntyminen korostaa sosiaalisten taitojen merkitystä. Sosiaalisiin 
taitoihin lukeutuu muun muassa kyky solmia kontakteja, keskustella erilaisten ihmisten kanssa ja 
ymmärtää toisten ihmisten näkökulmia. 

Asenne Yksilön onnistumisen ratkaisee viimekädessä asenne, joka sisältää muun muassa työylpeyden, 
avoimuuden, rohkeuden, kyvyn antaa tilaa, halun oppia uutta sekä mennä hieman odotettua 
pidemmälle. 

ELINTARVIKKEISIIN LIITTYVÄ ERITYISOSAAMINEN

Terveys- ja 
ravitsemusosaaminen

Elintarvikekehityksessä tulisi hyödyntää enemmän bioteknologiaa ja terveys- ja lääketieteellistä 
osaamista. Osaamista tarvitaan  esimerkiksi uusien terveysvaikutteisten tuotteiden kehittämiseen, 
kaupallistamiseen ja vientiin sekä erityisruokavaliotuotteisiin liittyen. Teollisuudessa tarvitaan myös 
ravitsemusviestinnän osaajia.

Turvallisuus- ja 
hygieniaosaaminen sekä
riskinhallinnan 
osaaminen

Tulevaisuudessa edellytetään omavalvonnan, elintarvikehygienian ja terveys- ja 
turvallisuussäädöksien tuntemisen lisäksi riskien ennakointia, ennaltaehkäisyä ja analysointia sekä 
kriisien johtamisen osaamista ja kriisiviestinnän taitoa.  Tuoteturvallisuuden lisäksi myös esimerkiksi 
ravitsemukselliset ja taloudelliset riskit edellyttävät turvallisuusosaamista.

Laatu- ja 
jäljitettävyysosaaminen

Turvallisuusosaamiseen liittyy myös laatu- ja jäljitettävyysosaaminen. Tulevaisuudessa laatutasolle 
asetetaa n yhä enemmän vaatimuksia, joten edelleen tarvitaan yleistä laatutietoutta, kykyä kehittää 
laatujärjestelmiä, laatujohtamisen osaamista, standardien ylläpitoa sekä tietoteknistä osaamista.

Tuotanto- ja 
prosessiosaaminen

Tuotanto-osaaminen edellyttää tuotteen valmistukseen liittyvän kokonaisuuksien hallintaa, 
ymmärrystä valmistusprosessista, tuotannon tiedonhallintajärjestelmien hallintaa, 
tietotekniikkaosaamista ja kustannustietoisuutta. Elintarvikealalla erityisesti prosessiteknologian 
osaamista tulee selvästi kehittää.

Lähiruokaosaaminen Lähiruoan tuottaminen edellyttää esimerkiksi paikallisten markkinoiden tuntemista, 
asiakasosaamista, ruokakulttuurin osaamista, innovatiivisuutta ja tuotekehitysosaamista.

Luomuosaaminen Luomuosaaminen edellyttää sekä tuotannon menetelmäosaamista, että markkinointi- ja 
viestintäosaamista. Luomuosaamisen voi ajatella liittyvän myös vastuullisuusosaamiseen.

Pakkausosaaminen Pakkauksiin liittyy moni osaaminen teknologiasta markkinointiin. Pakkausosaamista tulisi kehittää 
niin teknologian, laitteiden kuin materiaalienkin osalta. Myös ympäristönäkökulma ja 
informaatioteknologia korostuvat tulevaisuuden pakkausosaamisessa.

 


