
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIELDS: Addressing the current and 
Future skIll needs for sustainabilty, 
digitalization, and the bio-Economy in 
AgricuLture: European skills agenDa 
Uutiskirje #2 



 

 

 

 

FIELDS: Lyhyesti projektista 
 

 

 

Ilmastonmuutos ja ympäristötietoisuus ovat tuoneet maatalouteen EU:ssa 
uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Nämä ovat motivoineet sivutuotteiden 
uudelleenkäyttöön ja vastuullisempien tuotteiden ja tuotantotapojen 
kehittämiseen. 

 
Näiden haasteiden kohtaaminen edellyttää uusia toimintamalleja ja kyvykkyyksiä 
ruoka- ja juomasektorilla. Näin ollen uuden osaamisen ja kykyjen tunnistaminen 
biotaloudessa, kestävässä kehityksessä ja teknologia-alalla on välttämätöntä 
EU:n maataloussektorin kilpailukyvyn ja jatkuvuuden varmistamiseksi pitkällä 
aikajänteellä. 

 
FIELDS-projektissa 31 hankekumppania 12:sta eri maasta auttavat löytämään 
ne haasteet, joita maataloussektori EU:ssa tänä päivänä kohtaa sekä niiden 
kohtaamiseksi tarvittavat taidot. 

 
 

FIELDS-projektin tavoitteena on rakentaa strategioita tiedon jakamiseksi 
valmennuksen keinoin Euroopan unionissa. Innovatiivisten valmennusten 
tavoitteena on tarvittavan osaamisen kouluttaminen. Valmennusten 
erityiskohderyhminä ovat maanviljelijät ja peruskoulun jälkeisessä opintojen 
vaiheessa olevat opiskelijat. 

 

 
Analysoitaessa tarvittavaa osaamisesta FIELDS-projektissa hyödynnetään 
kohderyhmiä, skenaarioanalyysejä ja innovatiivisia opetussuunnitelmia. 
Näiden pohjalta luodaan uusia metodologioita. 

 
Projektin rahoittaa Erasmus+ hanke. 

 
 
 
 

  31 kumppania    12 maata  



 

 

 

 

FIELDS kehittää digitalisaation, kestävän 

kehityksen ja biotalouden osaamista Euroopassa 

 

FIELDS osallistuu biotalouden 
työryhmään 10.6.2022 Euroopan 
alueiden tutkimus- ja 
innovointiverkoston ERRIN (European 
Regions Research and Innovation 
Network) tilaisuudessa ”Osaamisen 
riittävän kehittymisen varmistaminen 
innovatiivisella eurooppalaisella 
metsäalalla”. Ryhmä keskustelee 
osaamistarpeista metsäalalla. 

 
 

 
FIELDS-projekti esiteltiin usean 
projektin jäsenen toimesta Food for 
Life -Espanja hankkeen koulutuksen ja 
teknologian jakaminen -ryhmässä 
helmikuussa 2021.  

 

 

 
 
 
 

FIELDS-projekti esiteltiin “Food for 
Life” kansalliset alustat -
kokouksessa lokakuussa 2021. 

 
 

 

 

 

FIELDS-projekti otti osaa Murcia Food 
Brokerage tapahtuman 10:teen 
toteutukseen (17-21.5.2021). 
Tapahtuma keskittyi uusimpiin 
luomuksiin elinetarviketeknologian 
alalla ja tarjosi yrityksille eri Euroopan 
maista erinomaisen mahdollisuuden 
kahdenvälisille kokouksille 
teknologisten yhteistyösopimusten 
pohjustamiseksi. 



 

 

 

 

FIELDS oli mukana kuudennessa 
kansainvälisessä ISKEI 
ruokakonferenssin verkkotyöpajassa 
juhlistaen osaamisvajeiden ja 
strategioiden analyysia 
biotaloudessa, digitalisaatiossa ja 
kestävässä kehityksessä. 

 
 
 

 
Osaamisen kumppanuussopi-
muksen kokouksessa 18.10.2021 
esiteltiin Fields-projektin meneillä 
olleita töitä ja tuotoksia EU:n 
maatalouden tulevaisuuden 
kannalta tarvittavista taidoista. 

 

 

 
 
 
 
ISEKI Food Association otti osaa 
FIELDS-projektin jäsenenä 
#ErasmusDays -päivien juhlintaan 14.-
16.10.2021 

 
 
 

 

 
 
 

FIELDS oli mukana EUBio -verkoston 
työpajassa “Koulutus, valmennus ja 
osaaminen biotaloudessa” 
26.10.2021. 

 
 
 
 

 

Ecomondo on yksi suurimmista 
ekologisen siirtymän, uuden kiertotalouden 
ja uusiutuvien talouksien 
messutapahtumista. FIELDS-projektin 
koordinaattorit esittelivät projektin sekä sen 
olennaisimmat lopputulemat messuilla 26.-
29.10.2021. 



 

 

 
 
 
 

FIELDS-projekti osallistui “Food for 
Life” kansalliset alustat -kokoukseen. 

 
 
 

FIELDS-projekti oli mukana 
EntreComp -kokouksessa 
muodostaakseen synergioita 
valmennuksessa, yrittämisessä ja 
kestävässä kehityksessä. 

 
 
 
 

 

FIELDS -projekti osallistui EU komission järjestämään Opetuksen 
valmentaminen ja taidot biotaloudessa -työpajaan. Työpajan tavoitteena oli 
koota yhteen laaja joukko biotalouden kouluttamisen ja valmentamisen alan 
oppilaitoksia, sekä yksityisiä ja julkisen alan toimijoita keskustelemaan sekä 
suunnittelemaan kuinka tulevaisuuden työvoimalle tarjotaan tarvittava 
osaaminen jatkuvasti kehittyvässä, kiertokulun ja kestävän kehityksen 
biotaloudessa. 

 

    Save the Date 

FIELDSin toimijat tapasivat Pariisissa kumppanuuskokouksessa (30.-
31.5.2022). 



 

 

 

 

FIELDS on sitoutunut osaamissopimukseen 
 

Euroopan komissio on julkaissut osaamissopimuksen (Pact for Skills). Kyse on 
osaamisen kumppanuudesta maatalous- ja elintarvike-ekosysteemissä. 
Maatalous ja elintarviketeollisuus muodostavat yhdessä Euroopan suurimman 
tuotantoalan, jolla on: 

 

Yli 10 miljoonaa maatilaa ja 22 000 22.000 maatalous- ja 
elintarvikeosuuskuntaa EU:ssa, jotka työllistävät 20 mijoonaa 
työntekijää erityisesti maaseudulla 

 
Yli 294 000 elintarviketeollisuuden yritystä, jotka tarjoavat työpaikkoja 
yli 4.8 miljoonalle ihmiselle. 

Ala on vaikeiden haasteiden äärellä. Esimerkiksi ilmastonmuutos, 
globalisaatio, kuluttajien kysynnän muutokset, sukupolven vaihdokset ja kova 
kilpailu kolmansista maista, koronasta puhumattakaan haastavat alaa tällä 
hetkellä voimakkaasti. 

 
Nämä haasteet edustavat myös mahdollisuuksia yrityksille, erityisesti 
digitalisaatio sekä siirtymä kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen. Lisäksi on 
tunnistettu tarve korkean osaamisen työntekijöille, kuten agronomeille, laite- ja 
koneosaajille, päällikkö- ja johtotason ammattilaisille, kestävän kehityksen 
erityisosaajille, elintarviketutkijoille, elintarviketeknologian asiantuntijoille ja 
korkean ammattitason taitajille monilla alasektoreilla. 

 
Tässä yhteydessä osaamissopimus edustaa monia mahdollisuuksia; jatko- ja 
uudelleen kouluttaa nykyistä työvoimaa; saada maatalous- ja elintarvikeala 
houkuttelevaksi nuorille; elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien tarjoaminen niin 
työnantajille kuin työntekijöille; tarvittavien osaamisten tunnistaminen ja tiekartan 
kehittäminen tähän tahtotilaan. Kyse on strategisesta viitekehyksestä alan jatko- 
ja uudelleenkouluttamisen suunnitelmaksi ja toteuttamiseksi, joka maksimoi 
kaikkien toimijoiden kilpailukyvyn, sekä vahvistaa maatalous -ja elintarvikealan 
töiden pito- ja vetovoimaa. 

 
FIELDS-projekti tukee yritysten, yhdistysten, EU-järjestöjen, kansallisten 
liittojen, yliopistojen ja koulutuskeskusten joukossa EU:ta tämän suunnitelman 
kehittämisessä. 

 
FIELDS-projekti osallistui 18.2.2022 maatalous- ja elintarvike-ekosysteemin 
osaamissopimuksen lanseeraukseen



Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa! 

 

 

 
 

 

https://www.linkedin.com/company/fields-project-erasmus/ 
 
 
 

https://www.facebook.com/fieldsproject.erasmus.1 
 
 
 

https://twitter.com/SprojectField 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCKFCxHAmRdRLF9_axPy-eNg 

 
 

Konsortio 
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