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1
Tiivistelmä
Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa eli Osaameri-hankkeen kautta kerättiin yritysten tulevaisuuden 
osaamistarpeita ja näitä tuloksia on jalkautettu oppilaitoksiin. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ennakoin-
titietoa, jota voidaan hyödyntää niin ammatillisen, ammattikorkea- kuin yliopistokoulutuksen sisältöjen ke-
hittämisessä.  

Ennakointiprosessissa kartoitettiin ensimmäisenä meriteollisuusyritysten näkökulma globaaleihin muutok-
siin ja mitä ne tulevaisuudessa tarkoittavat yritystason osaamisessa. Kyselyn tuloksia purettiin ensimmäisessä osaamisen ennakoin-
tipajassa yhdessä oppilaitosten ja yritysten kanssa. Toisessa ennakointipajassa pohdittiin, minkälaiset tulevaisuuden osaamisprofi i-
lit tulevat korostumaan entisestään. 

Haastatteluilla selvitettiin yritysten näkökulmia siitä, millä markkinoilla tulevaisuuden meriteollisuusyritykset operoivat ja minkä-
laisella liiketoimintamallilla. Näin luotiin neljä erilaista skenaariota, joista kaksi nousi ylitse muiden tulevaisuuden liiketoiminta-
mallina: ”valmistus ilman valmistusta” ja ”verkostojen koordinaattori tai contractor”. Useat meriteollisuuden yritykset uskovat tule-
vaisuudessa toteuttavansa näitä liiketoimintamalleja, joissa molemmissa oleellista on se, että valmistava- tai tuotanto-osaaminen 
on ulkoistettu, mutta tuotekehitys, suunnittelu, huolto, tuotantomenetelmien kehittäminen, laadunvarmistus ja projektinhallin-
taosaaminen säilyvät kotimaassa. Haastatteluissa alleviivattiin kuitenkin, että laivanrakennuksen on säilyttävä kotimaassa, jotta 
osaaminen tulevaisuudessakin pysyy ja kehittyy Suomessa. 

Tulevaisuudessa meidän on säilytettävä vahva laivanrakennuksen perustekninen tietotaito ja mahdollistettava koulutuksen ristiin-
pölytys eri alojen välillä. Näiltä rajapinnoilta syntyy uusia tarvittavia osaamisalueita. Korkeakouluissa liiketoimintaosaaminen pitää 
integroida tekniikan peruskurssien opetukseen asiakas-casejen muodossa. Tulevaisuudessa on vahvistettava off shore-alan koulu-
tusta, tarjottava merenkulun koulutusta konetekniikan opiskelijoille, luotava huoltoon ja kunnossapitoon oma koulutusmoduuli 
sekä huomioitava myös yritystemme tarve saada korjausrakentamiseen liittyvää koulutusta. 

Osaameri-hankkeessa haastateltiin meriteollisuusyritysten kansainvälisiä asiakkaita ja kysyttiin heidän näkökulmaansa osaami-
sestamme. Meriteollisuus käsittää monen eri alan osaajia, jolloin tavallisessa neuvottelukuntatyöskentelyssä ei välttämättä saada 
selville kaikkia tulevaisuuden osaamistarpeita. Yhteisellä koulujen ja yritysten välisellä ennakointityöllä tähän voidaan vaikuttaa. 
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2 Johdanto
Meriteollisuuden osaamisen ennakointihanke on saanut alkunsa meriteollisuusyritysten tarpeesta varmistaa 
alan tulevaisuuden osaaminen. Meriklusteriohjelma (OSKE) ja Meriteollisuusyhdistys ry ovat vastanneet 
hankkeen käynnistymisestä. Osaamisen ennakoinnilla pyritään vaikuttamaan erityisesti ammatillisten oppi-
laitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutusohjelmien ja opetussuunnitelmien sisältöön, jotta 
ne vastaavat paremmin meriteollisuusyritysten tulevaisuuden osaamistarpeita.

Osaameri-hankkeen tavoitteet
 •  Tuloksena on työelämän jäsennetty viesti tulevaisuuden osaamistarpeista ja sisällöistä.
 •  Muodostaa oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden verkosto, joka kykenee heijastamaan ennakointitietoa  
  käytäntöön. Lisäksi verkosto voi vahvistaa ja konkretisoida yhteistyötä ja hyödyntää tuloksia myös hankkeen 
  päätyttyä.
 •  Edistää eri tahojen verkostoitumista sekä oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä myös laajemmin. Hankkeen päätyttyä 
  käytössä on työelämälähtöistä laadullista osaamisen ennakointitietoa, mikä auttaa kansallisia osaamisen kehittämi-
  sen prosesseja.
 •  Meriteollisuuden ennakointitiedon verkkosivusto www.osaameri.fi 

Ennakointituloksia on kerätty sähköisellä kyselyllä, ennakointipajoissa ja haastatteluilla. Raportin kirjoittamisesta on vastannut 
Osaameri-hankkeen projektipäällikkö Lasse Poukka Koneteknologiakeskus Turku Oy:stä. 

Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa -hanke (Osaameri-hanke) toteutettiin Opetushallituksen (ESR), lounaisrannikon kau-
punkien Rauman ja Turun, Turun Seudun Kehittämiskeskuksen, Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan sekä Porin Seudun Kehit-
tämiskeskuksen rahoittamana hankkeena 1.10.2009–28.2.2012. 

Hankkeen aikana on pohdittu suomalaisen meriteollisuuden ydinosaamista, uusia osaamisalueita, kehitettäviä osaamisalueita, tul-
evaisuuden tuotteita ja markkina-alueita.

Meriteollisuus

Meriteollisuus on yksi Suomen kansainvälisimmistä teollisuudenaloista. Se muodostuu telakoista ja verkostoyrityksistä, kuten suun-
nittelutoimistoista, kokonais-, järjestelmä-, laite- ja materiaalitoimittajista sekä off shore-teollisuudesta. Alan liikevaihto on noin 
7 miljardia euroa.

Meriteollisuus on korkean teknologian ala. Meriteollisuus on osa meriklusteria, johon kuuluvat myös merenkulku ja satamatoimin-
not. Koko meriklusteri työllistää Suomessa noin 43 500 henkilöä, joista meriteollisuudessa työskentelee yli 21 000 henkilöä.

Hankkeessa on ollut mukana telakoita, kokonaistoimittajia, suunnittelutoimistoja, järjestelmä- ja laitetoimittajia sekä off shore-alan 
yrityksiä. Konepajateollisuuden edustus hankkeessa on ollut vähäistä. Tämä näkyy osaamisvaatimusten määrittelyssä, joissa ei ole 
huomioitu konepajateollisuuden osaamistarpeita. Konepajateollisuuden yritykset keskittyvät myös muuhun teollisuuteen. 
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3 Ennakointiprosessista 
Ennakointiosuudesta yhdessä Osaameri-hankkeen projektipäällikön kanssa ovat vastanneet Laurea Ammatti-
korkeakoulun ennakointiasiantuntijat, Corporate Foresight Group CoFi:n yritysfuturologi Tarja Meristö ja tut-
kija Jukka Laitinen. Työ on toteutettu ajanjaksolla 4/2010–6/2011. *

Tulevaisuus on epävarma eikä sitä voi ennustaa. Tulevaisuudesta voidaan silti esittää vaihtoehtoisia kehitys-
kulkuja ja tulevaisuuden kuvia, joita voidaan analysoida ja joista voidaan tehdä johtopäätöksiä. Tulevaisuu-

desta tietämisen viitekehys asettaa työlle kolme tehtävää: kuvittelu, analyysi ja osallistuminen. Yleistä ns. ”kaikille yhteistä tulevai-
suutta” ei voida tulevaisuuden tutkimuksen menetelmillä rakentaa. Tutkimiseen tarvitaan prosessinomistaja, jonka näkökulmasta 
asioita tarkastellaan ja joka on se subjekti, jonka arvot ja osallistuminen ovat tulevaisuuden tekemisen perusta.

Tulevaisuutta rakennetaan käytännössä, mutta myös tutkimuksessa, pala kerrallaan. Elefantti syödään paloina. Tämä tarkoittaa mm. 
sitä, että tulevaisuusprojektit kannattaa vaiheistaa. Yksi tapa vaiheistaa on tiedon jalostumisen mukaan: tiedonkeruu, analyysi, 
jatkojalostus, synteesi, johtopäätökset.

Kuva 1. Skenaarioiden rakentamisen vaiheet ja työkalut. Tarja Meristö.

Osaameri-hankkeen etenemisestä pidettiin tiedotustilaisuus helmikuussa 2011 Eurajoella. 
TIEDONKERUU TIEDON 

MUOKKAAMINEN 
JA ANALYSOINTI

Tulevaisuus-
taulukko

Ristikkäis-
analyysi

Aikasarja-
analyysi

VAIHTOEHTOISTEN
TULEVAISUUKSIEN

RAKENTAMINEN

VAIHTOEHTOISTEN
TULEVAISUUKSIEN

ARVIOINTI JA VALINTA

Skenaariotyöskentely

FAR-menetelmä

Strategiatyöskentely,
strategia ja toimen-

piteet

Reimarien seuranta
Del� 

Teknologia-
roadmap

* Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2011): Meriteollisuuden osaamisen ennakointi. Merios - hankkeen osaraportti CoFin työosuudesta. 74 s.

 ISBN verkkojulkaisu: 978-951-799-250-3. Julkaisija Laurea/Corporate Foresight Group CoFi. Turku kesäkuu 2011.
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Ennakointiprosessi käynnistyi keväällä 2010. Tietoa kerättiin sähköisellä kyselyllä, jonka aiheena olivat meriteolli-
suuden toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset osaamiseen. Kysely lähetettiin 328 henkilölle ja siihen 
vastasi 63 meriteollisuuden edustajaa. Kyselyssä nousi vahvasti esiin suomalaisten toimijoiden rooli tulevaisuudessa. 
Suurin osa vastaajista uskoi, että Suomessa tullaan rakentamaan tulevaisuudessa erikoisaluksia. Toinen tukijalka 
muodostui osaamisen viennistä ulkomaille (esim. suunnittelu). Kolmantena osa-alueena esiin nousi matkustajalaiva-
rakentaminen. 

Tutkimuksessa selvitettiin erilaisten muutostekijöiden (poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologi-
set) vaikutusta meriteollisuuden toimintaympäristöön. Yritysten muutostekijöitä tutkittiin tuotteiden, palveluiden, 
asiakassuhteiden, liiketoimintamallien ja konseptien valossa. Kyselyssä pyydettiin vastauksia yritysten osaamistar-
peista, markkina-alueista ja osaajien lähteistä. Lisäksi selvitettiin, mitkä koulutusalat ovat tällä hetkellä edustettuina 
yrityksissä ja miten eri alojen osaajien tarve nähdään tulevaisuudessa. 

Kesällä 2010 järjestettiin ensimmäinen ennakointipaja, jossa esiteltiin kyselyn tulokset oppilaitosten, yritysten ja mui-
den toimijoiden edustajille. Ennakointipajassa hahmoteltiin myös tärkeysjärjestystä tulevaisuuden osaamistarpeista 
sähköisen kyselyn tulosten pohjalta. 

Syksyllä 2010 pidettiin Turussa toinen ennakointipaja, jossa tarkasteltiin lähemmin meriteollisuuden tulevaisuuden 
osaamisprofi ileja. Minkälaiset tehtävät ovat yleisimpiä tulevaisuudessa ja minkälaista osaamista vaaditaan meriteolli-
suuden tulevaisuuden osaamistehtävissä?

Syksystä 2010 kevääseen 2011 tehtiin useita asiantuntijahaastatteluja, joissa tarkennettiin suomalaisen meriteollisuu-
den ydinosaamista, tulevaisuuden osaamistarpeita, tuotteita, palveluita ja markkina-alueita.

Keväällä 2011 pidettiin kolmas meriteollisuuden osaamisen ennakointipaja, jossa esiteltiin haastatteluiden tulokset 
sekä toimenpidesuositukset meriteollisuuden koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointipajassa pohdittiin ryhmätöinä 
toimintasuosituksia ja sitä, kenen vastuulla muutosten eteenpäin vieminen on.

Suomen rooli tulevaisuudessa meriteollisuudessa ja millaista toimintaa täällä tulee olemaan
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4
Muutosvoimat
Meriteollisuus on kokenut viime vuosina suuria muutoksia. Viimeisin risteilijätilaus Suomesta on tehty 
2.4.2007 (Allure of the Seas). Tämän jälkeen yhtään risteilijää ei ole tilattu Suomesta. Tämä kuvastaa ris-
teilijämarkkinoiden muutosta. Risteilijöiden rakentamisen vähentyessä verkostoyritysten pitää löytää uusia 
asiakkaita ulkomaisista telakoista, muista varustamoista sekä kokonaan uusilta liiketoiminta-alueilta. Uudet 
asiakkaat ja liiketoiminta-alueet tuovat mukanaan huiman määrän uusia osaamisvaatimuksia. Tähän asti 

monet suomalaisyritykset ovat nojanneet kotimaan markkinoihin, mutta nyt on kansainvälistyttävä, ja se vaatii mm. myynti- ja 
markkinointiosaamista sekä kansainvälistä projektijohtamisosaamista. 
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Finacantieri Group 
(Italy) 

Costa 2 3012 2012–14

Carnival 1 3690 2012

Princess Cruises 2 3600 2013–2014

P&O 2 3611 2015

Sestri 
(Italy)

Oceania Cruises 1 1260 2012

Marioty 
(Italy)

Seabourn 1 450 2011

Meyer Werft 
(Germany)

Carnival (Aida) 3 2174 2011

Celebrity Cruises 2 2850 2011–2012

Disney Cruises 1 4000 2012

RCCL 1 4100 2014

NCL 2 4000 2013–2014

Mitsubishi 
(Japan)

Aida 2 3250 2015–2016

STX 
Finland

Viking Line 1 2800 2013

STX 
France

General National 
Maritime

1 4000 2012

MSC Cruises 1 4000 2012

Hapag Lloyd cruises 1 516 2013

RISTEILIJÖIDEN TILAUSKIRJA 10.8.2011.
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RAKENTAJA OMISTAJA ALUKSIA MATKUSTAJIA/ALUS VALMISTUU
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Uutena markkinana on avautumassa Brasilian öljy- ja kaasumarkkinat. Brasilialainen öljy-yhtiö Petrobras investoi öljyntuotantoon 
yli 200 miljardia dollaria. Tämä voi poikia suomalaisille meriteollisuusyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Korjausrakentaminen on myös kasvava 3 miljardin dollarin markkina-alue. Tälle liiketoiminta-alueelle juuri suomalainen meriteolli-
suus sopii erityisen hyvin risteilijäosaamisensa vuoksi.

Kiinassa on perustettu risteilyvarustamo, joka luonnollisesti tilaa laivansa Kiinan telakoilta. Ensimmäisen 100 000 gt:n risteilijän 
on tarkoitus valmistua 2016. Kiinan telakoilla on vielä vähän tietotaitoa risteilijöiden rakentamiseen. Tämä voi avata suomalaisille 
yrityksille mahdollisuuksia tarjota omia palveluitaan ja osaamistaan kiinalaiseen laivanrakennukseen.

Tässä kappaleessa esitellään sähköisen kyselyn tuloksia meriteollisuudessa vaikuttavista muutosvoimista. Tutkimuksessa kysyttiin 
vastaajilta muutostekijöiden vaikutusta meriteollisuuteen. Muutostekijät oli jaettu poliittisiin, ekonomisiin, sosiaalisiin, teknologi-
siin ja ekologisiin muuttujiin. 

4.1. Globaalit muutosvoimat
Poliittisissa muuttujissa eri maiden meriteollisuuden kehittyminen nähtiin merkittävimpänä muutosten aiheuttajana.

 TOP 3
 •  Valtioiden toimet oman maan meriteollisuuden tukemiseksi
 •  Etelä-Korean meriteollisuuden kehitys
 •  Venäjän meriteollisuuden kehitys

Brasilian meriteollisuuden kehittyminen sai neljänneksi eniten ääniä. Ensimmäisestä kohdasta hyvänä esimerkkinä voidaan todeta 
Kiinaan perustettu risteilyvarustamo, joka tullee saamaan valtion tuen, ja risteilijä tultaneen rakentamaan Kiinan telakoilla. 

Ekonomiset muutostekijät
Toimijoiden välisellä aidolla yhteistyöllä pysymme kilpailussa mukana. Hinnat Suomessa ovat osittain karanneet liian kor-
keiksi. Tarvitaan selkeitä strategioita siitä, missä tuotteet valmistetaan. Uhkana on tuotannon siirtyminen yhä enemän markkinoi-
den lähelle. Kun kotimaan markkinat pienentyvät Freedom- ja Oasis-luokan aluksista huoltoaluksiin ja jäänmurtajiin, varusteluun 
keskittyneiden yritysten on panostettava voimakkaasti ulkomaisille markkinoille.

  
 TOP 4
 •  Toimijoiden välinen yhteistyö toiminnan kehittämisessä
 •  Hintaan perustuva kilpailu
 •  Maantieteellinen työnjako (mitä tehdään Suomessa, mitä muualla)
 •  Tuotantokustannukset
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Teknologiset muutostekijät

Teknologisina muutostekijöinä nähtiin modulaarisuus-
ajattelun kehittäminen, sääntökehitys, tuotteiden 
muunneltavuus sekä energia- ja ympäristöteknologioi-
den kehittyminen.

Sosiaaliset muutostekijät

Sosiaalisista muutostekijöistä kyselyssä korostui eniten ym-
päristöasioiden merkitys. Toiseksi alan ihmiset olivat huoles-
tuneita meriteollisuuden houkuttelevuudesta työpaikkana. 
Meriteollisuuden henkilöstön korkea keski-ikä huolestutti 
vastaajia. Mistä löytyvät alalle tulevaisuuden osaajat?

TOP 3:
•  Ympäristöasioiden korostuminen
• Teollisuuden kiinnostavuus työpaikkana
• Ikärakenteen muutos

TOP 4:
•  Modulaarisuusajattelu suunnittelussa
•  Sääntökehitys
•   Tuotteiden muunneltavuus
•  Energia- ja ympäristöteknologioiden kehittyminen

Ekologiset muutostekijät
Ekologisista muutostekijöistä korostui ympäristöystävällisyyden vaikutus imagoon tulevaisuudessa. Energian saatavuuteen liittyvät 
asiat nousivat myös vahvasti esille kyselyssä. Raaka-aineiden hinnan nousu ja ympäristöystävällisyys imagotekijänä olivat varmasti 
merkittäviä syitä, miksi Viking Line valitsi lng:n polttoaineeksi rakenteilla olevaan autolauttaansa. Brasilian meriteollisuuden nousu 
pohjautuu juuri uusiin öljylöydöksiin. Samantapaisia uusia alueita saattaa olla läntisen Afrikan merillä, kuten myös Kanadan ja 
Venäjän pohjoisosissa. 

TOP 3:
•  Ympäristöystävällisyydestä tärkeä imagotekijä
•  Energian saatavuus
•  Raaka-aineiden saatavuus

4.2. Yritys ja osaamistason muutosvoimat
Tuotteet, palvelut ja asiakassuhteet
Tulevaisuudessa myydään yhä enemmän palvelua, 
koulutusta ja osaamista koneiden ja laitteiden sijaan. 
Yhteistyö asiakkaan kanssa tiivistyy yhä enemmän. 

TOP 3:
•  Asiakassuhteet kehittyvät kohti kumppanuutta
•  Hinta on ostajan ratkaiseva valintakriteeri
•  Koneiden ja laitteiden sijaan myydään palvelua   
 sekä koulutusta ja osaamista

Liiketoimintamallit ja -konseptit
Palvelukonseptin merkitys kasvaa tulevaisuudessa ja 
liiketoiminnasta tulee yhä verkostoituneempaa.

TOP 3:
•  Palvelukonseptin merkitys liiketoiminnassa kasvaa
•   Verkostoituva liiketoiminta lisääntyy
•  Elinkaariajattelu lisääntyy (sekä tuotesuunnitte-  
 lussa että liiketoiminnassa)
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4.3 Yritysten osaamistarpeet
Yritysten osaamistarpeita tarkasteltiin seuraavista näkökulmista sähköisessä kyselyssä:

•  Liiketoimintaan liittyvät osaamisalueet   •  Tuotantoon liittyvät osaamisalueet
•  Teknologiaan liittyvät osaamisalueet    •  Tuotekehitykseen liittyvät osaamisalueet
•  Kumppanuuksiin ja kansainvälisyyteen liittyvät osaamisalueet •  Uudet tehtävät ja osaamisalueet

Kyselyn tuloksia on käytetty pohjana projektin muissa vaiheissa. 

Liiketoimintaan liittyvät osaamisalueet
Liiketoimintaan liittyvissä osaamisalueissa tulevaisuudessa näh-
tiin korostuvan globaalien liiketoimintaprosessien hallinta ja 
osaaminen sekä verkostojen ja asiakasosaamisen hallinta. Yleises-
ti ottaen voidaan todeta, että kaikissa liiketoimintaan liittyvissä 
osaamisalueissa nähtiin kehittämisen varaa.

Tuotantoon liittyvät osaamisalueet
Tuotantoon liittyvistä osaamisalueista prosessiosaa-
miseen ja modulaarisuuteen liittyvät osaamisalueet 
tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. 

Teknologian osaamisalueet
Teknologiaosa-alueista nousivat esiin ympäristöteknologia, 
suunnitteluteknologia ja tietoliikenneteknologia.

Tuotekehityksen osaamisalueet

Tuotekehityksessä korostuu myös ympäristönäkökulmien 
huomioon ottaminen ja tuotteen modulointi, variointi, 
mallintaminen ja simulointi.

TOP 3:
•  Globaalien liiketoimintaprosessien hallinta/
 osaaminen
•  Verkosto-osaaminen ja verkostojen hallinta
•  Asiakasosaamisen hallinta

TOP 3:
•  Prosessit (esim. prosessi-integraatio,
 modulaarisuus)
•  Laadunvalvonta
•  Valmistusmenetelmät ja teknologiat

TOP 3:
•  Suunnitteluteknologia
•   Ympäristöteknologia
•   Tietoliikenneteknologia

TOP 3:
•  Ympäristönäkökulmien huomioon ottaminen
•   Tuotteen modulointi ja variointi
•   Mallintaminen ja simulointi
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Kumppanuuden ja kansainvälisyyden osaamisalueet

Eri markkina-alueiden tuntemus ja asiakkaan integroiminen osaksi tuotekehitystä nousivat esiin erittäin vahvasti kansainvälisyyteen 
ja kumppanuuksiin liittyvissä osaamisalueissa.

 

 TOP 3:
 •   Asiakkaiden integrointi osaksi tuotekehitysprosessia
 •   Kielitaito
 •   Eri markkina-alueiden lainsäädännön, kulttuurin ym. 
  erityspiirteiden tuntemus

Uusina tehtäväalueina nähtiin verkostonhallintaan liittyvät tehtävät, energia-alan konsultointi, korjausrakentamisen uudet tehtävät, 
sähkö- ja it-osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen, projektikonsultointi. 

Henkilöstömäärän kehitys

Suurimmat henkilöstön kasvumäärät ovat odotettavissa tutkimus- ja kehitystyössä, suunnittelussa sekä huoltoon, kunnossapitoon ja 
off shoreen liittyvässä tuotantotyössä.

Kokonaishenkilöstö 
(avg: 3,64)

Pääkonttoritoiminnot
(avg: 3,18)

Hallinto (avg: 3,23)

Myynti ja 
markkinointi 
(avg: 3,66)

Tutkimus- ja 
kehitystyö 
(avg: 4,00)

Suunnittelu 
(avg: 3,72)

Tuotanto: 
o� shore (avg: 3,68)

Tuotanto: 
runko/varustelu 
(avg: 3,33)

Huolto ja 
kunnossapito 
(avg: 3,59)

Henkilöstö Suomessa 
(avg: 3,24)

Kasvaa 
voimakkaasti 

(arvo: 5)

Kasvaa 
hieman 
(arvo: 4)

Pysyy 
ennallaan 
(arvo: 3)

Vähenee 
voimakkaasti 

(arvo: 1

Vähenee
 hieman 
(arvo: 2)

Kasvaa 
voimakkaasti 

(arvo: 5)

Kasvaa 
hieman 
(arvo: 4)

Pysyy 
ennallaan 
(arvo: 3)

Vähenee 
voimakkaasti 

(arvo: 1

Vähenee
 hieman 
(arvo: 2)

Yhteensä

Kokonaishenkilöstö 
(avg: 3,56)

Pääkonttoritoiminnot
(avg: 3,10)

Hallinto (avg: 3,07)

Myynti ja 
markkinointi
(avg: 3,60)

Tutkimus- ja 
kehitystyö
(avg: 3,93)

Suunnittelu
(avg: 3,82)

Tuotanto: o� shore
(avg: 3,59)

Tuotanto:
runko/varustelu
(avg: 3,31)

Huolto ja 
kunnossapito
(avg: 3,52)

Henkilöstö 
Suomessa
(avg: 3,31)

Yhteensä

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2015 2025

7 % 45 % 39 % 9 % 1 % 6 % 53 % 32 % 7 % 2 %
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5
Skenaariot
Kyselymateriaalin pohjalta luotiin neljä erilaista tulevaisuuden skenaariota.

VALMISTUSPAINOTTEINEN

GLOBAALI SUOMI-KESKEINEN

PALVELUPAINOTTEINEN

Valmistus ilman valmistusta,

Suomessa T&K ja pääkonttoritoiminnot

Perinteinen meriteollisuus,

valmistus ja markkinat Suomessa

Verkostojen koordinointi,

palvelukonseptien hallinta

Konsultointipainotteinen,

tietämys ja tekijät Suomessa.

Ala kutistunut

Mitä skenaariot tarkoittavat?

Skenaario 1. Suomalaiset yritykset, jotka valmistavat jotain tuotetta. Muun muassa tuotekehitystä, projektijohtoa, suunnittelun 
koordinointia ja valmistukseen liittyvää huippuosaamista. Skenaariossa yritykset toimivat globaalisti ja niillä saattaa olla ulkomailla 
tytäryhtiöitä ja tuotantolaitoksia.

Skenaario 2. Suomen meriteollisuus 2000-luvun alussa. Suurin osa laite- ja järjestelmätoimittajista valmisti tuotteensa Suomessa. 
Markkinoina olivat lisäksi Suomen telakat. Liiketoiminnan tukijalka selkeästi kotimarkkinoissa.  

Skenaario 3. Yritykset myyvät palveluita ja konsultointia verkostoidensa kautta. Markkinat ovat globaalit. Kotimaan markkinoiden 
osuus tämän skenaarion yritysten toiminnasta on pieni. KT-yritykset, pienet laitetoimittajat ja suunnittelutoimistot sopivat hyvin tähän 
skenaarioon. Näiden yritysten liiketoiminta koostuu useista projekteista eri puolilla maailmaa. Kotimaassa on ainoastaan suunnittelua 
ja projektijohtoa. 

Skenaario 4. Alan merkittävä pienentyminen. Skenaariossa meriteollisuuden yrityksiä on enää erittäin vähän Suomessa ja teollisuus on 
painottunut konsultointiin lähimarkkinoille.

Sk
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5.1 Miten asiantuntijat näkivät skenaariot omasta ja meriteollisuuden näkökulmasta
Haastatelluista yhdeksän näki oman yrityksensä kuuluvan skenaarioon yksi, ja näistä kuusi haastateltua koki meriteollisuuden kuuluvan 
yleisesti samaan skenaarioon. Toisessa skenaariossa näki oman yrityksensä ja alan ainoastaan yksi haastateltu. Kolmannessa skenaariossa 
alan näki kahdeksan haastateltua ja yrityksensä kuusi haastateltua. Neljännessä skenaariossa omaa yritystään ei kukaan nähnyt, mutta 
yksi vastaaja uskoi alan yleisesti ottaen siirtyvän kohti neljättä skenaariota. 

Voidaankin todeta, että skenaariot yksi ja kolme tulevat olemaan tulevaisuuden skenaarioita. Globaalit markkinat ovat totta. Valmistuksen 
painopiste siirtyy lähelle markkinoita ja palvelun tarjoajat verkostoituvat globaalisti. Kotimaan markkinat tulevat pienentymään ja yritys-
ten riippuvuus kotimarkkinoista vähenee. Tulevaisuudessa tehtaat perustetaan lähelle markkinoita ja greenfi eld-investoinnit tulevat myös 
lisääntymään. Ensimmäisessä skenaariossa riskinä on, että KT-toimittajille ei ole töitä, jos ne eivät pysty etabloitumaan uusille markkinoil-
le itse tai suuremman kylkiäisenä. 

Nyt käynnissä oleva rakennemuutos pakottaa meriteollisuusyritykset etsimään uusia markkina-alueita ja pohtimaan, mistä löytyisi oma 
niche-alue, johon erikoistua. Haastatellut eivät usko, että Suomen telakoilla enää päästään samaan kapasiteettitasoon kuin Freedom- ja 
Oasis-luokan aikaan. Haastateltavista moni uskoi telakoiden määrän vähentyvän Suomessa vuoteen 2020 mennessä.

Haastatellut näkivät, että tulevaisuudessa huollon ja palvelukonseptien tärkeys kasvaa. Moni yritys miettii parhaillaan ottaako käyttöön 
ulkoisen vai sisäisen huollon. Huoltopalveluille on paljon kysyntää, mutta pienelle yritykselle globaalin huoltoverkoston ylläpitäminen on 
haaste.  

Teollistamisella voitaisiin luoda kilpailuetua muihin meriteollisuusmaihin nähden. Tarvitaan verkoston ja telakoiden tiiviimpää yhteistyötä. 
Haastatellut näkivät, että asenteet ovat toistaiseksi olleet esteenä paremmalle verkostomaiselle toimintatavalle. 

Useat haastateltavat näkivät, että Suomessa on säilytettävä valmistavaa meriteollisuutta, muuten osaaminen karkaa ajan myötä pois. 
Tuotanto nähdään tuotekehityksen, suunnittelun ja huollon osaamisen kehittäjänä. Ilman tuotantoa häviävät myös muut osa-alueet.

5.2 Tulevaisuuden tuotteita ja palveluita
Tuotteet ja palvelut jaettiin tuotealustoihin, teknologioihin ja palveluihin.

PALVELUT
Laivan huoltotoiminnot 

yhdelle tarjoajalle. 

Projektivienti, 
suuret rakennushankkeet

Arktisille markkinoille
 uudet konseptit ja tuotteet

Arktiselle puolella ice management, 
miten jäätä hallitaan.

 Erityisesti lähestyminen operoinnin 
näkökulmasta.

TEKNOLOGIAT
Tuulivoima

Aaltovoima
Ydinkäyttöiset koneet 

rahtilaivoihin

Vedenkäsittelyyn ja jätehuoltoon
 liittyviä tuotteita

TUOTEALUSTAT
Kelluva asuminen

Jokiristeilijät

LNG:n laajempi käyttö

Maapuolen rakentaminen 
esim. kylpyhuoneet hotelleihin

Laivojen operoinnin ymmärtäminen 
antaa mahdollisuuden uusille

 tuotteille ja teknologioille

Risteilijöiden hyttien uusiminen
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5.3 Haastattelujen pohjalta tehty meriteollisuuden SWOT-analyysi

SISÄISET TEKIJÄT

MAHDOLLISUUDET
- Uusien teknologioiden hyödyn-
täminen: ICT, cleantech, biotech, langat-
tomuus jne.
- Kasvavat markkinat Aasia, Venäjä, 
Brasilia Kanada ja Yhdysvallat, Afrikka
- Sovellusten levittäminen maapuolelle
- Moduulirakentaminen, elementit ja 
massaräätälöinti

VAHVUUDET
• Rakenteellisesti ja teknisesti vaativat alukset
• Innovatiiviset konseptit
• Energiaratkaisut, sovellukset
• Moduulirakentaminen, elementit ja 
 massaräätälöinti
• Jääosaaminen
• Koneistot ja propulsio
• Kapean alueen tekninen osaaminen, 
 esim. laitteet ja järjestelmät
• Projektijohtaminen

UHAT
• Kasvavilla markkinoilla epäonnistuminen  
 (Venäjä, Brasilia, Karibia, Aasia)
• Kv-kilpailun lisääntyminen
• Verkoston pysyvyys ja toimivuus
• Osaavan työvoiman saatavuus
• Kotimarkkinan häviäminen (ei telakoita)

YLIVOIMATEKIJÄT (V+M)
• Uusien tuotteiden luominen kv-markkinoille  
 korkean erityisosaamisen avulla
• Uudet osaamisalueet, kirkkaat liiketoiminta- 
 ajatukset, esim. laivojen operointi ja suunnit 
 teluosaaminen
• Koko laivan ymmärtäminen luo uusia   
 liiketoimintamahdollisuuksia
• Tukijalat rinnakkaisilta liiketoiminta-alueilta
• Massaräätälöinti ja modulointi

HEIKKOUDET VAHVUUKSIKSI (H+M)
• Liiketoiminnan opetuksen integrointi teknisiin  
 kursseihin
• Uudet oppiaineet off shore, laivojen operointi
• Uusien teknologioiden opetus
• Projektikoulutuksen tehostaminen ja kv-yhteistyö
• Elinkaariajattelu ja asiakkaan arvoketju   
 liiketoiminnaksi

HEIKKOUDET
• Yleinen liiketoimintaosaaminen
• Kv-projektijohtaminen
• Logistiikka
• Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen
• Hankintaosaaminen
• Off shore-osaamisen kapeus
• Laivojen operoinnin ymmärtämisen puute
• Syvänmeren osaaminen
• Palvelukonseptiajattelun kehittymättömyys
• Tuote- ja valmistuslähtöisyys

UHAT HALLINTAAN (V+U)
• Kansainvälistymiseen panostettava
• Uusia tuotteita kotimaisille telakoille
• Tuotteiden modifi ointi maapuolelle
• Verkostomainen toimintatapa kv-markkinoilla

KATASTROFIALUEET (H+U)
• Meriteollisuuden osaamisen katoaminen
• Tarvitaan myös kotimaan markkinoita
• Risteilijärakentamisen vähentyminen
• Epäonnistutaan uusien teknologioiden käyt- 
 töönotossa, esim. kestävän kehityksen energia 
 lähteet
• Panostukset vääriin markkinoihin

MAHDOLLISUUDET
• Uusien teknologioiden hyödyntäminen: ICT,  
 cleantech, biotech, langattomuus jne.
• Kasvavat markkinat Aasia, Venäjä, Brasilia,
 Kanada ja Yhdysvallat, Afrikka
• Sovellusten levittäminen maapuolelle
• Moduulirakentaminen, elementit ja 
 massaräätälöinti

ULKOISET TEKIJÄT

5.4 Suomen meriteollisuuden ydinosaaminen

Hyvänä esimerkkinä suomalaisten innovatiivisesta tavasta rakentaa laivoja on Freedom- ja Oasis-luokka, jota ei ole tehty sääntökirjan 
mukaan, vaan sääntökirjaa on muokattu laivojen mukaan. Suomalaiset eivät ole tyytyneet olevassa oleviin ratkaisuihin, vaan on tehty 
aktiivisesti kehitystyötä uusille tuotteille.

•   Projektiosaaminen ja isojen projektien kokonaisuuden hallinta
•   Rakenteellisesti ja teknisesti vaativat alukset
•   Perustekninen osaaminen korkealla tasolla suunnittelussa
•   Innovatiivisuus konseptisuunnittelussa
•   Uusien energiaratkaisujen kokeileminen
•   Moduulirakentaminen ja elementit
•   Elinkaariosaaminen

•   Laivojen koneistoihin ja propulsioon liittyvä osaaminen
•   Laaja toimittajaverkosto
•   Laatu ja teknologia, toimitusaika ja 
 high tech -osaaminen
•   Teknologiaosaaminen, halu kokeilla uusia protoja 
•   Kapean alueen tekninen osaaminen, esim. laite- ja  
 järjestelmätoimittajat
•   Arktinen osaaminen

Haastatteluissa suomalaisen meriteollisuuden ydinosaamiseksi nousivat:
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5.5 Meriteollisuuden uusi ja vahvistettava osaaminen
Haastatteluissa selvitettiin uusia ja vahvistettavia osaamisalueita. Seuraavat osaamisalueet nähtiin alueina, jotka tarvitsevat vahvistusta 
tulevaisuudessa. Painopistealue osaamisessa oli erilaisten koulutusten ristiinpölyttäminen. Hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa sähkö- ja 
laivanrakennuksen osaamisen yhdistäminen. Tulevaisuudessa pitää pystyä ymmärtämään suurempia kokonaisuuksia ja yhdistelemään eri 
osaamisalueita. Näiltä rajapinnoilta pystytään luomaan uusia innovaatioita ja palveluita. Uusien teknologioiden mukaan ottamista jo pe-
ruskoulutukseen sekä perustietämystä esim. ict:hen, cleantechiin, biotekniikkaan tai langattomuuteen liittyen pidettiin erittäin tärkeänä.  

Tärkeänä yhdistelmätaitona pidettiin koneenrakennusta ja hydrodynamiikkaa. Koneenrakennustaidot korostuvat erityisesti koneistoon 
ja propulsioon liittyvässä suunnittelussa. Koettiin, että hyvällä hydrodynamiikkaosaamisella voidaan luoda entistä parempia energia- ja 
ympäristöystävällisiä tuotteita. Haastateltavat kantoivat huolta hydrodynaamikkojen vähyydestä. Tässä olisi erityisesti täydennyskoulutuk-
sen paikka. Koulutuksen tarjoajat voisivat tarjota erikoistumisopintoja hydrodynamiikkaan jo työssä oleville, esim. laivanrakennuksen tai 
konetekniikan insinööreille ja diplomi-insinööreille. Yhtenä markkinarakona haastateltavat näkivät vanhojen laivojen hydrodynaamisten 
ominaisuuksien parantamisen. Tämäntyyppisessä palvelussa ei juuri ole kilpailua tällä hetkellä.

Tuotteen elinkaariosaaminen ja materiaalitekniikka nousivat esiin monessa kohtaa kehitettävien osaamisten listalla. Materiaalitekniikka 
tulee korostumaan entisestään tulevaisuuden meriteollisuudessa. Tuotteille pitäisi pystyä tarjoamaan palveluita koko elinkaaren ajan. 

Liiketoimintaosaamiseen liittyen oli monia eri osa-alueita, jotka kaipaavat päivitystä

•  Myyntiosaaminen

•  Kansainväliset verkostot

•  Hankintaosaaminen

•  Verkosto-osaaminen

•  Projektijohtaminen

•  Asiakkaan ansaintalogiikan ymmärtäminen

•  Rahoitusosaaminen

•  Palvelukonseptiosaaminen

Yksi kehittämistä ja panostamista kaipaava osaamisalue on prosessiosaaminen kahdesta eri näkökulmasta: tuotannon yleiset prosessit ja 
öljynjalostuksen prosessit. Toinen off shoreen liittyvä osaamisalue on petroleum engineering, erityisesti laitteet ja järjestelmät. Tämän alan 
koulutuksella tuettaisiin erityisesti suunnittelutoimistoja. Värähtelyosaamisella on globaalia kysyntää. Värähtelyosaamisen lisääminen 
voitaisiin järjestää täydennyskoulutuksen avulla. 

Tuottavuusajattelun integrointi nykyisiin kursseihin nähtiin erittäin tärkeänä. Tuottavuuskoulutusta voidaan tarjota myös täydennyskou-
lutuksena.

Suurin huolenaihe kaikilla haastatelluilla oli perusosaamistason säilyttäminen. Yleisen teknistieteellisen pohjan on oltava riittävän vahva. 
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5.6 Markkinat
Meriteollisuuden markkinat ovat globaalit. Erityisesti laite- ja järjestelmätoimittajien pelikenttänä on koko maailma.

Alla on listattu tärkeimmät ja suurimmat meriteollisuuden alueet ja maat, joissa suomalaisten yritysten on oltava läsnä. 

 Suomalaisille laitteille ja järjestelmille on kysyntää globaalisti, kuten myös huolto-osaamiselle. Keski-Eurooppaan soveltuu erityisesti 
suomalaisten risteilylaivojen varustelu- ja suunnitteluosaaminen. Venäjän, Kanadan ja Yhdysvaltojen (Alaska) markkinoilla korostuu eri-
koisalusten arktinen osaaminen. Karibialla ja Australiassa korjausrakentamiseen liittyvä osaaminen on erittäin kysyttyä. Aasiassa suoma-
laisten teknologiaosaaminen laitteissa ja järjestelmissä on erittäin hyvä myyntivaltti. Lisäksi kasvava matkustajalaivarakentaminen luo 
mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille suunnittelu- ja varusteluosaamisen myymiseen. 

Haastatteluissa erityismainintoja tulevaisuuden markkina-alueilla tarvittavaan osaamiseen sai yleinen energiaosaaminen (esim. laivan 
vuotuiset kustannukset, päästöttömyys ja meluttomuus). Uusilla markkina-alueilla esim. Venäjällä ja Brasiliassa tarvittava kielitaito nousi 
tärkeäksi tekijäksi. Huomioitavaa on se, että Venäjän kaupan osaajat ovat joko siirtyneet tai siirtymässä eläkkeelle lähivuosina. Uusilla 
markkinoilla tarvittava toimintaympäristön hallinta nousi erittäin tärkeäksi osaamisalueeksi (esim. kansallisten lakien ja politiikan ym-
märtäminen). Mm. off shore-bisneksessä pitää usein pystyä myymään tuotteita hallituksille ja poliitikoille.

Markkina-alueet

M
ar
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 Brasilia Venäjä  

               Keski-Eurooppa

 Ranska Saksa Italia

 Läntinen Afrikka Kanada ja Yhdysvallat  Australia 

 Karibia  

 Aasia 

                 Singapore                                   Etelä-Korea                                    Kiina  Vietnam  
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6
Tulevaisuuden osaamisprofi ilit
Osaameri-hankkeen ennakointipajoissa on pohdittu tulevaisuuden osaamisprofi ileja. Seuraavaksi esitellyt tulevai-
suuden osaamisprofi ilit pohjautuvat ennakointiprosessin tuloksiin. Profi ilit ovat sellaisia, joiden määrän uskotaan 
tulevaisuudessa kasvavan, tai sitten ne ovat kokonaan uusia. Profi ileja tarkastellaan koulutusaloittain, vaikkakin 
profi ileissa korostuu myös elinikäisen oppimisen tärkeys. Meriteollisuusyritysten kansainvälistyminen leimaa myös 
tulevaisuuden osaamisprofi ileja. 

LAIVANRAKENTAJA
6. 1 Korjausrakentamisen monitaituri
Työntekijätasolla tulevaisuuden osaamisprofi ileissa korostuu tekninen perusosaaminen yhdistettynä kansainvälisillä pelikentillä tarvit-
tavaan erikoisosaamiseen sekä kulttuuriosaamiseen. Tulevaisuudessa suomalainen monitaitoinen laivanrakentaja voi toimia varustelija-
na ajallisesti lyhyissä korjausrakentamisen projekteissa. Erityisosaamisessa korostuvat erilaiset hitsaus- ja levytyötaidot, lvi-osaaminen 
sekä kone-, sähkö- ja sisustusvarustelutaidot. Tulevaisuudessa suomalaisen laivanrakentajan on hallittava vähintään kaksi osa-aluetta 
ollakseen kustannustasoltaan kilpailukykyinen halpamaiden työvoimaan nähden. Erityistaidot seuraavilla osa-alueilla luovat kilpailuetua 
muihin maihin nähden: moduulirakentaminen, elementtien kokoonpano, lasinkäsittely ja alumiinihitsaus.

6.2 Ulkomaalaisten tuotantolaitosten ylösajaja ja laadunvarmistaja
Tulevaisuudessa laivanrakennuksen ammattilainen voi toimia rakennettavien tuotantolaitosten konsultointitehtävissä ja auttaa paikallista 
organisaatiota kehittämään tehokasta tuotantolaitosta. Toisena vaihtoehtona ammattitaitoinen laivanrakentaja voi toimia suomalaisten 
alihankkijayritysten laadunvarmistajana. Etenkin Aasiassa monet suomalaisyritykset kasvattavat tuotantoaan ja niiden alihankintaketju 
kasvaa. Vaativassa meriteollisuudessa laadusta ei voida tinkiä, jos halutaan pitää yllä korkeatasoisten tuotteiden valmistajan mainetta. 
Tässä onnistumiseen tarvitaan laadunvalvontaa, jota tehdään paikan päällä Aasiassa. Suomalaisen laivanrakentajan kilpailijana tässä 
tehtävässä on luonnollisesti paikallinen työvoima, jolla on kielitaitoetu. Tuotantolaitosten ylösajaja voi toimia myös paikallisen väestön 
kouluttajana tuotantoon liittyvissä tehtävissä.

6.3 Kunnossapidon ammattilainen liikkuvissa työpisteissä
Kunnossapidon merkitys kasvaa edelleen laivanrakennuksessa. Työpisteinä ovat maailman satamat, telakat ja laivat. Suomalaiset laite- ja 
järjestelmätoimittajat ovat jo tällä hetkellä globaalisti hyvin tunnettuja, ja usealla onkin jo varsin kattavaa huoltotoimintaa. Myös pie-
nemmät suomalaiset laite- ja järjestelmätoimittajat tulevat tarvitsemaan kattavaa huoltoverkostoa tyydyttääkseen asiakkaansa tarpeet. 
Huollon voi pitää itsellään tai ulkoistaa – jälkimmäisessä vaihtoehdossa kumppanuussopimusten merkitys korostuu.  

Kenttähuollon osaajalla tulee olla erittäin hyvä tekninen tuoteosaaminen. Koulutuksella luodaan hyvä peruspohja, jota sitten kehitetään 
yrityskohtaisesti. Hyvä peruspohja pitää sisällään joko valmistusmenetelmäosaamista tai sähkö- automaatioasentamisen tai koneasenta-
misen perusosaamista. Hyvä teknisten piirustusten lukutaito niin suunnitteluohjelmistosta kuin paperiltakin on erittäin tärkeää. Kunnos-
sapidon ammattilaisen tulee osata huoltaa, tutkia, kalibroida ja korjata laitteita ja järjestelmiä. On osattava kunnostaa ja korjata tuotteen 
osio, joko paikan päällä tai lähityöpajalla. Tulevaisuudessa lct:n osuus tuotteissa kasvaa huomattavasti, jolloin pitää osata lukea tuotteen 
historiatapahtumia tietokonepäätteeltä ja analysoida tuotteen kuntoa. Kunnossapidon ammattilaisen myyntitaitoja tulisi myös kehittää, 
koska hän pystyy myymään uusia varaosia ja uusia tuotteita loppukäyttäjille.
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Kunnossapidon ammattilainen laatii huolto- ja matkaraportteja omalle työnantajalleen. Lisäksi hän laatii asiakkaalleen raportteja huol-
totapahtumasta ja tulevista huolloista. Globaaleilla markkinoilla tietenkin korostuu taito ymmärtää vieraita kulttuureita ja tulla toimeen 
muiden kulttuurien edustajien kanssa. 

6.4 Kotimaan markkinoiden laivanrakentaja
Suomessa ulkomaalaisten asentajien ja metallityöntekijöiden määrä on kasvanut huomattavasti. Tulevaisuudessa suomalaisen laivanra-
kentajan tulee hallita erittäin hyvin yksi osaamisalue ja sen lisäksi kohtuullisesti myös toinen osaamisalue. Hyvänä esimerkkinä voitaisiin 
pitää, että hitsaajalla on myös lvi-perustaidot hallussa. 

Tulevaisuuden laivanrakentaja ymmärtää tuotantoprosessit, laatujärjestelmät ja osaa lukea piirustuksia tietokoneelta. Kotimaassa toimi-
valla laivanrakentajalla on oltava hallussaan lisäarvoa luovaa erikoisosaamista. Erilaisten laivalaite- ja järjestelmäasennusten tietotaidon 
tarve tulee kasvamaan. 

6.5 Projektipäälliköitä o� shore-liiketoimintaan
Tulevaisuudessa suomalaiset yritykset ovat enenevässä määrin mukana erilaisissa off shore-projekteissa globaalisti. Usein protektionistisis-
ta syistä tuotteen tai työvoiman kotimaisuusaste on hyvin korkea. Näissä tapauksissa suomalainen meriteollisuuden ammattilainen toimii 
usein projektipäällikkönä. Tehtävässä korostuvat hyvät kansainväliset projektijohtamistaidot, liiketoimintaosaaminen, sopimusjuridiikka 
ja tietenkin hyvä perustekninen osaaminen. 

6.6 Suunnittelijan vastuukenttä kasvaa
Suunnittelijan rooli muuttuu tulevaisuudessa nykyisestä perussuunnittelusta enemmän kohti verkoston hallintaa. Perussuunnittelua 
tehdään yhä enemmän ulkomaisissa tytäryhtiöissä ja ulkomaisissa alihankintayrityksissä. Tässä skenaariossa suomalaisen suunnittelijan 
vastuulla on toimia kontaktina asiakkaalle ja valvoa suunnittelutyötä sekä vastata laite- ja järjestelmähankinnoista ja logistiikasta. Suun-
nittelija ymmärtää ulkomaisen työvoiman kustannusten muodostumisen. Suunnittelun perustaidot ovat edelleen välttämättömät. 

6.7 Tuotekehittäjän uudet eväät
Uusien teknologioiden hyödyntäminen tulee olemaan keskiössä tulevaisuudessa. Langattomuus, ict, uudet materiaalit, aalto- ja tuulivoi-
ma sekä moduloinnin hyödyntäminen ovat merkittävä osa tuotekehittäjän osaamisaluetta. Tuotekehittäjä osaa yhdistää erilaisia uusia 
tekniikoita ja materiaaleja vanhoihinkin tuotteisiin ja osaa kansainvälisesti hyväksyttää ja vaikuttaa asiakkaisiin ja järjestöihin sääntöjen 
muuttamiseksi yrityksille suotuisaksi. 

6.8 Huoltoinsinööri
Huollon merkityksen kasvaessa tarvitaan huoltoon erikoistuvia insinöörejä yhä enemmän. Huoltoinsinöörin tehtävässä korostuu hyvä tek-
ninen ja tuotetietämys. Huoltoinsinööri toimii myös kouluttajana asiakkailleen ja osallistuu neuvotteluihin asiakkaan kanssa. Huoltoinsi-
nööri toimii linkkinä työnantajansa ja asiakkaansa välillä. On erittäin tärkeää osata myydä uusia tuotteita ja ratkaisuja asiakkailleen. Usein 
huoltoinsinööri toimii asiakkaan ja oman alihankkijayrityksen välimaastossa, jolloin verkosto-osaamistaidot korostuvat. 
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7
Koulutuksessa huomioitavaa koulutusasteittain

Kehitettävät osa-alueet

•  Hyvä perustekninen osaaminen

•  Uudet tekniikat ja teknologiat

     •  Esim. automaation lisääntyminen ja laserteknologia

•  Monitaitoisuus

•  Ict-taidot

•  3D-suunnitteluohjelmistojen perustaidot

•  Tuottavuusajattelu

•  Tuotantoprosessien ymmärtäminen

•  Laatu

•  Moduloinnin ja elementtien valmistuksen ja 
 asennuksen perusteet

•  Erikoisosaamisalueita

     •  Lasinkäsittely

     •  Alumiinihitsaus

     •  Laserhitsaus

     •  Rosteri

•  Tiimijohtamistaidot

•  Asiakkaan kuunteleminen

•  Myyntitaidot

•  Tavaralogistiikan ymmärtäminen

•  Työturvallisuus

7.1 Ammatilliset oppilaitokset
Meriteollisuuden työntekijöiden työnkuvassa kansainvälisyys ja projektityöskentely tulevat lisääntymään. Hyvät tekniset perustaidot luo-
vat pohjan uuden teknologian oppimiselle. 

Meriteollisuuden työntekijöiden tulee hallita tulevaisuudessakin työturvallisuuteen liittyvät asiat. Tehokkuusajattelu ja tuotantoprosessien 
ymmärtämisen merkitys korostuvat, mihin voidaan vaikuttaa jo perusopetuksessa. Teollinen rakentaminen, elementit ja moduulit tulevat 
yleistymään sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa. Tämä edellyttää asentamiseen liittyviä taitoja. Uudet tekniikat ja uudet 
tuotantotavat sekä uudet materiaalit ja automaatioasteen kasvaminen vaativat pätevöitymistä. 

Meriteollisuuden työntekijän on osattava tulevaisuudessa yhä useampia työtehtäviä, esim. hitsaaja pätevöityy myös lvi-asentajaksi. Lisäksi 
kuvia pitää pystyä lukemaan tietokoneelta ja raportoida virheellisistä kuvista eteenpäin. 

Ulkomailla tapahtuvassa työssä korostuvat kielitaito, kulttuurien tuntemus ja viestinnälliset taidot. Yhä useammin asentajat raportoivat 
omalle yritykselleen ja asiakkaalleen työstään kirjallisten raporttien muodossa. 

Tiimijohtamiseen liittyen yritykset toivat selvästi esiin teknikkokoulutuksen palauttamisen tarpeen. Teknikoiden hyödyntäminen työnjoh-
dollisissa ja suunnittelutehtävissä koettiin erittäin arvokkaaksi. Oppilaitosten välisellä yhteistyöllä teknikkokoulutuksen voisi toteuttaa 
ammattioppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun yhteiskoulutuksena. 

Suomen meriteollisuuden osaamisessa tulisi panostaa seuraaviin liiketoiminta-alueisiin:

•  Uudisrakennukset (erityisesti erikoisalukset, 
 risteilijät ja autolautat)

•  Korjausrakentaminen

•  Off shore

•  Arktinen laivanrakennus

•  Huolto ja kunnossapito

•  Laitteet ja järjestelmät

•  Laivojen operointi
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7.2 Ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulutuksessa olisi huomioitava ensisijaisesti se, että koulutus antaa riittävät perustekniset taidot, joiden päälle yritykses-
sä voidaan rakentaa erikoisosaamista. Ammattikorkeakoulussa voi suunnata erilaisten opintomoduulien kautta koulutusta tietyille osa-
alueille. 

Esimerkkejä pää- ja sivuainepaketeista:

•  Matkustajalaivat + tuotekehitys

•  Laivajärjestelmät + huolto ja kunnossapito

•  Laivanrakennustekniikka + laivojen operointi

•  Korjausrakentaminen + modulointitekniikka

Koulutuksessa pitäisi mahdollistaa muiden alojen opiskelu paremmin. Eri alojen rajapinnoilta syntyvillä verkostoilla ja osaamisella luodaan 
uusia kilpailukykyisiä tuotteita. Perinteisten konetekniikan ja laivanrakennuksen opintoja tulisi täydentää mm. ict-, kaupallisella, laivojen 
operointi- sekä sähkö- ja automaatio-osaamisella. 

Opetuksessa tulisi huomioida edellä mainitut liiketoiminta-alueet ja niiden osaamisvaatimukset. Korjausrakentamisen ja off shoren merki-
tys kasvaa huomattavasti tulevaisuudessa. Näiden koulutus on tällä hetkellä vähäistä. 

Korkeakoulutettujen yleistä liiketoimintaosaamista tulee kehittää aktiivisesti jo koulussa. Liiketoimintaosaaminen tulee integroida kurssi-
en opetussisältöön erilaisten ryhmätöiden, projektien ja asiakas-casejen muodossa.

•  Laivanrakennusprosessi + valmistustekniikat

•  Off shore + laivajärjestelmät

•  Laivajärjestelmät + sähkö- ja automaatiotekniikka

•  Suunnittelujärjestelmät + materiaalitekniikka

7.3 Yliopisto
Yliopistotason laivanrakennuksen koulutuksen tulee antaa riittävät tietotaidot meritekniikasta, merellisten laitteiden perustietämyksestä, 
suunnittelujärjestelmistä, moduloinnista, tuotekehityksestä ja arktisesta laivanrakennuksesta.  

Yliopistokoulutuksessa nousi esiin samanlaisia puutteita kuin ammattikorkeakoulutuksessakin, kuten koulutuksen törmäyttäminen mui-
den alojen koulutuksen kanssa. Meritekniikan opettajilta kaivattiin vielä aktiivisempaa otetta yritysyhteistyöhön. 

Tulevaisuudessa tarvitaan edelleen syvällisiä teoriaosaajia, jotka ovat tietyn aihealueen eksperttejä, mutta kasvavassa määriin kaivattiin 
osaajia, joilla on hyvä yleistietämys meriteollisuudesta, eikä niinkään syvällistä teknistä tietotaitoa joltain kapealta alalta. Syvällisistä teo-
riaosaajista oli tarvetta liittyen mm. hydrodynamiikkaan, värähtelyosaamiseen, turvallisuuteen, automaatiojärjestelmiin, propulsioon ja 
arktiseen laivanrakennukseen. Niin sanotulta yleismanagerilta edellytetään hyvää perusteknistä tietotaitoa, mutta enemmän korostuvat 
kokonaisuuden ymmärtäminen, kansainvälinen projektijohtaminen, hankinta- ja logistiikkaosaaminen, verkosto-osaaminen ja liiketoi-
mintaosaaminen. 

Off shoren ympärille olisi rakennettava uusi koulutuskokonaisuus hyödyntäen eri yritysten ja oppilaitosten osaamista. Olisi mahdollistetta-
va opintojen yhdistäminen eri oppilaitoksista ja eri oppiasteilta. Kaikki oppilaitokset eivät pysty tarjoamaan kaikkea. 

Myös yliopistoissa on aktiivisesti jatkettava eri alojen ristiinpölyttämistä ja integroitava liiketoimintaosaaminen teknillisiin kursseihin. Eri-
tyisesti on huomioitava asiakkaan ansaintalogiikan ymmärtäminen.

Energia- ja ympäristöteknologiaan liittyvän osaamisen tulee olla keskiössä erityisesti yliopistotasolla. Tällä osa-alueella tulee tapahtu-
maan eniten kehitystä tulevaisuudessa. Energia- ja ympäristökoulutus pitää integroida meriteollisuuden koulutuksiin.
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7.4 Täydennyskoulutus
Monia osaamistarpeita voidaan paikata täydennyskoulutuksella. Suuret yritykset kaipasivat esimerkiksi hydrodynaamikkoja ja värähte-
lyosaamista sekä lujuuslaskijoita. Nämä koulutustarpeet voitaisiin paikata yliopiston tarjoamalla täydennyskoulutuksella. Opiskelijoina 
esim. muissa suunnittelutehtävissä olleet insinöörit ja diplomi-insinöörit. Hydrodynamiikan koulutuspaketti etenee yritysten ja oppilaitos-
ten kesken tämän raportin mennessä painoon.

Suunnittelujärjestelmien käyttökoulutus työntekijöille olisi helposti toteutettavissa. Tämä antaisi työntekijöille taidot lukea kuvia 3D-muo-
dossa ja antaa palautetta järjestelmän kautta suoraan suunnitteluun. 

8
Osaamisfoorumit tiedon jakajina
Osaameri-hankkeen loppuvaiheessa järjestettiin kaksi osaamisfoorumia, joiden tarkoituksena oli juurruttaa hank-
keen tuloksia ja muodostaa pysyvä käytäntö osaamisen ennakointiin alueellisesti meriteollisuudessa. Osaamisfoo-
rumit pidettiin Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, joissa meriteollisuuden yritykset ja oppilaitokset ovat vahvasti 
läsnä. Osaamisfoorumien tarkoituksena on toimia yritysten, oppilaitosten ja eri oppiasteiden yhdistäjänä, avata 
keskustelua tulevaisuuden osaamistarpeista ja luoda yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välille. 

Osaamisfoorumeissa esiteltiin hankkeen tuloksia ja kuultiin oppilaitosten aktiviteeteista meriteollisuudessa. Yritysten esityksissä koros-
tettiin muuttuvaa toimintakenttää ja sen merkitystä osaamiselle. Osaamisfoorumi toimii erityisesti eri oppilaitosten viestinvaihtamisessa. 
Hankkeen tuloksissa korostui tarve mahdollistaa konetekniikan opiskelijoille merenkulkualan opintoja, jolloin koulutuksen ristiinpölytys 
luo uusia tarvittavia osaamisprofi ileja. Konkreettinen esimerkkinä osaamisen kehittämiseen oli suomenkielisen ammattikorkeakoulun ko-
netekniikan ja ruotsinkielisen merenkulkualan oppilaitoksen yhteistyön käynnistäminen.   

Osaamisfoorumeiden etuna on keskustelu yli oppilaitosrajojen. Tämä on erittäin tärkeää, koska meriteollisuudessa tarvitaan monen eri 
alan ammattilaisia, jolloin pelkät neuvottelukunnat eivät välttämättä ole ainoita oikeita keskustelufoorumeita. 

Muita osaamistarpeita:

•  Liiketoimintaosaaminen

•  Kansainvälisyys

•  Off shore-koulutus
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9
Analyysi ja toimenpidesuositukset
Miten koulutamme laivanrakennuksen monitaiturit ja kansainväliseen huollon osaajat?

Tulevaisuudessa meriteollisuusyritysten toiminta laajenee kansainvälisillä markkinoilla ja kotimarkkinat pienene-
vät vuosien 2007–2009 tasosta. Kansainvälisyys luo uusia osaamistarvevaatimuksia ja kotimaassa operoivat yrityk-
set etsivät muilta liiketoiminta-alueilta tukijalkaa, joka vaatii monipuolista osaamista. 

Suomalaisessa meriteollisuuden koulutuksessa on keskitytty tuotannon ja suurien laivaprojektien hallitsemiseen. 
Tämä osa-alue on myös tulevaisuudessa hallittava, jotta telakat ja tuotanto pysyvät kotimaassa ja kilpailukykyisinä. Lisähuomiota koulu-
tuksessa kaivataan huoltoon, ylläpitoon, markkinointiin, tuotekehitykseen, muotoiluun, myyntiin ja tuotannon aloittamiseen.    

Edellä on mainittu liiketoiminta-alueet, joilla suomalaisilla on mahdollisuus pärjätä loistavien yritystensä ja osaamisensa kautta. Tällä 
hetkellä meillä ei ole tarjolla kaikille osa-alueille koulutusta, emmekä toisaalta osaa hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa koulutusta eri 
oppilaitosten välillä. 

Meriteollisuuden osa-alueet

Yleinen meritekniikka, merellisten laitteiden perusteet, suunnittelujärjestelmät, 
modulointi, tuotekehitys, laivalaitteet ja järjestelmät

HELSINKI

Arktinen laivanrakennus

Laivanrakennustekniikka

Materiaalitekniikat

Suunnittelujärjestelmät (nu-
meeriset)

Turvallisuus

Laitteet ja järjestelmät

Uudisrakennukset

TURKU

Uudisrakennus

Laivanrakennusprosessit

Valmistustekniikat

Korjausrakentaminen

Huolto ja kunnossapito

Laivojen operointi

Cleantech ja biotekniikka

PORI

O� shore

Merelliset 
energiajärjestelmät

Syvänmeren
tutkimus

Suuret merelliset 
rakenteet

RAUMA

Laitteet ja 
järjestelmät

Merenkulku

Cleantech

Merisovellukset

•  Uudisrakennukset (erityisesti, erikoisalukset, risteilijät 
 ja autolautat)

•  Korjausrakentaminen

•  Off shore

•  Arktinen laivanrakennus

Tulevaisuudessa pitäisi jakaa alueellisesti vastuut eri osa-alueiden kouluttamisesta. Koulutuksen sähköistämisellä koko meriteollisuu-
den koulutukset ovat avoinna kaikille oppilaitoksille. 

HAHMOTELMA OSA-ALUEIDEN JAOTTELUSTA PERUSTUU ALUEIDEN NYKYISEEN KOULUTUSTARJONTAAN JA YRITYSTEN 
OSAAMISTARPEISIIN.

•  Huolto- ja kunnossapito

•  Laitteet ja järjestelmät

•  Laivojen operointi
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Oppilaitosten kansainvälistymistä on tuettava aktiivisesti. Off shore-koulutuksen varmistamiseksi olisi oppilaitosten luotava järjestel-
mällistä opiskelija- ja opettajavaihtoa Trondheimin, Delftin ja Brasilian yliopistojen kanssa. Korjausrakentamisen erityisosaamista tulee 
kouluttaa niin ammatillisissa oppilaitoksissa kuin ammattikorkeakouluissakin. Arktinen laivanrakennus tulee säilyttää Helsingissä. Uusina 
koulutusmoduuleina olisi otettava käyttöön huollon ja kunnossapidon opinnot sekä laitteet ja järjestelmät. Nämä osa-alueet ovat kasvavia 
aloja ja niihin ei ole suoranaisesti koulutusta tarjolla. Laivojen operointiin liittyvien koulutustentarjoajien parempi hyödyntäminen me-
riteollisuudessa loisi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kotimaassa Satakunnan ammattikorkeakoulu, Aboa Mare, Novia ja ulkomailla 
esimerkiksi Transatlantic Ice Academy tarjoavat laivojen operointiin liittyvää koulutusta. On erittäin tärkeää tarjota meriteollisuuden niin 
sanottuja peruskursseja muiden alojen opiskelijoille, jolloin muiden alojen ammattilaiset soveltuvat paremmin meriteollisuuden käyttöön. 

Koulutuksen on pystyttävä tulevaisuudessa reagoimaan nopeammin muuttuviin tilanteisiin. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää tämän 
hetkistä suunnittelijapulaa meriteollisuudessa Euroopan tasolla. Oppilaitosten täydennyskoulutuksen on pystyttävä tarjoamaan koulutus-
ta muuttuvissa tilanteissa erittäin nopeasti. 

Meriteollisuuden tulevaisuuden koulutuksen tavoitteet, 
toimenpiteet ja päävastuutahot 
TAVOITE:  Alueelliset osaamiskeskukset 2020 käynnissä.
Toimenpiteet: Keskustelua alueellisesti osaamisalueiden jakamisesta. Linkitys meriteollisuuden innovaatioalustan suunnitel-
 miin ja ehdotuksiin.
Päävastuutahot: Oppilaitokset.

TAVOITE:  Mahdollisuus suorittaa eri oppilaitosten kursseja hyödyntäen e-oppimista.
Toimenpiteet:  Rahoituksen selkeyttäminen, jolloin ei ole estettä opintojen suorittamiselle muissa oppilaitoksissa. Luennot   
 sähköiseksi ja verkkoon muidenkin oppilaitosten saataville.
Päävastuutahot:  Oppilaitokset, OKM ja OPH 

TAVOITE:  Oppiaineiden ristiinpölytys esim. meritekniikka ja ict.
Toimenpiteet: Luotava opiskelijoille mahdollisuus laaja-alaisiin opintoihin ja tarjottava mahdollisuus käynnistää yhteisiä    
 hankkeita yli opintorajojen. 
Päävastuutahot: Oppilaitokset.

TAVOITE:  Kansainvälisen kumppanuusverkoston laajentaminen sekä opiskelija- ja opettajavaihdon lisääminen
Toimenpiteet:  Yhteistyösopimusten laatiminen ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Koulutuksen vahvistaminen niillä 
 osa-alueilla, joilla meillä itsellä ei ole osaamista (off shore). Aktiivinen opiskelija- ja opettajavaihto sekä 
 rahoituskanavat em. toteuttamiseen.

Päävastuutahot: Oppilaitokset ja OKM.

TAVOITE:  Kansainväliset harjoittelupaikat.
Toimenpiteet:  Opiskelijavaihdon lisäksi on lisättävä mahdollisuuksia työharjoittelujaksoihin ulkomailla osana opintoja.    
 Erityisenä kohderyhmänä uudet markkinat ja suuret asiakkaat. Näin yritystemme käytettävissä olisi nuoria 
 ammattilaisia, jotka ymmärtävät asiakkaan tarpeita ja uusien markkinoiden toimintatapoja.
Päävastuutahot:  Oppilaitokset, yritykset, OKM ja OPH.

TAVOITE:  Eri oppiasteiden välisen yhteistyön tiivistäminen.
Toimenpiteet:  Oppilaitosten välisen koulutusyhteistyön lisääminen ja tiivistäminen. Eri oppiasteet voivat hyödyntää toistensa   
 osaamista ja laitteita koulutuksessaan. Aktiivisen keskusteluyhteyden luominen oppilaitosten välille.
Päävastuutahot:  Oppilaitokset ja kaupungit.
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Ennakointiprosessin arviointia
Koulutuksen ennakointiprosessiin oppilaitokset tulee ottaa kumppaniksi jo hakuvaiheessa. Toi-
saalta Osaameri-hankkeen vahvuutena on ollut se, ettei hanke ole ollut minkään oppilaitoksen 
oma hanke ja koulutuksen tilaa on voitu tarkastella mahdollisimman objektiivisesti. 

Ennakointityötä on jatkettava edelleen ja seurattava tulosten juurruttamista. Tässä hankkeessa ei 
päästy juurruttamisvaiheeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Haasteena tässä saattoi olla juuri 

objektiivinen näkökulma, jolloin tuloksia ei oppilaitoksissa koettu omaa toimintaa kehittäväksi. 

Varustamojen näkökulmaa on kiitelty monelta taholta, ja olisi ollut hyvä tutustua myös Euroopan ja Aasian laivanrakennukseen. Hankkeen 
puitteissa tehdyn Karibian-matkan kautta päästiin erittäin syvälle risteilyvarustamojen maailmaan ja erityisesti korjausrakentamiseen.

Kaiken kaikkiaan erilaisiin tilaisuuksiin osallistui yli 200 osanottajaa. Suurena haasteena on saada todellinen vuorovaikutus syntymään 
oppilaitosten ja yritysten – erityisesti pk-yritysten – välille. Suuryrityksillä on resursseja panostaa tulevaisuuteen, mutta pienyrityksillä ei 
ole mahdollisuuksia ja aikaa vaikuttaa osaamisen ennakointiin.

Lopuksi
Osaameri-hankkeen tavoitteena oli selvittää meriteollisuusyritysten tulevaisuuden osaamistarpei-
ta ja tämän haasteena oli meriteollisuudessa vaadittava laaja-alainen osaaminen. Hankkeessa ei 
voitu keskittyä tietyn ydinosaamisen syvälliseen tutkimiseen, vaan tavoitteena oli uusien osaamis-
tarpeiden kartoittaminen ja se, mitä yritysten ydinosaamisen vahvistaminen vaatii oppilaitoksilta.

Hankkeen aikana toteutettujen sähköisen kyselyn, ennakointipajojen sekä haastattelujen kautta 
saatiin kerättyä materiaalia meriteollisuuden osaamiseen liittyen. Keskeisenä tuloksena hanke tuotti tietoa meriteollisuuden tulevaisuu-
den osaamistarpeista sekä ehdotuksia meriteollisuuden koulutuksen kehittämiseksi. 

Tämä tieto on opetushallinnon, alaan liittyvää koulutusta tarjoavien koulutuksen järjestäjien, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkea-
koulujen ja yliopistojen käytössä. Ennakointityö meriteollisuudessa tulee jatkumaan ja tulosten siirtymistä opetussuunnitelmiin seurataan.
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