
Ammattialojen 

Tulevaisuuden näkymät



Mitkä alat työllistävät?
Mitä tulevaisuuden 
osaamistarpeita on eri aloilla?
Mihin ammattiin minä 
suuntautuisin?
 

Alan valinta on yksi elämän suuria päätöksiä. Ammatinvalin-
ta ei kuitenkaan määrää loppuelämää, sillä osaaminen kart-
tuu työn kautta ja antaa mahdollisuuden suuntautua myös 
aivan uusiin tehtäviin. Mikään työ ei pysy samanlaisena 
vuodesta toiseen ja uusia ammatteja syntyy koko ajan lisää. 
Myös alan- ja ammatinvaihto on yhä yleisempää. Työelämä 
edellyttää alasta huolimatta jatkuvaa uuden opettelua – nyt 
ja tulevaisuudessa.

Tähän esitteeseen on koostettu päivitettyä tietoa tulevaisuu-
den osaamistarpeista eri ammattialoilla. Esitteen tarkoitukse-
na on herättää ajatuksia ja tukea matkaasi ammatinvalinnan 
ja muuttuvan maailman pyörteissä. Tässä esitteessä alat ja 
ammatit ovat selkeyden vuoksi eroteltu toisistaan. Huomaat-
han kuitenkin, että hankkimallesi osaamiselle on käyttöä 
monenlaisissa tehtävissä yli ammattirajojen.

Hyvää matkaa tulevaisuuteen!
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Elintarviketeollisuuteen kuuluvat leipomo-, 
juoma- ja meijeriteollisuus, lihanjalostus 
sekä yleinen elintarviketeollisuus.  Ala 
työllistää koko Suomessa noin 40 000 
ja Pirkanmaalla noin 3 000 henkeä. Ala 
on verraten vakaa maailmantalouden 
suhdanteissa. Elintarviketeollisuudessa 
työskentelevien määrän ennustetaan las-
kevan tulevaisuudessa jonkin verran au-
tomatisoinnin ja tuotannon tehostamisen 
myötä. Uusia osaajia tarvitaan kuitenkin 
monenlaisiin työtehtäviin. 

Elintarviketeollisuus panostaa tulevai-
suudessa yhä enemmän vastuullisiin 

toimintatapoihin.  Tuo-
tannon läpinäkyvyys ja jäl-
jitettävyys, sivutuotteiden 
hyödyntäminen sekä 
materiaali- ja energiate-

hokkuus ovat alalla 
kasvavia trendejä 

ja luovat uudenlaisia työtehtäviä. Po-
tentiaalia on myös suomalaisen elintar-
viketurvallisuusosaamisen viemisessä 
maailmalle. Kansainvälistyminen lisää 
mm. vientitariffien ja hygieniamääräysten 
tuntemista.

Tulevaisuuden tuotekehityksessä kulut-
tajalla tulee olemaan entistä suurempi 
rooli. Tuotteita kehitetään ja fanitetaan 
mm. sosiaalisessa mediassa. Terveys-
vaikutteisten elintarvikkeiden kasvu 
jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Ravitsemus- 
ja ympäristökysymyksiä tullaan tulevai-
suudessa tarkastelemaan yhä enemmän 
yhtäaikaisesti.

Nykypäivän ruokateollisuus on innovatii-
vinen ja uudistuva teollisuudenala, jossa 
tarvitaan sekä kädentaitojen osaajia että 
asiantuntijoita. Sekä perus- että erikois-
osaajille on kysyntää.

Elintarvikeala Energia- ja ympäristöala
Energia-ala työllistää nyt ja tulevaisuu-
dessa tuhansia suomalaisia. Energia-
alaan kuuluu mm. sähköntuotantoa, 
sähkön siirtoa ja jakelua, kaukolämpöä 
ja kaukojäähdytystä. Uuden ener-
giateknologian kysyntä on kasvussa, 
ja tutkimus- ja kehitystoimintaan ja sen 
työtehtäviin panostetaan tulevaisuudessa 
voimakkaasti. Energia-alan ympäristövai-
kutusten hallinta ja energian saatavuus ja 
riittävyys kaikissa tilanteissa on yhteis-
kunnassa erittäin tärkeää.

Suomessa on merkittäviä kasvumah-
dollisuuksia bioenergia-alan toimijoille. 
Mm. biokaasun ja bioetanolin tuotanto on 
edelleen vasta toiminnan alku- ja kehit-
telyvaiheessa. Lisäksi uudet teknologiat 
mahdollistavat biodieselin valmis-
tuksen jätteitä ja tähteitä käyt-
tämällä. Tuotan-
nossa voidaan 
hyödyntää 
monenlaisia 
jätteitä ja täh-
teitä, kuten olkia 
ja metsäteollisuuden 
jätteitä.

Ympäristöalan osaamista tarvitaan kaikil-
la aloilla. Ekologisen, yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen näkökulman yhdistäminen 
on edellytys kestävän kehityksen toteu-
tumiselle. Ympäristöalalla on tulevaisuu-
dessa yhä olennaisempaa hahmottaa 
kokonaisuuksia ja asioiden keskinäisiä 
mittasuhteita. Sisällöllisen asiantun-
temuksen ja ympäristölainsäädännön 
tuntemuksen lisäksi tarvitaan erinomaisia 
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi 
teknologinen kehitys tuo uusia mahdolli-
suuksia ympäristöalan työtehtäviin.
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Tulevaisuuden 
osaamisalueet

•   teknologinen sekä tieto- ja 
viestintätekniikan osaaminen

•   ympäristö- ja 
vastuullisuusosaaminen

•   asiakaslähtöinen osaaminen ja 
kuluttajien nopeasti muuttuvien 
toiveiden ennakointi

•   tuotekehitys ja laatuosaaminen
•   pienemmissä yrityksissä kädentai-

tojen merkitys korostuu erottautu-
miskeinona standardituotteista

•   vienti-, markkinointi- ja 
logistiikkaosaaminen

•   elintarviketurvallisuuden, tervey-
den bioteknologian ja mobiiliratkai-
sujen huippuosaamista yhdistävät 
palvelukonseptit

•   turvallisuus- ja hygieniaosaaminen
•   riskinhallinta ja 

jäljitettävyysosaaminen
•   lähiruoka- ja luomuosaaminen

•   pakkausosaaminen

Etsityimmät osaajat

Tuotekehittäjä, elintarvikeinsinööri, 
laadunvalvoja, tuotanto- ja prosessi-
suunnittelija, viennin ja markkinoin-
nin asiantuntija.

Tulevaisuuden
osaamistarpeet

•   suunnittelu-, asennus-, huolto- ja 
kunnossapito-osaaminen mm. 
lämpöpumppujärjestelmiin, 
maalämpöön, aurinkolämpöön, 
biopolttoaineisiin, ydinvoimaan ja 
sähköautoihin liittyen

•   uusien energiantuotantomuotojen 
osaaminen

•   akkuteknologia
•   latausinfrastruktuuri
•   energiatehokkuus ja 

energiavaikutusten optimointi
•   tieteenalat ylittävä osaaminen
•   ympäristölakiosaaminen
•   hajautettu energiantuotanto
•   ympäristöjohtaminen
•   ympäristöjärjestelmät
•   materiaalitehokkuus

Etsityimmät osaajat

Tuulivoimainsinööri, 
älyverkkoasiantuntija, projekti-
insinööri, prosessi-insinööri, 
sähköasentaja, verkostosuunnittelija, 
ympäristösuunnittelija, 
sähköautoasentaja.

»    Vienti- ja innovaatio-
mahdollisuuksia

»    Vakaa ala maailmantalouden 
heilahteluissa

»    Työllisten määrä 
laskussa, mutta alalla jää 
tulevaisuudessa paljon 
ammattilaisia eläkkeelle
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»    Kasvu- 
mahdollisuuksia

»    Uudenlaista 
energiaosaamista 
tarvitaan

»    Kaikki alat ovat 
ympäristöaloja



Hyvinvointiala

Tulevaisuuden 
osaamisalueet

•   terveydenhuollon tietotekniikkarat-
kaisut ja teknologioiden hallinta

•   lasten tilapäis- ja osapäivähoito
•   turvallisuuspalvelut
•   asiakaspalvelu
•   etä- ja virtuaalipalvelut
•   kuntoutus
•   työterveyspalvelut
•   ympärivuorokautinen päivystys
•   kansainvälinen tiimityö
•   yksityiset palvelutalo- ja asumis-

palvelut (psykiatrian asumispalve-
lut, vammaisten tehostettu palve-
luasuminen ja tukiasuntotoiminta)

•   kokonaisvaltaiset kotipalvelut, 
omaishoitajia tukevat palvelut, 
kotisairaanhoito ja erilaiset tuki-
palvelut

•   tilapäinen kodinhoitoapu (esim. 
siivous- ja ateriapalvelut)

Etsityimmät osaajat

Lääkärit (erityisesti psykiatria, anes-
tesiologia, radiologia ja neurologia), 
sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, 
hammaslääkärit ja suuhygienistit, 
lähihoitajat (erityisesti vanhusten 
avohuollossa), puhe-, toiminta- ja 
ravitsemusterapeutit, farmaseutit, 
bioanalyytikot, perus- ja kodinhoita-
jat, liikunnanohjaajat ja kuntouttajat.

Hyvinvointialaan kuuluvia sosiaali- ja 
terveyspalveluja ovat mm. sairaala- ja 
lääkäripalvelut, hammashoito, fysiotera-
pia, laboratorio- ja röntgentutkimukset, 
lasten, vanhusten ja vammaisten hoito 
sekä kotipalvelut. Sosiaali- ja terveyspal-
velut työllistävät Suomessa yli 400 000 ja 
Pirkanmaalla yli 36 000 henkeä. Laajasti 
ottaen hyvinvointialaan voidaan lukea 
kuuluvan myös ravitsemuksen, liikunnan 
ja urheilun parissa työskentelevät.

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden 
työllisyysnäkymät ovat hyvät ja alalta jää 
eläkkeelle vuosittain paljon työntekijöi-
tä. Perusosaajista on jo nyt kova pula. 
Työllisten määrä tulee kasvamaan myös 
terveyden- ja sosiaalihuollon johtoteh-
tävissä sekä terveyskasvatuksessa. 
Muun muassa muistisairauksista sekä 
tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien 
määrä kasvaa. Ikääntyminen tuo muka-
naan tarvetta uudenlaisille yrityksille ja 
osaamiselle. Yksityisten yrittäjien määrä 
kasvaa. Liikunta-alan kaupallistumisen 
myötä alalle oletetaan syntyvän uusia 
työpaikkoja. 

Hyvinvointialan työnantajat arvostavat 
ammattiosaamisen lisäksi vuorovaikutus-
taitoja, monikulttuurisuuden ymmärtämis-
tä sekä liiketaloudellista osaamista.

”Valmistuin Tampereen 
ammattikorkeakoulusta keväällä 

2012 ja pääsin heti valmistumisen 
jälkeen laboratoriohoitajaksi. Parasta 

työssäni on se, että tämä on paitsi 
asiakaspalvelu- myös käsityöammatti. 

Bioanalyytikolta vaaditaan kädentaitoja, 
tarkkuutta ja hyvää visuaalista 

hahmotuskykyä.”

Marika, 23v
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»    Runsaasti 
avoimia työpaikkoja

»    Kasvava ala

»    Myös 
teknologiaosaajille
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Johto- ja asiantuntijatyö työllistää noin 
85 000 pirkanmaalaista kaikilla toimi-
aloilla. Luku on suuri, koska huomattava 
osa tämän päivän työstä pitää sisällään 
asiantuntijatehtäviä.  Alaan kuuluu muun 
muassa tutkimus- ja kehittämistoiminta, 
tekniset palvelut, konsultti- ja henkilös-
töpalvelut, lainopilliset ja taloushallinnon 
palvelut sekä mainos- ja markkinointipal-
velut.

Alalla työskentelevät ovat usein korkeasti 
koulutettuja. Alan tulevaisuuden näkymät 
ovat hyvät, sillä se on voimakkaasti kas-

vava yritysten ulkoistaessa enenevässä 
määrin asiantuntijatehtäviään niihin 
erikoistuneisiin yrityksiin. Myös julkisen 
sektorin hallinnollisia tehtäviä ja sisäisiä 
palveluja on ulkoistettu. Ulkoistaminen 
luo alan ammattilaisille mahdollisuuksia 
yritystoimintaan. Avoimen datan para-
neva saatavuus avaa mahdollisuuksia 
uusille yrityksille sekä uusia innovointi- ja 
kasvumahdollisuuksia jo olemassa olevil-
le. Asiantuntijat työskentelevät erilaisissa 
työtiimeissä, joissa työntekijät voivat itse 
vaikuttaa työtapaan. Kokonaisvastuu ja 
oma asiantuntijuus korostuvat.

Johto- ja asiantuntijatyö Kaupan ala
Tulevaisuuden
osaamisalueet

•   kommunikaatio- ja 
verkostoitumistaidot

•   kielitaito
•   kansainvälinen 

liiketoimintaosaaminen
•   viestintätekniikan hallinta
•   eri kulttuurien ymmärrys sekä 

niiden kanssa työskentely
•   konsultointi
•   innovointi
•   johtamistaidot
•   uusien palvelujen luonti
•   tietotekniset taidot
•   uuden teknologian soveltaminen
•   myyntiosaaminen, 

projektiosaaminen

•   yrittäjämäinen asenne

Etsityimmät osaajat

Tilintarkastaja, kirjanpitäjä, 
palkanlaskija, taloushallinnon 
suunnittelija, insinööri, 
markkinoinnin, viestinnän ja teknisen 
alan asiantuntija, tutkija, konsultti, 
rekrytoinnin ja työnvälityksen 
ammattilainen.

Tulevaisuuden 
osaamisalueet

•   myynti- ja asiakaspalvelutaidot
•   vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
•   kielitaito ja asiakkaan tarpeiden 

tunnistaminen
•   sosiaaliset taidot
•   vastuuntuntoisuus
•   sähköinen kaupankäynti ja muut 

tietotekniset taidot
•   toimialaosaaminen ja tuotetietous
•   ympäristöosaaminen
•   laatuasiat
•   hygieniaosaaminen
•   lainsäädännön tuntemus
•   vastuullisuus ja yhteiskuntasuh-

teet koko ketjussa

Etsityimmät osaajat

Myyjä, yrittäjä, myyntiedustaja, 
myyntineuvottelija, palvelumyyjät, 
erikoismyyjät, tuonti- ja vientipääl-
liköt, myymäläpäälliköt, tuoteryh-
mäasiantuntijat, palveluesimiehet, 
ostajat.

Kauppa työllistää Pirkanmaalla miltei 30 
000 ja koko maassa yli 300 000 työnteki-
jää. Kaupan ala voidaan jakaa vähittäis-
kauppaan ja tukkukauppaan ja edelleen 
tuotevalikoiman puolesta päivittäistava-
raan, erikoistavaraan ja tekni-

seen kauppaan. Vähittäiskaupan yrityk-
sistä neljä viidesosaa on erikoiskauppoja. 
Tekninen kauppa on pääasiassa yritysten 
välistä kauppaa ja siihen kuuluu raaka-
aineiden, osien, tarvikkeiden, koneiden ja 
järjestelmien maahantuontia ja myyntiä 
sekä niihin liittyvien palveluiden toimitta-
mista.

Tulevaisuudessa kaupan alalla tarvitaan 
ymmärrystä asiakkaiden ostokäyttäyty-
misestä, taitoa analysoida kilpailijoiden 
toimintaa ja kykyä hankkia ja käyttää 
luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

Kaupan alan työllisten määrä on 
kasvanut viime vuosina. Alalla 

työskentelee runsaasti 
nuoria ja osa-aikaisia ja 

se tarjoaakin etenemis-
mahdollisuuksia monille. 
Työnhakijoilta edellyte-
tään monesti valmiutta 
joustaviin työaikoihin. 
Kaupan alalla työsken-
nellään myös markki-

noinnin, rahoituksen, 
laskentatoimen, matkailun 

sekä pankki- ja vakuutustoi-
minnan parissa.
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»    Kasvava 
ala

»    Kansain- 
välistyminen

»    Mahdolli-
suuksia 
uusille 
yrityksille

»     Työllistävä ala

  »    Asiakaspalvelutaidot korostuvat

     »    Hyviä etenemismahdollisuuksia

Asiantuntija

Johto
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Kemianteollisuus työllistää Pirkanmaalla 
noin 6 000 henkilöä. Kemianteollisuuteen 
kuuluvat kemian perusteollisuus, öljy-, 
kaasu- ja petrokemianteollisuus sekä 
muovi- ja kumituoteteollisuus. Tärkeitä 
tuotteita ovat muun muassa kemikaalit, 
lääkkeet, maalit ja lakat, autonrenkaat 
sekä öljypohjaiset tuotteet. Valtaosa 
tuotteista menee muun teollisuuden ja 
tuotannon käyttöön, mutta osa myös 

suoraan kuluttajalle. Viime vuosina 
erikoiskemikaalien sekä muovien ja 
komposiittien merkitys tuotannossa on 
korostunut ja kehityskulun uskotaan jat-
kuvan. Näitä tuotteita ovat muun muassa 
elektroniikassa käytettävät kemikaalit 
(mm. painettu elektroniikka, teollisuus-
kaasut, liimat ja tiivisteet sekä pinnoit-
teet, puhdistuskemikaalit ja maalit).

Kemianteollisuus on tutkimusintensiivi-
nen ala. Toimihenkilöiden osuus henki-
löstöstä on suurempi kuin teollisuudessa 
keskimäärin.

Osaamistarpeet ovat laajenemassa 
kaikissa kemian alan työtehtävissä. Au-
tomaation kehittyminen ja lisääntyminen 
tuotannossa nähdään alalla trendinä, 
mutta samalla myös tuotannon työnteki-
jöiden osaamistarpeet kasvavat. 

Kemianteollisuudella on paljon 
yhtäläisyyksiä sekä yhteistyötä 
ja yhteyksiä bioteollisuuden ja 
metsäteollisuuden ohella myös 
muihin toimialoihin. Toimiala- ja 
ammattirajat ylittävä osaa-

minen onkin merkittävä tekijä 
näillä aloilla, etenkin tärkeän 

tulevaisuuden osaa-
misalueen, Clean-
techin (ekologisesti 
kestävän kehityksen 

saavuttamiseksi käy-
tettävä tekniikka) parissa 
työskentelevillä. 

Kemian ala
Tulevaisuuden
osaamistarpeet

•   luonnontieteellinen ja teknologinen 
osaaminen

•   materiaaliteknologia
•   uudet komposiitit ja muut 

materiaalit
•   nanoteknologia
•   ympäristöosaaminen mm. 

Cleantech ja Cleanservice
•   liiketoimintaosaaminen
•   kansainvälisyys ja kielitaito
•   erikoiskaupan osaaminen
•   vienti

Etsityimmät osaajat

Kemisti, prosessi-insinööri, 
laboratorioanalyytikko, automaatio-
asentaja, materiaalitekniikan 
insinööri, tuotekehittelijät, 
kumituotevalmistajat, 
muovituotevalmistajat.

Tulevaisuuden 
osaamistarpeet

•  palvelu- ja asiakasosaaminen
•  vientiosaaminen
•  kieli- ja kulttuuriosaaminen
•  3D-osaaminen
•  hankintaosaaminen
•   toimituksiin ja logistiikkaan liittyvä 

osaaminen
•  alihankintaosaaminen
•  automaatio-osaaminen
•   energia- sekä ympäristöosaaminen
•   Cleantech (ekologisesti kestävän 

kehityksen saavuttamiseksi käy-
tettävä tekniikka)

•   ICT (koneiden käyttötiedon ana-
lysointiin ja sen automatisointiin 
erikoistuminen)

Kone- ja metalliteollisuus 
Kone- ja metalliteollisuus on henkilös-
töltään Suomen suurin teknologiate-
ollisuuden toimiala. Alan tuotteita ovat 
mm. risteilijät, laivojen ja voimaloiden 
moottorit, massa- ja paperikoneet, kiven 
ja mineraalien käsittelylaitteet, hissit, 
nosturit sekä metsä- ja maatalouskoneet.  
Suurin ammattiryhmä ovat konepaja- ja 
valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat.

Ala työllistää Pirkanmaalla noin 16 000 
henkeä. Eläköitymisen myötä alalle tarvi-
taan paljon korvaavaa työvoimaa. Tämä 
näkyy tarpeena rekrytoida toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen suorittaneita. 
Myös erityisesti korkea-asteen tekniikan 
alan osaajien tarve kasvaa.

Kone- ja metalliteollisuuden globaali 
kontaktipinta on laaja ja se työllistääkin 
kotimaan lisäksi myös paljon ulkomail-
la. Alalla tarvitaan siis myös runsaasti 
kielitaitoisia, eri kulttuureita, markkinoita 
ja teknologiaperinteitä tuntevia osaajia. 
Kiristyvä kilpailu asiakkaista, tehok-
kuuden vaatimus ja toiminta glo-
baaleissa verkostoissa edellyttä-
vät vahvaa liiketoimintaosaamista, 
teknologia-, tutkimus- ja kehitys- ja 
tuotanto-osaamista sekä tiedonhallintaa.

Asiakasosaaminen ja ratkaisukeskeisyys 
kasvavat. Jo nyt kasvava osa yritysten 
henkilöstöstä työskentelee erilaisissa 
tehtävissä asiakasrajapinnassa. Huolto 
ja kunnossapito sekä tutkimus ja tuo-
tekehitys kasvattavat myös osuuttaan. 

Ympäristöosaamisen osalta Cleantech 
nähdään yhtenä nopeimmin kasvavana 
liiketoiminta-alueena. 

Suomi on maailman johtavia maita 
koneälyn saralla. Koneälyllä pyritään 
minimoimaan energian kulutus ja pääs-
töt, kehittämään elinkaarikustannusten 
hallinnan teknologioita ja kehittämään 
suorituskykyä. Näiden alueiden osaajia 
tarvitaan jatkossa yhä enemmän.

Myynti- ja markkinointiosaajat, 
huolto- ja korjaustyöntekijät, CAD/
CAM-tekniikan osaajat, koneistajat, 
automaatioasentajat.

Etsityimmät osaajat
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»    Kansainvälinen ala

»    Vahvaa yhteistyötä 
muiden alojen kanssa

»    Ikääntyvä ala

»   Cleantech

»    Älykkäät koneet 
ja  koneäly

»    Kansainvälinen ala
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Kuljetus ja logistiikka

Luovat alat
Luovat alat pitävät sisällään mm. esit-
tävät taiteet, liikunta- ja elämyspalvelut, 
pelialan, taide- ja antiikkikaupan, kustan-
nustoiminnan, musiikki- , radio-, eloku-
va- ja televisiotoiminnan. Luovilla aloilla 
käsitetään myös muita aloja palveleva 
suunnittelu ja muotoilu sekä viestintä. 
Alalla työskentelevien määrää on vaikea 
mitata, sillä ammattialojen rajat ovat 
hämärtyneet ja luovien alojen ammattitai-
dolle on kysyntää kaikilla toimialoilla. 

Ala on kasvava mutta suhdanneherkkä. 
Alalle työllistyminen riippuu paljon omista 
osaamisalueista sekä henkilökohtaisista 
verkostoista. 

Monet luoville aloille valmistuneista sijoit-
tuvat töihin muille toimialoille, sillä luovat 
alat ovat koulutusaloista suositumpia ja 
ala ei itsessään pysty kaikkia työllistä-
mään. Alan ammateissa tarvitaan yhä 
enemmän taitoja tekniseltä tai kaupallisel-
ta alalta.

Luovien alojen toiminta on Suomessa 
keskittynyt vahvasti pääkaupunkiseu-
duille. Viime vuosina uusia työpaikkoja 
on syntynyt elokuva- ja videotoiminnan, 
peliohjelmistojen ja muotoilun alalla. Alan 
työllisyyden kasvu riippuu mm. yritysten 
kansainvälistymisestä ja tuotekehittelystä.

Sosiaalinen media muuttaa alan työs-
kentelytapoja ja sisältöjä vahvasti (esim. 
crowdsourcing, jossa ammattilaisten 
tehtäviä voivat suorittaa aiheesta kiin-
nostuneet ihmiset). Kansainvälistyminen 
on monen toimijan elinehto. Toisaalta 
esimerkiksi media-alalla paikallisuuden 
ymmärtäminen on hyvin keskeistä. 

Luovien alojen osaajilla on tulevaisuu-
dessa kysyntää, kun etsitään uudenlaisia 
tekemisen tapoja. Työtä tehdään usein 
freelancerina tai itsenäisenä ammatinhar-
joittajana. Ala vaatii itsenäistä ja rohkeaa 
luonnetta sekä kykyä sietää taloudellista 
epävarmuutta.

Tulevaisuuden 
osaamistarpeet

•   suunnittelu- ja 
asiantuntijaosaaminen

•   ympäristöosaaminen 
(energiatehokkuus, taloudellisuus)

•   liiketoimintaosaaminen 
(palveluinnovaatiot)

•   verkostoituminen
•   ICT- ja automaatio-osaaminen
•   turvallisuusosaaminen

•   henkilöstöosaaminen 

Etsityimmät osaajat

Raskaan liikenteen kuljettajat, linja-
auton kuljettajat, ympäristöosaajat, 
tietotekniikkaosaajat (järjestelmien 
kehittäminen ja käyttö).

Kuljetuksilla ja logistiikalla on suuri merki-
tys yritysten liiketoiminnassa ja materiaa-
li- ja informaatiovirtojen hallinnassa. Alan 
ytimen muodostavat palveluntarjoajat 
(kuljetus-, varastointi- ja terminaalipalvelut 
sekä informaatiologistiikka) sekä logistii-
kan ja kuljetusten tukialat (esim. ajoneu-
vot, lastinkäsittely, vuokraus ja pakkauste-
ollisuus). Ala on altis suhdannevaihteluille 
ja teollisuuden kehitys vaikuttaa vaikuttaa 
siihen merkittävästi. Toisaalta kulutustot-
tumusten muutos ja verkkokaupan kasvu 
näkyy lisääntyneenä kuljetustarpeena. 

  Myös EU-direktiivit vaikuttavat merkit-
tävästi alan kehitykseen. Ala on murros-

vaiheessa mm. ympäristövaatimusten, 
uusien energiamuotojen, elektroniikan 
ja sähkötekniikan sekä informaatio- ja 
viestintätekniikan mukanaan tuomien 
osaamistarpeiden myötä. 

Kuljetusala työllistää Pirkanmaalla noin 
11 000 henkeä. Alalta on siirtymässä 
eläkkeelle merkittävä joukko työntekijöitä 
vuosittain. Ala tarvitsee esim. maanlaa-
juisesti noin 3 000 uutta raskaan liiken-
teen kuljettajaa joka vuosi. Ala työllistää 
tulevaisuudessa paljon perusosaajia 
mutta toisaalta myös kouluttautuneita 
työntekijöitä esim. suunnittelu- ja asian-
tuntijatehtäviin. 

Tulevaisuuden
osaamisalueet 

•   muotoiluosaaminen
•   kulttuuri- ja taidelähtöisten 

menetelmien hyödyntäminen 
hyvinvointialalla

•   oman erityisosaamisen 
tuotteistaminen ja soveltaminen

•   liike-toimintataidot ja ymmärrys 
palvelukonseptin luomisesta

•   mobiilisisältöliiketoiminta, uusien 
luovien sisältöjen tuotteistaminen 
ja jakelu

•   teknologia- ja viestintäosaaminen 
sekä sosiaalinen media

•   datajournalismi ja tiedon 
visualisointi 

•   tekijänoikeus- ja 
sopimusosaaminen

•   ympäristöosaaminen ja eettinen 
osaaminen

Etsityimmät osaajat

Kulttuuri- ja tapahtumatuotta-
jat, tuotekehittäjät ja managerit, 
ammattitaitoiset yrittäjät, pelien 
kehittäjät, ohjelmoijat, vientiosaajat, 
mainonnan ja markkinointiviestinnän 
ammattilaiset.

12    13    

»    Uudet palvelu-
innovaatiot

»    Eläköityvä 
ala

»    Ympäristö- 
osaaminen

»    Henkilökohtaiset 
verkostot 
ratkaisevat

»    Liiketoiminta-
osaaminen 
välttämätöntä

»   Sovella 
ja kehitä 
tuotteeksi
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Maaseutualojen yrityksissä ja työpai-
koilla tuotetaan raaka-aineita elintarvi-
keteollisuudelle ja kaupalle, tarjotaan 
hyvinvointipalveluja kuluttajille ja 
hoidetaan luonnollista ja rakennettua 
ympäristöä. Noin kolmannes maatiloista 
ja puutarhayrityksistä harjoittaa maa- ja 
puutarhatalouden lisäksi muuta yritystoi-

mintaa kuten koneurakointia ja poltto-
puun valmistusta. Liitännäiselinkeinojen 
odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa.

Ala työllistää Pirkanmaalla noin 6 000 
henkeä ja työllisten määrän odotetaan 
hieman laskevan. On ennustettu että 
alan yksiköiden määrä tulee vähen-
tymään mutta vastaavasti koko tulee 
kasvamaan ja erikoistuminen lisääntyy. 
Peruselinkeinojen ympärille tulee kas-

vamaan uusia elinkeinoja kuten 
energiantuotanto, metsätalous, 
elintarvikkeiden tuotanto, kemi-
anteollisuus sekä palvelut, jotka 
tulevat vaatimaan aivan erilaista 

osaamista.

Maatalouden tulevaisuuteen 
ja sitä kautta osaamistarpeisiin 

vaikuttavat vahvasti globaali kehitys, 
EU:n integraatio ja politiikkakehitys, 
markkinoiden kehittyminen ja kulutta-
jien mieltymykset sekä teknologian ja 
biotieteiden kehittyminen. 

Maatalous
Tulevaisuuden 
osaamistarpeet

•   markkina- ja 
liiketoimintaosaaminen

•   vastuullisuus ja eettisyys
•   resurssi- ja ekotehokkuus 
•   kokonaisuuksien hallinta 
•   ympäristöosaaminen
•   teknologiaosaaminen
•   tuotantoprosessien ketjun 

ekotehokas hallinta
•   luomutuotanto 
•   resurssitehokasta tuotantoa
•   tuottavuuden nostaminen 

koneiden ja laitteiden avulla
•   liiketalous
•   verkostoituminen

•   riskienhallinta 

Etsityimmät osaajat

Ympäristöosaajat, teknologia- 
osaajat, biotieteiden osaajat.

Tulevaisuuden 
osaamistarpeet

•   tieto- ja viestintätekniikan 
yleistaidot (linkittäminen 
sosiaaliseen mediaan ja 
mobiilipalveluihin) 

•   asiakaspalvelutaidot
•   kielitaito
•   henkilöstön johtamistaito
•   erityisruokavalioihin liittyvä 

osaaminen
•   myynti-, mainonta- ja 

markkinointitaito
•   kansainvälisyys
•   ympäristötietoisuus
•   vastuullisuus, eettisyys ja 

kestävän kehityksen tuntemus 

Etsityimmät osaajat

Markkinointi- ja ICT-osaajat, ohjel-
mapalvelujen tuottajat, elämys- 
tuottajat, ravintolapäälliköt, keit-
tiöpäälliköt, tarjoilijat, kokit, vastaan-
ottovirkailijat. 

Matkailu- ja ravitsemusala
Matkailualalla tarkoitetaan kotimaisten 
ja ulkomaisten matkailijoiden tarvitse-
mien kuljetus-, majoitus-, ravitsemis- ja 
ohjelmapalvelujen myyntiä ja niihin 
liittyvää neuvontaa sekä ohjelma-, 
elämys- ja muiden palvelujen järjestä-
mistä erilaisissa matkailuyrityksissä ja 
organisaatioissa.  

Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla tuo-
tetaan majoitus-, ravitsemis- ja koko-
uspalveluja sekä maissa että laivoissa. 
Alan työ on ruoanvalmistusta, tarjoilua, 
hotellin vastaanotossa toimimista sekä 
puhtaanapitoa.

Matkailuelinkeino kytkeytyy yhä 
tiiviimmin muihin aloihin kuten 
hyvinvointi- elintarvike- ja 
telekommunikaatio. Yh-

teistyön avulla voidaan esim. kehittää 
elämyksiä tuottavia matkailukokemuk-
sia. Tulevaisuudessa ICT:stä odotetaan 
mahdollistajaa muihinkin matka-alan 
innovaatioihin kuin pelkästään matkan 
varaamiseen. Tässä sosiaalinen media 
ja mobiiliteknologia ovat yhä keskei-
sempiä välineitä. 

Ala työllistää Pirkanmaalla noin 7 000 
henkeä. Alalla on paljon kausiluonteisia 
työpaikkoja. Hyvä ammattitaito mahdol-
listaa työskentelyn myös ulkomailla. 
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»    Erikoistuminen

»    Uusia liitännäiselinkeinoja

»    Ympäristö- ja 
liiketoimintaosaaminen

»    Tieto- ja viestintä-
teknologiataidot

»    Kansainvälinen ala

»    Myynti- ja 
markkinointitaidot
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Suuri joukko yrittäjiä työllistää itsensä 
tuottamalla erilaisia palveluita kuluttajille ja 
yrityksille. Palveluita voidaan tuottaa esim. 
kauneudenhoitoalalla (parturit, kampaajat, 
kosmetologit) korjauspalveluina (elekt-
roniikan, huonekalujen ja kotitalousta-
varoiden korjaus, suutari- ja kellosepän 
palvelut) tai kiinteistönhoito-, rakennus- ja 
siivousalalla. Esim. toiminimellä toimivat 
pienyrittäjät tuottavat monia henkilökohtai-
sia palveluita yksityisille kotitalouksille.

Yhteistyö yksityisten ja julkisten toimijoi-
den välillä lisääntyy palvelujen tuottami-
sessa ja kilpailu alalla kiristyy. Palvelu-

alan yritykset toimivat yhä kiinteämmin 
osana muita palveluita. Palveluja tuote-
taan mm. hyvinvointi-, matkailu-, elämys- 
ja vapaa-ajan palveluiden rinnalle.

Palvelualat digitalisoituvat. Teknolo-
gian sovellukset alalla muuttavat työn 
luonnetta ja luovat kokonaan uusia 
työtehtäviä. Sosiaalinen media on tullut 
myös osaksi palveluiden markkinointia ja 
tuotekehittelyä. Rutiinitehtävät automa-
tisoituvat. Laajaa osaamista ja asian-
tuntemusta vaativat tehtävät lisääntyvät. 

Kokonaisvaltainen 
palveluosaaminen 

on tärkeää, mutta 
erikoistumisen 

tarve on 
ilmeinen.

Tulevaisuuden 
osaamisalueet

•   vahvat alan perustaidot
•   asiakaspalveluosaaminen 

ja sosiaaliset taidot, kuten 
vuorovaikutus- ja läsnäolotaidot

•   liiketoimintaosaaminen (mm. 
myynti ja markkinointi)

•   palvelusuunnittelu ja 
verkostoituminen muiden 
palveluntarjoajien kesken

•   tietotekninen ja teknologinen 
osaaminen 

•   erikoisosaaminen 
kilpailutoiminnan alueella

•   ennaltaehkäisevät palvelut etenkin 
hyvinvointialalla

•   kotiin tuotetut palvelut

Etsityimmät osaajat

Eri alojen palveluyrittäjät, kuten kiin-
teistönhoitajat (”mökkitalkkarit”) sekä 
hyvinvointi- ja siivouspalveluyrittäjät,  
asiakaspalvelun ammattilaiset,  liike-
toimintaosaamisen ammattilaiset. 

Tulevaisuuden
osaamistarpeet

•  puun oston taito
•  logistiikka
•  puunkorjuu
•   metsäkoneen ja puutavara-auton 

kuljettaminen
•  puun käyttö rakentamisessa
•   tekninen osaamispohja ja val-

miudet monipuolisiin tehtäviin 
prosessin eri vaiheissa

•  liiketoiminnan kehittäminen
•   nykyisten ja uusien tuotteiden ja 

palveluiden kehittäminen ja kau-
pallistaminen

•  myynti- ja markkinointiosaaminen

Etsityimmät osaajat

Prosessiammattilainen, puunhan-
kinnan ammattilainen, liiketoiminnan 
kehittäjä, myynnin ja markkinoinnin 
ammattilainen, viennin ammattilai-
nen, puuteollisuuden tuotekehittäjä.

Metsä- ja paperiteollisuus
Metsä- ja paperiteollisuus työllistää noin 
7 000 pirkanmaalaista ja kaikkiaan noin 
50 000 suomalaista. Alaan kuuluu muun 
muassa paperi- ja selluteollisuus, saha- 
ja levyteollisuus sekä puusepänteolli-
suus. Metsäteollisuus on maailmanlaa-
juisessa murroksessa, ja alan rakenne 
tuleekin olemaan tulevaisuudessa hyvin 
erilainen nykyhetkeen verrattuna. 

Työllisyys hiipuu perinteisessä metsä-
teollisuudessa. Tulevaisuudessa alan 
työllistäjinä toimivat yhä enemmän uudet 
avaukset ja innovaatiot sekä yhä korke-
ampi jalostusaste. Puumassan entistä 
monipuolisempi hyödyntäminen on jo 
nyt kasvussa. Myös uusiutuvan energian 

alati lisääntyvä kysyntä luo uusia mah-
dollisuuksia metsäteollisuudelle.

Metsäteollisuus on edelläkävijä bio-
talouden rakentajana, mikä tarkoittaa 
huomiota mm. kestävään kulutukseen ja 
vähähiilisyyteen. Tulevaisuudessa yhä 
suuremmassa roolissa tulevat olemaan 
biojalostamot ja biomassatuotteita val-
mistavat yritykset.

Paperin kierrätyksen ja jätteiden energia-
käytön välisen rajankäynnin ennakoidaan 
lisääntyvän ja luovan näin uutta liiketoi-
mintaa. Esimerkiksi muovin, lasin ja me-
tallin kerääminen ja käsittely voivat pian 
olla merkittävä osa paperiteollisuutta.

Muut henkilökohtaiset palvelut
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»    Omasta 
yrityksestä haaveilevalle

»    Liiketoiminta- 
osaaminen 
välttämätöntä

»    Kilpailtu ala

»    Uudistuva ala

»    Ikääntyvä ala

»    Eri alojen ammattilaisille
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Opetus- ja kasvatusalalla työskentelee 
Pirkanmaalla 16 000 ammattilaista. 
Määrän ennustetaan kasvavan. Alan am-
mattilaiset työskentelevät kaiken ikäisten 
parissa, mutta aikuis- ja erityisopetuksen 
merkitys kasvaa. Eläkkeelle siirtyy lähi-
vuosina merkittävästi työvoimaa.

Opetusalan ammattilaisia tarvitaan, 
sillä nopeasti muuttuvassa maailmassa 
osaamisen päivittäminen on keskeistä.  
Opetus ei enää tapahdu vain luokissa, 
vaan esim. työnantajan tiloissa. Ope-
tuksen ammattilaisilta vaaditaan etä- ja 
verkko-opiskelun hallintaa. Suuntaus on 
kohti laaja-alaista ja yhteistyötä korosta-
vaa oppimista.

Opetusalan tulevaisuuden 
osaamishaaste on koulu-

tusjärjestelmän uudista-
misessa. Osaamista ei 
mitata tulevaisuudessa 
vain tutkinnolla. Myös 
muuta kautta opitut 
taidot huomioidaan. 

Opetus- ja koulutusala 
tarjoaa jatkossa monipuoli-

sia ja vaativia työtehtäviä 
osaaville ammatti-

laisille. Yksityisten 
koulutuksenjärjestä-
jien määrä kasvaa. 
Lisäksi koulutusvien-
nissä on mahdolli-
suuksia.

Opetus ja kasvatus
Tulevaisuuden 
osaamistarpeet

•  kasvatustieteellinen osaaminen
•   vuorovaikutus ja yhdessä 

tekeminen
•  verkosto-osaaminen
•  luovuus
•   kansainvälisyys ja 

monikulttuurisuus
•  liiketoimintaosaaminen
•   opetusteknologiaosaaminen, 

mm. älytaulut
•  ympäristöosaaminen
•  palveluosaaminen

•  koulutusvienti

Etsityimmät osaajat

Lastentarhanopettajat, erityisopet-
tajat, uusien alojen opettajat ja 
kouluttajat.

Tulevaisuuden
osaamistarpeet

•  asiakaspalvelutaidot
•  myyntiosaaminen
•  tietotekniikkataidot
•  coaching-taidot
•   sääntelyn ja lainsäädännön 

valvonta
•  verkosto-osaaminen
•  liiketoimintaosaaminen
•  projektiosaaminen
•  kielitaito

•  ennakoiva riskienhallinta

Etsityimmät osaajat

Asiakaspalvelun ja myynnin ammat-
tilainen, yritysjärjestelyiden ja yritys-
kauppojen asiantuntijat, rahoitusalan 
ammattilaiset.

Pankki-, vakuutus- 
ja rahoitusala
Pankki-, vakuutus- ja rahoitusala työl-
listää noin noin 45 000 suomalaista ja 
2 700 pirkanmaalaista. Ala sisältää kai-
kenlaisen pankkitoiminnan, luottolaitok-
set, arvopaperinvälittäjät, rahastoyhtiöt, 

pääomasijoittajat ja vakuutusyritykset. 
Alan työntekijämäärä tullee vähene-
mään jonkin verran tulevaisuudessa 
verkkopalveluiden yleistyessä. Toisaal-
ta alan työntekijöiden poistuma tulee 
olemaan melko suurta, joten uusiakin 
työntekijöitä tarvitaan.

Alalle tulevat työntekijät ovat aiempaa 
korkeammin koulutettuja. 

Toisaalta alalle tarvitaan 
myös paljon merkonome-
ja. Rutiiniasiat siirtyvät 
verkkoon asiakkaiden 
itsensä hoidettaviksi. 

Konttoreissa tehdään 
vaativampaa asiantun-

tijatyötä. Alan työteh-
tävissä asiakkaan 

huomioiminen ja 
yksilölliset neu-
vontapalvelut 
korostuvat. 

»    Työtehtävät 
muutoksessa

»    Asiakas- 
keskeisyys 
kasvussa

»    Ikääntyvä 
ala
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»    Elinikäinen 
oppiminen

»    Yhteistyöala

»    Uudenlaisia 

oppimis- 

ympäristöjä



Rakennusala on yksi keskeisiä suo-
malaisen elinkeinoelämän toimialoja. 
Rakennusalan ammattilaiset vastaavat 
rakennetun ympäristön kunnossapidosta 
ja jatkuvasta uudisrakentamisesta. Ra-
kennusala jakautuu talonrakentamiseen 
ja maa- ja vesirakentamiseen.

Talonrakentamisen painopiste on siirty-
mässä uudisrakentamisesta perusparan-
nus- ja kunnossapitotöihin. Uudenlaista 
yrittäjyyttä ja osaamista tarvitaan pal-
velemaan kotitalouksien tarpeita. Myös 
puurakentaminen on nousussa. Puun 
lisääntyvä käyttö rakennusmateriaalina 
edellyttää uutta osaamista tuotekehityk-
sen saralla.

Ikääntyneille tarjottavien rakennuspalve-
luiden kehittämiseen tullaan tulevaisuu-
dessa panostamaan.  Rakentamisen laa-
tuun tullaan kiinnittämään yhä enemmän 
huomiota ja erityisosaajia tarvitaan muun 
muassa energiatehokkuuden, ympäristö-
osaamisen sekä kestävän rakentamisen 
saralta. 

Ala työllistää Pirkanmaalla noin 17 000 
henkeä. Alalta poistuu suuri määrä 
osaajia tulevina vuosina joten tilaa on 
monenlaiselle osaajalle. Rakennusmää-
räysten tiukentuessa ammattitaitoisille 
tekijöille on kysyntää. 

Rakennusala
Tulevaisuuden 
osaamistarpeet

•  suunnittelu
•  prosessin hallinta
•  looginen ajattelu
•  luonnontieteiden hallinta
•   asiakkaan tarpeiden 

ja käyttäjänäkökulman 
ymmärtäminen

•   johtajuus ja kokonaisuuksien 
hallinta

•  kieli- ja kulttuuriosaaminen
•  vientiosaaminen
•  teknologiaosaaminen
•  monialaisuus ja laatuajattelu
•  asumisterveys

Etsityimmät osaajat

Työnjohtaja, projektipäällikkö, 
suunnittelija, rakennusmestari, 
teollisuusrakentamisen asiantuntija, 
puurakentamisen osaaja, LVI- ja 
putkiasentaja, korjausrakentaja, 
kirvesmies, maalari, 
erityisajoneuvojen kuljettaja.  

Tulevaisuuden
osaamistarpeet

•   palveluosaaminen (huolto ja 
ylläpito)

•   ympäristöosaaminen 
(elinkaarinäkökulma)

•   kieli- ja kulttuuriosaaminen
•   myynti- ja markkinointi
•   vuorovaikutustaidot
•   robotiikkaan liittyvä osaaminen
 •   ohjelmistojen kehittäminen ja 

ylläpitäminen

 

Etsityimmät osaajat

Palveluosaajat, ympäristöosaajat, 
ohjelmistokehittäjät, pilvipalve-
luosaajat, tietoverkko-osaajat, 
tietoturvaosaajat.

ICT
(Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka)

Elektroniikka- ja sähköteollisuus koostuu 
tietoliikennelaitteiden, sähkökoneiden ja 
instrumenttien valmistuksesta. Tietotek-
niikka-ala tuottaa tuloksellisuutta ja laatua 
parantavia tuotteita ja palveluita. Elektro-
niikkateollisuuden murroksen myötä laite-
tuotanto on vähentynyt ja sisällöntuotanto 
sekä palvelut ovat lisääntyneet. Sisällön-
tuotannossa viihteellä, erityisesti pelialalla, 
on jatkossa yhä suurempi merkitys. Alalle 
jääneet työtehtävät vaativat nykyään 

myös tyypillisesti korkeaa osaamista ja 
koulutusta. Ala työllistää Pirkanmaalla  
noin 6 500 henkeä.

ICT-osaaminen on kasvussa läpi koko 
talouden ja sen hyödyntäminen eri 
toimialoilla on tärkeää. Sitä tarvitaan yhä 
enemmän palvelualalla sekä muualla 
teollisuudessa, kuten mekaanisessa 
koneteollisuudessa ja sähkökoneiden 
valmistuksessa. Eri alojen avoimet 
rajapinnat asettavat uusia osaamisvaa-
timuksia. Myös julkisen sektorin tarpeet 
ovat kasvamassa. Palveluliiketoiminnan 
merkitys lisääntyy sähkö- ja elektroniik-
kateollisuudessa huollon, ylläpidon tai 

esim. projektitoimitusten kautta.

Vihreä ICT on yksi varmoista 
kasvualoista. Ympäristöarvot sekä 
raaka-aineiden ja energian käytön 

tehokkuus ovat korostuneet viime 
aikoina. Osaamistarpeet muuttuvat 

kun tuotteisiin ja palveluihin otetaan 
mukaan elinkaarinäkökulma. Myös alan 
yrittäjyys on nousussa.

Pilvipalvelut ja applikaatiot lisääntyvät. 
Langattomuus tulee leviämään kaikille 
elämänaloille. Koko ajan verkottuneem-
pi elämä vaatii kykyä innovoida uusia 
langattomuuteen perustuvia liiketoimin-
tamalleja. Tiedonhallinnan, tietoverk-
kojen ja tietoturvallisuuden osaaminen 
myös korostuu tiedon ollessa saatavilla 
kaikkialla ja monista eri digitaalisista 
lähteistä. 

»    Puurakentaminen

»    Kestävä 
rakentaminen

»    Uudistuvat 
rakennus- 
määräykset

»   Palvelutuotanto

»    Yrittäjyys

»    Vihreä ICT
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Muita tulevaisuuden aloja?
Monet nykyisistä ammateista ovat olemassa myös 
tulevaisuudessa, mutta jokainen ammatti muotoutuu 
uudelleen tai muuttuu kokonaan joksikin muuksi. 

Teknologian nopea kehitys edesauttaa tätä muutosta. Kymmenen vuotta sitten kukaan 
ei työskennellyt blogin kirjoittajana tai älypuhelinapplikaatioiden parissa. Puhumatta-
kaan, että joku olisi ollut saanut elantonsa kasvattamalla hiivaa tuottamaan jätteistä 
polttoainetta autoihin. Meille tulee eittämättä tulevaisuudessa, miksei hyvin piankin, 
eteen liuta aivan uusia ammatteja, joista voimme tänään vasta haaveilla. Näitä aivan 
uusia ammatteja tai ammattinimikkeitä voisivat olla mm. 

»   Kaupunkimaanviljelijä viljelee maa-
ta kaupunkiympäristössä esim. maan 
alla, talojen kerroksissa ja ulkopin-
noilla.

»    3D-tulostuksen insinööri suunnitte-
lee tulostimia, joilla voidaan tulostaa 
käyttöesineitä tai ruokaa.

»   Sovelluskääntäjä kääntää kirjoja, 
äänitteitä ja muuta mediaa sovelluk-
siksi.

»   Datakaappauksen asiantuntija rat-
koo tilanteita, joissa panttivangiksi on 
otettu fyysisen henkilön sijasta dataa.

»   Älypölyn ohjelmoija ohjelmoi pöly-
hiukkasten kokoisia sensoreita, jotka 
pitkin maailmaa siroteltuna tuottavat 
suuren määrän tietoa ihmisistä, kau-
pungeista ja ympäristöstä.

»   Älylinssien kehittäjä kehittää 
linssejä, joita käytettäessä katsoja 
näkee silmiensä edessä lisätietoja 
havaitsemastaan kohteesta, esimer-
kiksi ruoka-annoksen ravintoarvot tai 
huonekalun mitat

»   Nanolääkäri hoitaa sairauksia solu- 
tasolla.

»   Tyhjiöputkikuljettamisen insinööri 
suunnittelee järjestelmiä, jotka kul-
jettavat tyhjiöputkessa henkilöauton 
kokoisissa kapseleissa matkustavia 
ihmisiä ja tavaroita suurella nopeu-
della.

Uuden 
oppiminen ja 

osaamisen 

päivittäminen

Vuoro- vaikutus- ja viestintä- 
taidot

Verkosto-

osaa- 

minen

Laaja- 
alaisuus ja 
kokonai- 
suuksien 
ymmärtä- 

minen

Kielitaito

Asiakas-

osaaminen
Ympäristö-osaaminen

Oma- 

aloitteisuus

Taitoja, joita tarvitaan 
kaikilla aloilla

Vai jotain 
aivan muuta?

Ennuste: Työllistävimmät toimialat Pirkanmaalla 2017

Terveys-ja sosaalipalvelut

Liike-elämää palveleva toiminta

Kauppa

Koulutus
Koneteollisuus sekä metallin- 
jalostus ja metetallituoteteollisuus

Talonrakentaminen

Muut yhteiskunnalliset ja henkilö- 
kohtaiset palvelut ja muu toiminta

Kuljetus ja varastointi 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014 2015 2016 2017

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Ennuste (ETLA 2013)

22    23    

Ongelman-
ratkaisu- 

taidot



Taustamateriaali: Pirkanmaan ELY-keskuksen selvi-
tykset, TEM toimialaraportit, TE-toimiston ammattibaro-
metri, Pirkanmaan talous 2013, ETLA:n alue-ennusteet 
2012–2017, VATT:n toimialarakenteen ja työvoiman 
tarpeen ennakointiaineistot, Työ- ja elinkeinoministeriön 
työnvälitystilastot, www.foreammatti.fi, www.studentum.
fi, Opetushallituksen koulutustoimikuntien ennakointisel-
vitykset, Makustele – elintarvikehityksen klusteriohjelman 
vuosijulkaisu 2012, Future Competences – Competences 
for New Ways of Working, Suunnittelu- ja konsulttialan 
skenaariot 2020, Knowledge–intensive business ser-
vices – what future?, Metsäteollisuuden tietopalvelu, 
Maailmanluokan osaamista nyt ja tulevaisuudessa – 
Metsäteollisuus, Finanssialan kyvykkyydet 2020 – Luo-
taus tulevaisuuteen, www.sitra.fi, Kaupan liitto, Mercuria 
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, www.energiamaailma.fi, 
www.ennakointikamari.fi, EK:n Oivallus-hanke, Enna-
kointiselvitys metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden 
laadullisista osaamistarpeista, Ympäristöosaajat 2025 
– tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla,55 Jobs 
of the Future www.futuristspeaker.com, www.chemind.
fi, www.tttk.fi, www.teknologiateollisuus.fi, TrendOne: 
Trendexplorer

Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ennakointipalvelu
Pellavatehtaankatu 25
PL 297
33101 Tampere
pilkahdus.fi, foreammatti.fi www.ely-keskus.fi
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Ammattialojen tulevaisuuden näkymät on 
Pirkanmaan ennakointipalvelu -hankkeen 
tuottama esite, joka pureutuu huomisen 
osaamistarpeisiin ja työllisyyden kehitykseen 
eri aloilla. Esite on tarkoitettu tueksi ensim-
mäisen ammatin valintaa varten, mutta myös 
muille ammatin- tai alan vaihtoa suunnittele-
ville tulevaisuuden osaajille.  


