
Perusosaaminen, substanssi 
(149)

Itseopiskelu & itsensä 
kehittäminen (154)

Yleiset tietotekniset taidot & 
digitalisaatio (170)

Talous- ja 
liiketoimintaosaaminen (47)

Vuorovaikutus ja yhteistyö (137) Ohjelmointi, koodaus (128) Vuorovaikutustaidot (108)
Vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaidot (45)

Käytännön osaaminen (135)
Vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaidot (98)
Itsensä johtaminen, oman työn 

johtaminen (93)
KV, monikulttuurisuus, kielitaito 

(36) 

Esimies- ja johtamisosaaminen 
(96)

Käytännön osaaminen (89)
Viestintä- ja markkinointitaidot 

(92)
Verkostoituminen ja 

verkostoitumistaidot (35)

Talous- ja 
liiketoimintaosaaminen (77)

Itsensä johtaminen, 
organisointikyky (56)

Talous- ja 
liiketoimintaosaaminen (92)

Esimies- ja johtamisosaaminen 
(35)

Kielitaito, kv, monikulttuurisuus 
(75)

Tiedonhankintataidot (48)
Verkostoituminen ja 

verkostoitumistaidot (83) 
Tietotekniset taidot ja 

osaaminen (31)

Alan ohjelmistot & palvelut (62) Perusosaaminen, substanssi (44) Käytännön kokemus (65)
Viestintä- ja markkinointitaidot 

(31)

Tiedonhankintataidot (56) Ongelmanratkaisutaidot (37)
Kielitaito, kv, monikulttuurisuus 

(64)
Käytännön kokemus ja 

osaaminen (30)

Tietotekninen osaaminen (54)
Kielitaito, kv, monikulttuurisuus 

(33)
Tiedohankintataidot (62) Resilienssi (joustavuus) (21)

Verkosto-osaaminen (33)

Talous- ja 
liiketoimintaosaaminen (33)

Vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot (97)

Käytännön kokemus ja 
osaaminen (299)

Alakohtaiset tietotekniset taidot 
(67) 

Käytännön osaaminen (79)

Stressin ja paineen hallinta ja 
sietokyky (61)

Vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot (225)

Yrittäjyystaidot (62)
Vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaidot (47)
Käytännön kokemus ja 

osaaminen (42)
Stressin ja paineen hallinta ja 

sietokyky (141)
Talous- ja 

liiketoimintaosaaminen (59)
Talous- ja 

liiketoimintaosaaminen (41)

Tietotekniset taidot ja 
osaaminen (40)

Alakohtainen 
substanssiosaaminen (133)

Käytännön kokemus ja 
osaaminen (54)

Verkosto-osaaminen (37)

Alan lainsäädännöllinen 
osaaminen (39)

Oma-aloitteisuus, itsensä 
johtaminen (116)

Verkostoitumistaidot (52) Tietotekninen osaaminen (26)

Monialainen, monipuolinen ja 
moniammat. osaaminen (38)

Monialainen osaaminen, 
moniammat. työskentely (87)

Luovuus, innovatiivisuus (49) Itsensä johtaminen (20)

Verkostoituminen ja 
verkostoitumistaidot (37)

Tiedonhankintataidot (84)
Alakohtainen 

substanssiosaaminen (49)
Kielitaito (19)

Resilienssi (joustavuus) (34) Resilienssi (joustavuus) (74)
Moniammatillisuus, poikkitait. ja 

-tieteellisyys (44)
Perusosaaminen, substanssi (19)

Oma-aloitteisuus, itsensä 
johtaminen (30)

Yrittäjyystaidot (53)
Viestintä- ja markkinointitaidot 

(42)
Esimies- ja johtamisosaaminen 

(16)
Analyyttiset taidot ja 

kehittämisosaaminen (29)
Tietotekniset taidot ja 

osaaminen (51)
Vuorovaikutustaidot (30) Yrittäjyysosaaminen (16)

Maa- ja metsätalousalat 2018-2020 
(n=308)

Sosiaaliala 2020 (n=411) Terveysalat 2020 (n=1084) Taidealat 2019 (n=361)

Verkosto-osaaminen (50) Stressinsietokyky (57)
Oma-aloitteisuus, itsensä 

johtaminen (21)

Tekniikan alat 2020 (n=782) ICT 2018-2020 (n=384) Kauppa ja hallinto 2020 (n=775)
Matkailu- ja ravitsemisalat 2020 

(n=262)


