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OsaaMeri
Osaamisen ennakointia meriteollisuudessa
OsaaMeri-hankkeen tavoitteena oli selvittää tulevaisuuden meriteollisuusyritysten osaamistarpeita, jolloin koulutusta voidaan 
suunnitella ja kohdentaa työelämän todellisiin tarpeisiin.  Ennakoinnin tavoitteena on vaikuttaa ammatillisten oppilaitosten, 
ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen koulutusohjelmien ja opetussuunnitelmien sisältöihin, jotta ne vastaisivat paremmin 
tulevaisuuden yritysten ammatillisia vaatimuksia.

Hankkeen rahoittajina toimivat Opetushallitus, lounaisrannikon kaupungit Rauma ja Turku, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Uuden-
kaupungin ammattiopisto Novida sekä Porin Seudun Kehittämiskeskus.

Hankkeen kovat pisteet:

Meriteollisuuden globaalit muutokset ja yritysten osaamistarpeet -kysely, kevät 2010

Ennakointipaja 1.0, tulevaisuuden osaamistarpeet, kesä 2010

Ennakointipaja 2.0, tulevaisuuden osaamispro� ilit, syksy 2010

Haastattelut, meriteollisuuden ydinosaaminen, markkinat jne., talvi 2010–2011

Ennakointipaja 3.0, toimintasuositukset koulutuksen kehittämiseksi, kevät 2011

Osaamisfoorumit, tulokset käytäntöön, syksy 2011

Hanke on toteutettu 1.10.2009–28.2.2012.

Globaalit muutostekijät
Taantuma herätti strategiatyön
Meriteollisuus joutui globaalisti laman kouriin vuosina 2009–2010. Kotimaan telakoilta loppuivat työt, mikä pakotti useat meri-
teollisuuden verkostoyritykset pohtimaan sekä strategiaansa että tulevia markkinoitaan.

Meriteollisuusyritysten ja varustamojen edustajat, joita hankkeessa haastateltiin, eivät uskoneet Suomessa päästävän tulevai-
suuden laivanrakennuksessa samanlaiseen volyymiin kuin Freedom- ja Oasis-luokkien aikana. Kotimaan laivanrakennuksen 
vähentyessä useat verkostoyritykset ovat rakentaneet uusia tukijalkoja kansainvälisille markkinoille. Tällä hetkellä monet meri-
teollisuuden yritykset ovat vauhdilla mukana esim. Brasilian o� shore-liiketoiminnassa tai laivojen korjausrakentamisessa. Uusia 
tukijalkoja löytyy kansainvälisiltä pelikentiltä etenkin laite- ja järjestelmätoimittajille, suunnittelutoimistoille sekä projektinhal-
lintaan keskittyneille yrityksille. 
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Tulevaisuuden skenaariot
Osaamisen siirtymistä ulkomaille on varottava!
Kansainvälistymisessä on pidettävä huoli, ettei kaikkea tuotantoa päästetä siirtymään ulkomaille. Haastatellut halusivat korostaa, 
että Suomessa pitää olla tulevaisuudessakin laivanrakennusta ja tuotantoa. Vaarana on, että tuotannon siirtyessä ulkomaille siirtyy 
ennen pitkää myös muu osaaminen perässä. Tämä aiheuttaa haasteita osaamisen säilyttämiselle Suomessa.

Yritykset uskovat, että tulevaisuudessa tuotteet valmistetaan lähellä markkinoita. Suomesta käsin hallitaan mm. tuotekehitystä, 
konseptitason tietotaitoa, tuotantomenetelmien konseptien kehittämistä, konseptisuunnittelua, suunnittelun johtamista ja koordi-
nointia. Myös komponentit, ohjeet, tuotannon laadunvalvonnan koordinointi, laadunvalvonta, osto, logistiikka, asennus ja huolto-
aktiviteetit ovat tärkeää osaamistamme. Strategiset kumppanit vastaavat taas tuotteiden markkina-alueella tuotannosta ja tiloista. 
Laatukontrolli päätoimittajan tiloissa voi olla suomalaisyrityksen tuotantotiimillä. 

Toisena skenaariona nähtiin verkostojen hallinta, jossa omaa osaamista ovat projektinhallinta, suunnittelu, osto ja logistiikka. Osaa-
jat otetaan helposti sieltä missä työtkin ovat. Tämä toimintamalli sopii erityisesti varusteluun keskittyville yrityksille. 

Koulutuksen tuettava 
yritysten perusosaamista sekä luotava uutta!
Hankkeen tuloksissa nousi vahvasti esille yritysten tahto siitä, että perustekninen tietotaito on säilytettävä hyvällä tasolla 
oppilaitoksissa. Hyvän teknisen perustaidon päälle yrityksissä voidaan rakentaa erikoisosaaminen.

Suomalaisen meriteollisuuden ydinosaamista ovat mm. innovatiivinen suunnittelu, koneistojen ja propulsion ympärille kehittynyt 
osaaminen, arktinen laivanrakennus ja moduulirakentaminen.

Huolto- ja kunnossapitobisneksen kasvaessa tarvitaan myös tälle sektorille koulutusta, sillä tällä hetkellä se on vielä hyvin 
sirpaleista. 

Korkeakoulutettavien yleistä liiketoimintaosaamista tulee kehittää aktiivisesti jo koulussa mm. erilaisten ryhmätöiden, 
projektien ja asiakas-casejen muodossa.
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Minkälaista koulutusta 
yritysten tarpeisiin?
Koulutuksen on keskityttävä seuraaviin aihealueisiin:

Yllämainituilta alueilta suomalaisyritykset saavat euronsa. Tämä pitäisi myös huomioida selvästi koulutuksessa ja tukea sitä, että 
myös tulevaisuudessa meriteollisuuden yrityksillä on osaajia saatavilla.

Laivanrakennuksen, arktisen laivanrakennuksen ja laivojen operoinnin koulutus on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Nyt on rakennet-
tava toimivat koulutusmoduulit o� shoren, korjaus- ja saneerausrakentamisen, huollon ja kunnossapidon sekä laivalaitteiden ja 
järjestelmien ympärille.

Meriteollisuuden 
koulutusyhdistelmät
Tulevaisuudessa on selvästi tarvetta koulutuksen ristiinpölyttämiselle. Yksinomaan laivanrakentajia enemmän tarvitaan osaajia, 
jotka ymmärtävät laivanrakennuksen perusasiat, mutta joiden ydinosaaminen on esim. energia-, ict-, lvi-, sähkö- tai automaatio-
osaamista. 

Merenkulun opintojen mahdollistaminen myös muille tekniikan alan opiskelijoille on tärkeää. Laivojen operointiin ja laivalaitteiden 
kunnossapitoon on valmiina hyvät kurssit oppilaitoksissamme. Merenkulun opintojen yhdistäminen moduuleina esim. konetekni-
ikan opintoihin palvelisi sekä opiskelijoiden osaamista että tulevaisuuden työantajien tarpeita.

Kansainvälisten kumppanuuksien aktiivinen hyödyntäminen nousee erittäin tärkeäksi erityisesti o� shoressa. Suomalaisten oppi-
laitosten tuleekin tehdä aktiivista yhteistyötä ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Tiedon siirtäminen vaatii järjestelmällistä vaihto-
opiskelijaohjelmaa.

Laivanrakennusprosessi (uudisrakennukset: erikoisalukset, cruise & ferry)

O� shore

Korjaus- ja saneerausrakentaminen

Arktinen laivanrakennus

Huolto ja kunnossapito

Laivalaitteet ja järjestelmät

Laivojen operointi (merenkulku)
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Competence Centerit
osaamisen jakajana
Tulevaisuudessa osaaminen edellyttää eri osa-alueiden kouluttamisvastuiden jakamista alueellisesti. Verkkokoulutuksella voidaan 
mahdollistaa se, että meriteollisuuden koulutukset ovat avoinna kaikille oppilaitoksille. Yritysluento jen videoinnin kautta voidaan 
viedä viimeisintä tietotaitoa opiskelijoille helposti ja edullisesti. 

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

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
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To do list!
Pohdittavaa koulutuksen kehittämiseksi

TAVOITE:  Alueelliset osaamiskeskukset 2020 käynnissä.
Toimenpiteet: Keskustelua alueellisesti osaamisalueiden jakamisesta. Linkitys meriteollisuuden innovaatioalustan 
 suunnitelmiin 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 (o� 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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